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UCHWAŁA* NR XX/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka ETAP B
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.), w związku z podjętą
przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XIX/255/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks
– Braciejówka i uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XVI/269/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie
etapowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks Braciejówka
Rada Miejska w Olkuszu stwierdza, iż projekt „zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka ETAP B” nie narusza ustaleń "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz" przyjętego
Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27.02.1997 r.
z późniejszymi zmianami
i uchwala
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podlesie Rabsztyńskie –TroksBraciejówka ETAP B”
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Podlesie Rabsztyńskie –
Troks - Braciejówka ETAP B", zwana dalej zmianą planu, obejmuje część obszaru gminy Olkusz, którego
granice określają: od południa m.p.z.p. Kosmosów - Wiśliczka (Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r. z późn. zm.), z wyłączeniem obszaru zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks -Braciejówka ETAP A (Uchwała Nr
XX/320/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2016 r.), od zachodu m.p.z.p. Pazurek – Rabsztyn Bogucin Mały - Podgrabie (Uchwała Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 lutego 2005 r.
z późn. zm.), od północy i wschodu granica administracyjna gminy Olkusz.
2. Zmiana planu, o której mowa w ust.1 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej
uchwały oraz załączników:
____________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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1) Nr 1 - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący integralną
część uchwały;
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu;
3) Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych Miasta i Gminy.
§ 2. 1. Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, oznaczone symbolem MNU § 10;
2) tereny zabudowy letniskowej oznaczone symbolem MNL - § 11;
3) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U - § 12;
4) tereny zabudowy usługowej oraz zieleni urządzonej, oznaczone symbolem U/ZP - § 13;
5) tereny zabudowy usługowej oświaty, oznaczone symbolem UO - § 14;
6) tereny zabudowy usługowej kultu religijnego oznaczone symbolem UK - § 15;
7) tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem P - § 16;
8) tereny zabudowy i urządzeń sportowych oraz zieleni urządzonej, oznaczone symbolem US/ZP - § 17;
9) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R - § 18;
10) tereny rolnicze z dopuszczeniem urządzeń energetyki odnawialnej, oznaczone symbolem R/EW - § 19;
11) tereny upraw ogrodniczych, oznaczone symbolem RO - § 20;
12) tereny cmentarza, oznaczone symbolem ZC - § 21;
13) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI - § 22;
14) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem Zn - § 23;
15) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL - § 24;
16) tereny dolesień, oznaczone symbolem ZLd - § 25;
17) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS - § 26;
18) tereny dróg publicznych, klasy dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KDGP 2/2 § 27;
19) tereny dróg publicznych, klasy dróg głównych, oznaczone symbolem KDG 1/2 - § 27;
20) tereny dróg publicznych, klasy dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL 1/2- § 27;
21) tereny dróg publicznych, klasy dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD 1/2- § 27;
22) tereny dróg wewnętrznych, pieszo- jezdnych, oznaczone symbolem KDW - § 27;
23) tereny infrastruktury technicznej wodociągów, oznaczone symbolem ITW - § 28;
24) tereny infrastruktury technicznej gazownictwa, oznaczone symbolem ITG - § 29.
2. Ustalenia tekstu planu, o którym mowa w §1 ust.2 zawarto w następujących rozdziałach:
1) Rozdział 1 – Ustalenia ogólne;
2) Rozdział 2 – Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) Rozdział 3 – Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) Rozdział 4 – Zasady ochrony środowiska;
5) Rozdział 5 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
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6) Rozdział 6 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
7) Rozdział 7 – Zasady i warunku scalania i podziału nieruchomości;
8) Rozdział 8 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
9) Rozdział 9 – Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
10) Rozdział 10 – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) Rozdział 11 – Ustalenia końcowe.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 – Rysunek zmiany planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 zawiera następujące
oznaczenia graficzne, stanowiące ustalenia zmiany planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole identyfikujące przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) odcinki tras komunikacyjnych objęte ochroną wglądów w panoramę terenów chronionych;
6) strefy ochrony krajobrazu otwartego i wartościowych wnętrz;
7) strefy dopuszczalnej lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;
8) obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków
9) kapliczki przydrożne ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
2. Załącznik Nr 1 – Rysunek zmiany planu zawiera ponadto ustalenia przepisów odrębnych:
1) granice Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
2) granice otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
3) granice obszaru Natura 2000 PLH 120006 Jaroszowiec;
4) granica złoża rud cynku i ołowiu Sikorka;
5) granica złoża rud cynku i ołowiu Jaroszowiec – Pazurek;
6) granica GZWP nr 326 Częstochowa;
7) granica GZWP nr 454 Olkusz-Zawiercie;
8) granice terenów objętych ochroną konserwatorską;
9) granice obszarów objętych wzmożonym nadzorem konserwatorskim;
10) drzewa objęte ochroną – pomniki przyrody;
11) strefy 50 m i 150 m od cmentarza ograniczające możliwości zagospodarowania.
12) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 wraz z jego strefą kontrolowaną wg decyzji Wojewody
Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. znak: WI-IV-747.1.2.2017,
3. Załącznik Nr 1 – Rysunek zmiany planu zawiera poza treścią mapy zasadniczej następujące informacje
nie będące ustaleniami zmiany planu:
1) granice sołectw;
2) granicę projektowanego rezerwatu „Januszkowa Góra”;
3) granice stref uciążliwości linii elektroenergetycznych średniego napięcia;
4) uskoki – strefy potencjalnego występowania form krasu kopalnego (niestabilność podłoża);
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5) granice terenów gleb chronionych pochodzenia organicznego;
6) przebieg północnej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 poza granicami planu;
7) szlaki turystyczne piesze,
8) korytarz projektowanej kolei dużych prędkości - przebieg orientacyjny według planu zagospodarowania
przestrzennego województwa małopolskiego (2018 r.).
§ 4. 1. Ustalenia planu, o których mowa w § 1 ust.2 opracowano z uwzględnieniem prognozy
oddziaływania zmiany planu na środowisko oraz oceny ekofizjograficznej dla ww. terenu.
2. W obszarze objętym zmianą planu nie ustala się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich przestrzeni;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na
brak potrzeby takiego zagospodarowania.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:
1) zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmiany planu
miejscowego, o których mowa w § 1;
2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie rysunku planu;
3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę w ujęciu aktualnych przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno być wiodące
na obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem użytkowania, ograniczonym liniami rozgraniczającymi;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu inny niż
podstawowy, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje;
6) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące
realizacji celu publicznego;
7) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych, a w
szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, bankowości,
doradztwa, niepublicznych urządzeń i obiektów turystyki i agroturystyki, niepubliczne: gabinety lekarskie
i lecznicze, szkoły i przedszkola oraz inne usługi o zbliżonym charakterze;
8) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych
potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, usługi
typu naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, poczta, fryzjer, kosmetyczka
itp. nie obejmujące produkcji;
9) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu zajętą przez
budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji, wyrażony w %;
10) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją
i rzemiosłem oraz przetwórstwem rolno-spożywczym nie zaliczoną do pkt.6 oraz nie stwarzającą
uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji;
11) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice dojazdowe
nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej
obsługi terenów, działek i obiektów, których przebieg może być korygowany na etapie projektowania
inwestycji;
12) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni kondygnacji
podziemnych;
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13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana
frontowa budynku, bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej teren, w tym również
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy, nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon,
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego,
nie dotyczy to również linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla
niepełnosprawnych;
14) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne
i nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego
zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
odprowadzenia i podczyszczenia ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji
i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników
nieruchomości;
15) wysokości budynku, powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicje określone
w przepisach odrębnych;
16) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz obowiązujące przepisy aktów prawa miejscowego;
17) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku zmiany planu, linie
wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
18) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji
nadziemnych budynków położonych na działce budowlanej, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów
budynków.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Na obszarze objętym zmianą planu, ustala się możliwość utrzymania, przebudowy lub rozbiórki
istniejących obiektów oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów. 2Ustala się, że:
utrzymanie, przebudowa lub rozbiórka istniejących obiektów oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania
terenów i obiektów, a także budowa nowych obiektów, nie mogą naruszać ustaleń niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów należy określać w odniesieniu do terenów
wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:
1) Ustaleń rysunku zmiany planu, o którym mowa w §1 ust.2 pkt 1;
2) Ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze
szczegółowych rozwiązań technicznych, jeśli nie będą uniemożliwiać realizacji przeznaczenia podstawowego
zmiany planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.
3. Na terenach zagrożonych zjawiskami krasowymi, które wyznacza się jako strefę szerokości 50,0 m,
obustronnie po 25,0 m od oznaczonych na rysunku zmiany planu uskoków krasu kopalnego, ustala się nakaz
przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych wyznacza się pasy ochronne o szerokości 5 m od linii brzegowej
cieku, ustalając następujące warunki:
1) zakaz sytuowania nowej zabudowy z wyłączeniem obiektów i urządzeń hydrologicznych;
2) zakaz grodzenia terenu w pasie 1,5 m od linii brzegu cieku w celu umożliwienia dostępu do wody
w ramach powszechnego korzystania z wód oraz umożliwienia administratorowi cieku prowadzenia robót
remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych.
5. Wzdłuż dróg, na odcinkach zaznaczonych na rysunku zmiany planu jako ochrona wglądów w panoramy
obszarów chronionych, wyznacza się pasy ochronne o szerokości 150 m od osi drogi i ustala następujące
zasady:
1) zakaz zabudowy,
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2) zakaz wprowadzenia zalesień i zadrzewień,
3) ochrona form istniejących zadrzewień z zastrzeżeniem ustaleń §32.
§ 8. Ustala się następujące zasady przy zagospodarowywaniu terenu w obszarze opracowania:
1) wynikające z położenia terenów w obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz Otuliny Parku
Krajobrazowego „Orlich Gniazd”;
2) wynikające z położenia terenów w obszarze Natura 2000 PLH 120006 Jaroszowiec;
3) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) tereny przeznaczone do zainwestowania powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia
infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzenia
ścieków,
b) na okres przejściowy, tzn. do czasu realizacji gminnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków - dopuszcza się budowę indywidualnych urządzeń w tym studni i indywidualnych ujęć wody
oraz szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia nieczystości lub
przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) istniejące urządzenia nadziemne i podziemne uzbrojenia terenów utrzymuje się, dopuszczając ich
rozbudowę, modernizację i przebudowę,
d) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia i lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych i dróg
wewnętrznych,
e) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, zieleń izolacyjną i nieurządzoną oraz w terenach rolnych, o ile ustalenia zmiany planu
dla tych terenów nie zakazują ich lokalizacji.
4) w zakresie kształtowania architektury i zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia § 9,
5) ustala się minimalną ilość miejsc postojowych w odniesieniu do terenu inwestycji, wliczając w to miejsca
garażowe:
a) 2 stanowiska na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami,
b) 1 stanowisko na terenach zabudowy letniskowej,
c) 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej obiektów administracji, kultury, oświaty, zdrowia i opieki
społecznej, łączności,
d) 1 stanowisko na 2 zatrudnionych + 2 stanowiska na 1000 m2 terenowych urządzeń sportowych oraz
2 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów sportowych na terenach zabudowy i urządzeń
sportowych oraz zieleni urządzonej,
e) 5 stanowisk na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu sakralnego,
f) 2 stanowiska na 1 pomieszczenie do nauki w obiektach oświaty.
6) dla nowych obiektów z funkcją usługową, rzemieślniczą lub produkcyjną, a także dla rozbudowy
istniejących obiektów budowlanych o te funkcje, oraz dla zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części, polegającej na wprowadzeniu tych funkcji w istniejący obiekt budowlany,
ustala się nakaz zapewnienia w projekcie zagospodarowania stanowisk postojowych (parkingów) na
pojazdy samochodowe korzystające z usług lub związanych z funkcją usługową, rzemieślniczą lub
produkcyjną w ilości, co najmniej:
a) 2 stanowiska na 50 m2 powierzchni sprzedażnej lub innej usługowej realizowanej jako dopuszczalna
w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej,
b) 2 stanowiska na 50 m2 powierzchni sprzedażnej dla usług podstawowych i komercyjnych,
c) 1 stanowisko na 3 miejsca konsumenckie w usługach gastronomicznych,
d) 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w rzemiośle,
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e) 4 stanowiska postojowe na 1 stanowisko naprawcze w warsztatach naprawczych.
7) nakazuje się zapewnić miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie
nie mniejszej niż:
a) 1 miejsce dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 6 do 15,
b) 7% na parkingach powyżej 15 miejsc postojowych,
c) na drogach publicznych i w strefach parkowania zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
8) ustala się na terenach przeznaczonych do zabudowy, przyległych do terenów leśnych nakaz przestrzegania
ograniczeń w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zachowanie 12,0 m jako
minimalnej odległości zabudowy od granicy lasu,
9) zakazuje się realizacji obiektów handlowych, których powierzchnia sprzedażna przekracza 400 m2,
10) dopuszcza się wydzielenie działek o zmniejszonej wielkości w stosunku do określonych w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do
osiągnięcia minimalnej powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 15% powierzchni.
§ 9. 1. Forma architektoniczna wszystkich budynków powinna nawiązywać do lokalnych tradycji
budowlanych, w tym uwzględniać stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego
dla regionu detalu.
2. Na całym obszarze planu, dla istniejącej zabudowy o parametrach i wskaźnikach ( w tym wysokości)
przekroczonych w stosunku do ustaleń planu, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, które
nie spowodują dalszego przekraczania tych wskaźników..
3. Dla funkcjonowania istniejącej zagrody, na całym obszarze planu, dopuszcza się budowę nowych
obiektów budowlanych niezbędnych do jej funkcjonowania, o ile zachowane zostaną przepisy odrębne
dotyczące budowli rolniczych i ich usytuowania oraz ustalenia niniejszej uchwały.
4. W odniesieniu do nowych budynków dla wszystkich rodzajów zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
należy stosować następujące zasady:
1) niwelacja terenu działki - maksymalne nasypy do 1,0 m, maksymalne wykopy do 1,0 m,
2) kształt bryły - preferowany horyzontalny,
3) dach: dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny o nachyleniu połaci głównych 37o- 45o
z dopuszczalnymi stropodachami zielonymi i tarasami na dachach:
a) kalenica równoległa do dłuższego boku budynku,
b) maksymalna wysokość do kalenicy dla budynków mieszkalnych 9,0 m, a dla budynków usługowych
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej 7,0 m, i 6,0 m dla budynków gospodarczych oraz garaży,
mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu
terenu, z wyłączeniem terenów, dla których wysokość kalenicy ustalono w rozdziale 3,
c) wymagana jest jednorodność form dachu w ramach jednego budynku;
4) pokrycie dachu - wymagane dachówki lub gont, dopuszcza się również różne materiały i elementy
o fakturze dachówek lub gontu oraz trzcinę i blachę na rąbek stojący,
5) lukarny - wymagana jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna powierzchnia nie może
przekraczać 1/3 powierzchni dachu,
6) kolorystyka - ciemne barwy dachu (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), a elewacji w barwach
pastelowych zharmonizowanych z dachem.
Rozdział 3.
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu
§ 10. 1. Ustala się tereny o symbolu MNU dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie
podstawowe.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) usługi podstawowe,
2) usługi komercyjne,
3) zabudowa zagrodowa,
4) miejsca postojowe i garaże,
5) dojazdy, dojścia,
6) zieleń urządzona,
7) infrastruktura techniczna,
8) obiekty małej architektury.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych należy zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) pomieszczenia dla usług, handlu i rzemiosła, gospodarcze, a także garaże i inne pomieszczenia pomocnicze
mogą być wolnostojące bądź przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) dopuszcza się realizację budynków z funkcją określoną w ust. 1 na działkach istniejących o powierzchni
mniejszej niż ustalone w § 40 pod warunkiem, że wymiary tych działek pozwolą na zachowanie warunków
zawartych w przepisach odrębnych;
4) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9, a dla terenów oznaczonych
symbolami 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19 MNU wysokość kalenicy nie może przekraczać 8,0 m;
5) na działkach zabudowy jednorodzinnej z usługami wymienionymi w ust.2 pkt 1 i 2, powinny być
zapewnione miejsca postojowe w ilościach wynikających z ustaleń § 8 pkt 5 i 6;
6) na terenach oznaczonych symbolem MNU dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od
granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) dla budynków gospodarczych i garażowych, sytuowanych bezpośrednio w granicy działki dopuszcza się
dachy jednospadowe o nachyleniu połaci min. 12o,
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) 40% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
b) 30% dla zabudowy jednorodzinnej z usługami;
9) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) 50% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
b) 60% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
10) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:

᠆ minimalny – 0,05,
᠆ maksymalny – 0,8,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami:

᠆ minimalny – 0,05
᠆ maksymalny – 1,0.
§ 11. 1. Ustala się tereny o symbolu MNL dla zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej ) jako
przeznaczenie podstawowe.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) miejsca postojowe;
2) dojazdy, dojścia;
3) infrastruktura techniczna;
4) zieleń urządzona;
5) obiekty małej architektury.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych należy zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9, a wysokość kalenicy
nie może przekraczać 6,0 m;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% i nie więcej niż 50 m2;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60 %;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1,
b) maksymalny – 0,4.
§ 12. 1. Ustala się tereny o symbolu U dla zabudowy usług komercyjnych jako przeznaczenie podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) drobną wytwórczość i rzemiosło;
2) dojazdy, dojścia;
3) obiekty małej architektury;
4) miejsca postojowe i garaże;
5) zieleń urządzoną;
6) infrastrukturę techniczną.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,2,
b) maksymalny – 1,0,
4) przy budowie nowych obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w §7 i § 8;
5) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9;
6) miejsca postojowe dla obsługi zabudowy usługowej należy zapewnić w granicach realizacji inwestycji
w ilościach wynikających z ustaleń § 8 pkt 6;
7) istniejące obiekty i budowle pozostawia się do adaptacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami
użytkowania podstawowego i dopuszczalnego;
8) lokalizacja obiektów, urządzeń towarzyszących powinna być dostosowana do wymogów i charakteru
użytkowania podstawowego.
§ 13. 1. Ustala się tereny o symbolu U/ZP dla zabudowy usługowej w tym usługi publiczne i komercyjne
z zielenią urządzoną jako przeznaczenie podstawowe.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) dojazdy, dojścia;
2) miejsca postojowe i garaże;
3) obiekty małej architektury;
4) budynki gospodarcze, magazyny i garaże;
5) infrastruktura techniczna.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych należy zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50 %;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1,
b) maksymalny – 0,5,
6) zieleń ukształtowana w charakterze parkowej.
§ 14. 1. Ustala się tereny o symbolu UO dla usług publicznych związanych z oświatą obejmujący działki
zabudowane budynkami szkoły i przedszkola jako przeznaczenie podstawowe.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) usługi podstawowe;
2) zieleń urządzona;
3) miejsca postojowe;
4) dojazdy, dojścia;
5) obiekty małej architektury;
6) infrastruktura techniczna.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych należy zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9, z dopuszczeniem realizacji
budynków 3 – kondygnacyjnych z dachem płaskim;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40 %;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1,
b) maksymalny – 1,0,
6) zieleń urządzoną kształtować jako izolacyjną z uwzględnieniem izolacyjności akustycznej w różnych
porach roku.
4. Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży przy zachowaniu wysokości
nie większej niż 7 m.
§ 15. 1. Ustala się tereny o symbolu UK dla zabudowy kultu religijnego - kościół jako przeznaczenie
podstawowe.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa związana bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym, w tym budynki gospodarcze
i mieszkalne (plebania);
2) zieleń urządzona;
3) miejsca postojowe;
4) dojścia, dojazdy;
5) infrastruktura techniczna.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych należy zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9, bez ograniczenia
wysokości dla budynku kościoła i dzwonnicy jako dominanty architektonicznej;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40 %;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1,
b) maksymalny – 0,6,
6) zieleń urządzoną kształtować z podkreśleniem osiowości założenia.
§ 16. 1. Utrzymuje się tereny istniejącego tartaku oznaczone symbolem P i ustala dla nowej zabudowy
funkcję produkcyjną, składową i magazynową z uwzględnieniem §30 ust. 1 pkt 1 jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) usługi komercyjne związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) dojazdy, dojścia;
3) miejsca postojowe;
4) infrastruktura techniczna;
5) obiekty małej architektury;
6) zieleń urządzona.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych oraz przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów
budowlanych zachować warunki określone w § 7 i § 8;
2) forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać § 9;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,3,
b) maksymalny – 1,2,
6) zieleń urządzoną kształtować jako izolacyjną z uwzględnieniem izolacyjności akustycznej w różnych
porach roku.
§ 17. 1. Ustala się tereny o symbolu US/ZP dla zabudowy i urządzeń sportowych, oraz zieleni urządzonej
jako przeznaczenie podstawowe.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) usługi handlu, gastronomii związane z funkcją podstawową;
2) dojazdy i miejsca postojowe;
3) infrastrukturę techniczną.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie nowych obiektów zachować warunki określone w § 7, § 8 i § 9 z dopuszczeniem realizacji
obiektów wyższych, jeżeli wysokość wynika z funkcji obiektu, ale nie więcej niż 12,0 m;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,01,
b) maksymalny – 0,5,
5) zapewnić bezpośrednią dostępność terenu z terenu szkoły.
§ 18. 1. Ustala się tereny o symbolu R dla upraw rolnych jako przeznaczenie podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) dojazdy związane z gospodarką rolną;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym sieci magistralne.
3. Na terenach rolniczych, o których mowa w ust. 1 zachować warunki określone w § 7 i § 8.
4. Na terenach rolniczych, o których mowa w ust. 1 w pasie pomiędzy zabudową zagrodową, a strefą
ochrony krajobrazu otwartego i wartościowych wnętrz dopuszcza się lokalizację obiektów związanych
z rolnictwem stanowiących rozbudowę istniejących gospodarstw z wykluczeniem budynków o funkcji
mieszkalnej.
5. Forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9.
6. Na wszystkich terenach rolniczych oznaczonych symbolem R dopuszcza się wykorzystanie istniejących
dróg polnych jako ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych.
§ 19. 1. Ustala się tereny o symbolu R/EW dla upraw rolnych jako przeznaczenie podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) lokalizację elektrowni wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 100 kW z uwzględnieniem § 30 ust. 1 pkt 1;
2) dojazdy, dojścia;
3) infrastrukturę techniczną.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) kolorystyka elektrowni powodująca maksymalne wtopienie w krajobraz;
2) włączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej liniami kablowymi;
3) maksymalna wysokość wież 50,0 m.
§ 20. 1. Ustala się tereny o symbolu RO dla upraw sadowniczo – ogrodniczych jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) zabudowę magazynowo – gospodarczą związaną z funkcją podstawową;
2) uprawy szklarniowe i tunelowe o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni terenu;
3) infrastrukturę techniczną.
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3. Forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 9.
4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%.
6. Wskaźnik intensywności zabudowy:
1) minimalny – 0,01;
2) maksymalny – 0,5.
§ 21. Utrzymuje się teren cmentarza oznaczony symbolem ZC i ustala się:
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy nie związanej z funkcją terenu;
2) zachowanie układu przestrzennego kwartałów i ciągów pieszych;
3) zachowanie i ochronę wartościowego drzewostanu.
§ 22. 1. Ustala się tereny o symbolu ZI jako tereny zieleni izolacyjnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) infrastrukturę techniczną;
2) dojazdy, dojścia;
3) obiekty małej architektury (altany, zadaszenia, kapliczki, ławki, pomniki itp.).
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie istniejącego drzewostanu;
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 2 pkt.3, dla których ustala się maksymalną
powierzchnię zabudowy 10 m2, maksymalną wysokość 4,0 m.
§ 23. 1. Ustala się tereny o symbolu Zn jako tereny zieleni nieurządzonej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) infrastrukturę techniczną;
2) drogi i parkingi.
§ 24. 1. Ustala się tereny leśne o symbolu ZL obejmujące grunty oznaczone w ewidencji gruntów
użytkiem "Ls" jako tereny lasów i gruntów leśnych.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejące kompleksy leśne na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zaleceniem
uzupełnienia i przebudowy kompleksów leśnych gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska;
2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych oraz obiektów nie związanych z gospodarką leśną.
3. Ustala się, iż tereny przyległe do cieków wodnych w pasie 10 m od skarp tych cieków stanowią
biologiczną obudowę cieków, w obrębie których obowiązują następujące dodatkowe zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespołów łęgowych o składzie gatunkowym nawiązującym do
warunków siedliskowych;
2) uzupełnienie obudowy biologicznej cieków wodnych stosownie do potrzeb ochrony ich koryt i brzegów,
przez zarządzającego ciekiem i właścicieli terenów;
3) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu w tym istniejących dróg obsługujących lasy.
4. Na terenie oznaczonym symbolem 11ZL obejmującym teren dawnej leśniczówki, z zachowaniem
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i prawa budowlanego, ustala się:
1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z możliwością odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy zachowując utrzymanie obowiązującego użytkowania terenu;
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2) dopuszcza się budowę obiektów gospodarczych i garaży związanych z funkcjonowaniem istniejącej
zabudowy jednorodzinnej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 %;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%;
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;
6) forma architektoniczna wszystkich budynków zgodnie z ustaleniami § 9.
§ 25. 1. Ustala się tereny o symbolu ZLd jako tereny dolesień.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) zalesienie terenu z zastosowaniem gatunków rodzimych, dostosowanych do siedliska;
2) utrzymanie istniejącego zadrzewienia i zalesienia;
3) zapewnienie drożności okresowych cieków wodnych i prawidłowego ich utrzymania;
4) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych;
5) utrzymuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne i dopuszcza ich modernizacje;
6) dopuszcza się realizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wzdłuż istniejących ciągów
komunikacyjnych.
§ 26. 1. Utrzymuje się tereny wód powierzchniowych oznaczonych symbolem WS i ustala się:
1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1WS obejmującego ciek wodny wraz z przyległymi gruntami,
w pasie 5,0 m od skarp cieku, nakazuje się:
a) utrzymanie istniejącego zadrzewienia z możliwością uzupełnienia
zadrzewień gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska,

i przebudowy

kompleksów

b) zachowanie naturalnego charakteru brzegów, za wyjątkiem odcinków, na których regulacja lub budowa
wałów jest konieczna dla ochrony sąsiednich terenów przed podtopieniami.
2) dla terenów oznaczonych w planie symbolami od 2WS do 4WS obejmujących istniejące stawy, dopuszcza
się:
a) korektę brzegów i powierzchni,
b) wprowadzenie
zbiorników,

urządzeń

i elementów

zagospodarowania

podnoszących

wizualną

atrakcyjność

c) wykorzystanie do celów przeciwpożarowych.
§ 27. 1. Ustala się tereny o symbolu KD dla dróg publicznych w klasach: głównej ruchu przyspieszonego –
KDGP, głównej - KDG, lokalnej - KDL, dojazdowej - KDD, oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem
- KDW.
2. Ustala się minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg, zgodnie
z rysunkiem zmiany planu:
1) droga klasy KDGP2/2 – 40 m;
2) droga klasy KDG1/2 – 25,0 m;
3) droga klasy KDL1/2 – 12,0 m ÷ 15,0 m;
4) droga klasy KDD 1/2 – 8,0 m ÷ 10,0 m;
5) droga wewnętrzna KDW – 5,0 ÷ 6,0 m - dla 11 KDW - 4,0 m.
3. Dla obiektów kubaturowych ustala się następujące minimalne odległości nieprzekraczalnych linii
zabudowy od zewnętrznych krawędzi jezdni:
1) od dróg klasy KDGP2/2 – 25,0 m;
2) od dróg klasy KDG1/2 i KDL1/2 – 8,0 m;
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3) od dróg klasy KDD 1/2 i KDW – 6,0 m.
4. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i modernizację, a także zmianę przebiegu trasy w liniach
rozgraniczających dróg.
5. Jako urządzenia towarzyszące użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów
dróg, dopuszcza się: ciągi piesze i rowerowe, ciągi infrastruktury technicznej w tym sieci magistralne
i komunalnej oraz inne obiekty tej infrastruktury, zatoki autobusowe i zadaszenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi, zieleń o charakterze izolacyjnym, elementy małej architektury, urządzenia
i obiekty służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych jako
wydzielonych zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających dróg klasy KDGP2/2 i KDG1/2, a w
obrębie dróg klasy KDL1/2 i KDD 1/2 dopuszcza się parkowanie w obrębie jezdni.
7. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i ulic z wyłączeniem
dróg klasy KDGP2/2 i KDG1/2 z wyłączeniem nośników wolnostojących, wielkopowierzchniowych.
8. Dopuszcza się realizację dróg pożarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do
istniejących i projektowanych obiektów.
9. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających dróg.
§ 28. 1. Ustala się teren o symbolu ITW dla infrastruktury technicznej wodociągów jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) dojścia, dojazdy, place manewrowe,
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy budowie obiektów kubaturowych należy zachować warunki określone w § 8 i § 9 z dopuszczeniem
obiektów wyższych, jeśli wysokość wynika z funkcji obiektu, ale nie więcej niż 15,0 m;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny - 0,01,
b) maksymalny - 0,8,
4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie określa się;
5) dopuszcza się grodzenie terenów.
§ 29. 1. Ustala się teren o symbolu ITG dla infrastruktury technicznej gazownictwa jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane
z przeznaczeniem podstawowym.
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) zakazuje się budowy obiektów kubaturowych z uwzględnieniem ust. 4;
2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów;
3) zakazuje się utwardzania terenu.
4. Na terenie oznaczonym symbolem 6 ITG przeznaczonym pod budowę zespołu zaporowo-upustowego
ustala się:
1) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych związanych z funkcją podstawową;
2) dopuszcza się realizację dojść, dojazdów i placów manewrowych;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%;
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4) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) minimalny - 0,01,
b) maksymalny - 0,2,
5) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - 4,5 m;
6) nie ustala się wymaganej powierzchni biologicznie czynnej;
7) nakazuje się ogrodzenie terenu;
8) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska
§ 30. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
a) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej
w strefach, o których mowa w § 42 ust. 4 niniejszej uchwały,
b) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w tym gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefami
kontrolowanymi wg przepisów odrębnych,
c) dróg publicznych,
d) terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 1P,
e) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R/EW;
2) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez istniejące, przebudowane i nowo zbudowane obiekty
budowlane;
3) obowiązek stosowania systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz.787);
4) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska przez prowadzoną działalność gospodarczą poza
terenem, do którego prowadzący ma tytuł prawny;
5) nakaz utrzymania istniejącej zieleni wysokiej i zakrzewień z możliwością przebudowy i uzupełnień
gatunków zgodnie z warunkami siedliskowymi z zastrzeżeniem §32;
6) zakaz magazynowania i przetwarzania odpadów za wyjątkiem odpadów wytworzonych w ramach własnej
działalności zgodnej z przeznaczeniem terenu;
7) zakaz lokalizowania na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem zabudowy zagrodowej,
parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich naczep, za wyjątkiem autobusów
wycieczkowych;
8) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do gruntu.
2. W zakresie ochrony przed hałasem, ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może
przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych
symbolami:
1) MNU - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
2) UO – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
3) MNL – jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.
§ 31. Dla ochrony wód podziemnych w zasięgu GZWP nr 326 Częstochowa i GZWP 454 Olkusz Zawiercie ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 17 –

Poz. 6263

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć dla których raport wykaże oddziaływanie w zakresie zanieczyszczania wód
podziemnych i powierzchniowych;
2) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do gruntu;
3) zakaz magazynowania i przetwarzania odpadów za wyjątkiem odpadów wytworzonych w ramach własnej
działalności zgodnej z przeznaczeniem terenu;
4) ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin;
5) dopuszczenie odprowadzania ścieków do oczyszczalni indywidualnych, grupowych lub szczelnych
osadników z zapewnioną możliwością wywozu do momentu realizacji systemów kanalizacji.
§ 32. Dla zachowania walorów krajobrazu otwartego i kulturowego wyznacza się strefy ochrony krajobrazu
otwartego i wartościowych wnętrz, dla których ustala się zakaz:
1) wprowadzania elementów degradujących walory krajobrazowe;
2) realizacji zabudowy kubaturowej;
3) zalesień i wprowadzania zwartych zespołów zieleni wysokiej.
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 33. 1. Na obszarze zmiany planu występują następujące obszary objęte wzmożonym nadzorem
archeologicznym, zawierające stanowiska archeologiczne zidentyfikowane na podstawie badań
powierzchniowych wykonanych w 1989 r. na terenie sołectwa Braciejówka:
1) stanowisko nr 1, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, prahistoria /okres wpływów rzymskich/ 1 fragment naczyń glinianych,
2) stanowisko nr 2, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, 1 odłupek częściowo korowy łuskany na stronie spodniej,
3) stanowisko nr 3, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, odłupek częściowo korowy łuskany zwrotnie na jednej krawędzi,
4) stanowisko nr 5, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, fragment dwupiętnika z retuszem na stronie spodniej,
5) stanowisko nr 6, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, masywny odłupek łuskany na wierzchołku i obu krawędziach,
6) stanowisko nr 7, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, drapacz o prostym drabisku i łuskanym boku na rdzeniu wiórowym ze
zmienianą orientacją, zmiany orientacji dokonano przez przeniesienie odłupki na tył i bok,
7) stanowisko nr 8, nr obszaru 97-54:
a) ślad osadnictwa, prahistoria, 2 fragmenty naczyń glinianych,
b) ślad osadnictwa, wczesne średniowiecze, 1 fragment naczyń glinianych,
c) ślad osadnictwa, późne średniowiecze, 2 fragmenty naczyń glinianych,
d) ślad osadnictwa, czasy nowożytne, 1 fragment naczyń glinianych,
8) stanowisko nr 9, nr obszaru 97-53:
a) pracownia kamieniarska, epoka kamienna.
2. Na podstawie badań, o których mowa w ust. 1 na terenie sołectwa Troks ustala się następujące
stanowiska:
1) stanowisko nr 17, nr obszaru 97-53:
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a) ślad osadnictwa, wczesne średniowiecze, X-XIII w., 1 ułamek naczyń glinianych,
b) ślad osadnictwa, wczesne średniowiecze, XIII-XV w., 1 ułamek naczyń glinianych,
2) stanowisko nr 18, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, późne średniowiecze, 2 ułamki naczyń glinianych,
3) stanowisko nr 19, nr obszaru 97-53:
a) osada, późne średniowiecze, XIII-XV w., 4 ułamki naczyń glinianych,
4) stanowisko nr 20, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, późne średniowiecze lub czasy nowożytne, XIV-XVI w., 2 ułamki naczyń glinianych,
b) ślad osadnictwa, czasy nowożytne, XVI-XVIII w., 2 ułamki naczyń glinianych,
5) stanowisko nr 21, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, późne średniowiecze lub nowożytne, 2 ułamki naczyń glinianych,
b) ślad osadnictwa, czasy nowożytne, 2 ułamki naczyń glinianych,
6) stanowisko nr 22, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, wczesne średniowiecze lub późne średniowiecze XI –XIV w., 1 ułamek naczyń
glinianych.
3. Na podstawie badań, o których mowa w ust. 1 na terenie sołectwa Podlesie Rabsztyńskie ustala się
następujące stanowiska:
1) stanowisko nr 10, nr obszaru 97-53:
a) osada – neolit,
2) stanowisko nr 11, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, 1 wyrób krzemowy,
3) stanowisko nr 12, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, 1 wyrób krzemowy,
b) ślad osadnictwa, późne średniowiecze, XIV-XVI w., 1 ułamek naczynia glinianego,
c) ślad osadnictwa, czasy nowożytne, XVI-XVIII w., 5 ułamków naczyń glinianych,
4) stanowisko nr 13, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, epoka kamienia, 1 odłupek krzemienny,
5) stanowisko nr 14, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, neolit, 1 fragment siekierki krzemiennej wykorzystanej wtórnie jako rdzeń
łuszczeniowy,
b) ślad osadnictwa, czasy nowożytne, 3 ułamki gliniane,
6) stanowisko nr 15, nr obszaru 97-53:
a) ślad osadnictwa, neolit, 1 tłuczek krzemienny,
b) osada, późne średniowiecze, XIV-XVI w., 5 ułamków naczyń glinianych,
c) osada, czasy nowożytne, 9 ułamków naczyń glinianych,
7) stanowisko nr 16, nr obszaru 97-53:
a) pracownia krzemieniarska, neolit, 3 wyroby krzemienne, 8 grocików krzemiennych.
4. W obrębie obszarów wzmożonego nadzoru archeologicznego wszelkie działania inwestycyjne,
wymagające prowadzenia robót ziemnych w zasięgu stanowisk archeologicznych muszą być prowadzone
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 34. 1. Obejmuje się ochroną następujące obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
1) w Podlesiu Rabsztyńskim:
a) budynek mieszkalny nr 15,
b) budynek mieszkalny nr 20,
c) budynek mieszkalny nr 21,
d) budynek mieszkalny nr 28,
e) budynek mieszkalny nr 37,
f) budynek gospodarczy przy budynku nr 44,
g) budynek mieszkalny nr 54,
h) budynek mieszkalny nr 65,
2) w Braciejówce:
a) budynek mieszkalny nr 103,
b) budynek mieszkalny nr 106,
c) budynek byłego przedszkola nr 81,
d) dzwonnicę przykościelną,
e) kapliczkę murowaną "na górce".
2. Dla obiektów wymienionych w ustępie 1 ustala się:
1) nakaz zachowania gabarytów oraz formy architektonicznej obiektu;
2) zakaz przekształcania obiektów i ich bezpośredniego otoczenia, powodujących obniżenie wartości
historycznych, estetycznych lub architektonicznych;
3) uwzględnienie przepisów odrębnych przy wszelkich działaniach inwestycyjnych na obiekcie oraz jego
bezpośrednim sąsiedztwie;
4) zagospodarowanie działki, na której znajduje się budynek zabytkowy należy dokonać w sposób
zapewniający ekspozycję obiektu;
5) dopuszcza się rozbiórki wyłącznie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia, po wykonaniu
inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej po uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
§ 35. 1. Obejmuje się ochroną kapliczki przydrożne jako dobra kultury współczesnej.
2. Dla obiektów wymienionych w ust. 1 ustala się:
1) zakaz przekształceń obiektów i bezpośredniego otoczenia;
2) dopuszczenie rozbiórki wyłącznie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia, po wykonaniu
inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej;
3) nakaz odtworzenia obiektu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.
Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 36. 1. Przez obszar zmiany planu przechodzą uskoki – strefy potencjalnego występowania form krasu
kopalnego powodujące niestabilność podłoża (zjawiska krasowe).
2. Zasady zagospodarowania terenów i realizacji zabudowy w strefach, o których mowa w ust.1 ustalono
w § 7 ust.3.
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§ 37. 1. Część obszaru zmiany planu położona jest w zasięgu jurajskiego GZWP nr 326 Częstochowa
i GZWP nr 454 Olkusz -Zawiercie.
2. Zasady Zagospodarowania terenów na tych obszarach ustalono w § 31.
§ 38. 1. W zachodniej części obszaru opracowania znajdują się złoża rud cynku i ołowiu „Jaroszowiec Pazurek” i „Sikorka”, podlegające ochronie w oparciu o przepisy odrębne.
2. W okresie perspektywicznym nie przewiduje się eksploatacji złóż w związku z tym nie ustala się
szczególnych zasad zagospodarowania tych terenów.
§ 39. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
2) Obszary osuwania się mas ziemnych.
Rozdział 7.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 40. 1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości.
2. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziałów nieruchomości:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimalna powierzchnia działki 800 m2;
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami realizowanymi jako wbudowane: minimalna
powierzchnia działki 1000 m2;
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami komercyjnymi realizowanymi jako wolnostojące
lub dobudowanych do budynku mieszkalnego: minimalna powierzchnia działki 1500 m2;
4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z drobną wytwórczością, rzemiosłem nieuciążliwym:
minimalna powierzchnia działki 2000 m2;
5) dla budownictwa zagrodowego: minimalna powierzchnia działki 1500 m2;
6) dla budownictwa zagrodowego z drobną wytwórczością lub rzemiosłem nieuciążliwym: minimalna
powierzchnia działki 2000 m2;
7) w zabudowie usługowej: minimalna powierzchnia działki 1500 m2;
8) dla zabudowy letniskowej: minimalna powierzchnia działki 400 m2;
9) szerokość wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 18,0 m:
10) nachylenie granicy działki do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej powinno zachować kąt
prosty z tolerancją +/-15°;
11) dopuszcza się prowadzenie granic nowo wydzielanych działek równolegle do istniejących podziałów.
Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 41. 1. Ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dojazdów i dojść dla obsługi elementów zagospodarowania
w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń
zmiany planu i wymogów określonych w przepisach odrębnych.
2. Na obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu
komunikacji:
1) utrzymuje się podstawowy układ komunikacyjny oparty o drogę wojewódzką nr 783 (Olkusz – Wolbrom)
w klasie drogi głównej KDG1/2 oraz drogę powiatową nr 1090 (Troks – Trzyciąż) w klasie drogi lokalnej
KDL1/2 i przewiduje ich modernizacje,
2) ustala się przebieg fragmentu północnej obwodnicy Olkusza w ciągu drogi krajowej nr 94 w klasie drogi
głównej ruchu przyspieszonego KDGP2/2,
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3) ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu z istniejących i projektowanych
ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych,
4) ustala się możliwość prowadzenia remontów i przebudowy urządzeń w liniach rozgraniczających dróg
i ulic,
5) zasady zagospodarowania i parametry techniczne ulic ustalono w § 27,
6) ustala się nakaz zapewnienia miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
a) na terenie dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w ilości zgodnej
z przepisami odrębnymi.
b) na terenach pozostałych, dla których przewidziane są miejsca do parkowania, w ilości analogicznej jak
w lit.a.
§ 42. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz i energie elektryczną z istniejących i rozbudowywanych sieci
infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) utrzymuje się zaopatrzenie z istniejących sieci rozdzielczych,
b) ustala się rozbudowę sieci z połączeniem ich w jeden układ, włączony do sieci gminy Olkusz w ulicy
Rabsztyńskiej,
c) utrzymuje się ujęcia głębinowe w Braciejówce i Podlesiu Rabsztyńskim jako elementy systemu, ujęcie
w Troksie przewidziane do likwidacji;
2) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje gazociąg średniego ciśnienia Ф 350 mm, zaopatrujący w gaz sieć
rozdzielczą na terenie objętym planem,
b) dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej;
3)

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) utrzymuje się lokalizację sieci i urządzeń istniejącego systemu elektroenergetycznego średniego napięcia
15 KV oraz linii zasilających niskiego napięcia 1 KV, napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/1KV,
b) ustala się budowę nowych stacji transformatorowych SN/nn, zasilanych liniami napowietrznymi lub
kablowymi SN wyprowadzonymi z istniejącej linii napowietrznej 15 kV,
c) dopuszcza się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy,
d) dopuszcza się rozbudowę systemu sieci niskiego napięcia 1 KV napowietrzne i kablowe,
wyprowadzonych ze stacji transformatorowych SN/nn,
e) ustala się prowadzenie nowych linii zasilających niskiego napięcia 1 KV wzdłuż granic nieruchomości
bądź w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg.

2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni miasta Olkusz przez projektowany
system kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym, włączony do systemu miejskiego w ulicy
Rabsztyńskiej . Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowo
– gospodarczych w szczelnych zbiornikach i nakazuje ich okresowy wywóz do oczyszczalni lub stosowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się podłączenie do systemu kanalizacyjnego po jego realizacji.
3. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej
stosownie do występującego zapotrzebowania z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych
i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej,
2) nowe linie telekomunikacyjne należy realizować w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji
teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg, ulic, ciągów pieszych,
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3) ustala się możliwość realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w tym budowę
urządzeń komunikacyjnych i stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ustala się strefy dopuszczalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, których granice zaznaczono na rysunku zmiany planu.
W obszarach wyznaczonych stref, obowiązuje max. wysokość wież przekaźnikowych – do 53 m n.p.t.
5. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych
w ust.3, pkt 1 i 2 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych pod
następującymi warunkami:
1) realizacja inwestycji nie narusza pozostałych ustaleń zmiany planu,
2) eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych,
3) oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinna powodować pogorszenia stanu środowiska
w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
6. Wszelkie przyłącza sieci teletechnicznych określone w ust. 3 i 5 do odbiorców indywidualnych należy
realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się gospodarowanie zgodne z ustawą o odpadach oraz planem
gospodarki odpadami województwa małopolskiego.
Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 43. 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia ich użytkowania w granicach
Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i Otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz obszaru Natura
2000 PLH 120006 Jaroszowiec, ustalają przepisy odrębne.
2. W strefach od cmentarza wskazanych na rysunku zmiany planu, dla wykluczenia możliwości wywierania
szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie:
1) w strefie od cmentarza o szerokości 50,0 m od granicy cmentarza zakazuje się realizacji:
a) nowej zabudowy mieszkaniowej,
b) zakładów produkujących
żywnościowe,

artykuły

żywnościowe

oraz

budynków

przechowujących

artykuły

c) zakładów żywienia zbiorowego;
2) w strefie od cmentarza o szerokości 150,0 m od granicy cmentarza zakazuje się realizacji studni i innych
ujęć do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 44. 1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) określoną w stosunku
do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych planem miejscowym, będąca
podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku
jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Postanowienia §44 ust. 1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących
własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.
Rozdział 11.
Ustalenia końcowe
§ 45. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/236/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 29 września 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/236/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 29 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Podlesie Rabsztyńskie –Troks- Braciejówka ETAP B” wyłożonego do publicznego wglądu
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn zm.), zawiera listę uwag nieuwzględnionych lub nieuwzględnionych częściowo.
CZĘŚĆ I – W RAMACH I WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, po raz
pierwszy w okresie od 6 luty 2017r. do 6 marca 2017 r. Informację o terminach: wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił
za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie biuletynu informacji publicznej BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, w tym na tablicy Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 27 marca 2017 r. wniesiono 10 uwag, z czego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz, 9 uwag zostało nieuwzględnionych.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Olkuszu postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

LP

DATA
WPŁYWU
UWAGI

IMIĘ
I NAZWISKO
LUB NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZAJĄCE
GO UWAGI

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENI
E
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

1.

2.

3.

4.

5.

1.

01.03.2017

[…]*

Wrysować w mpzp istniejącą „od zawsze”
utwardzoną, posiadającą nawierzchnię asfaltową
drogę łączącą sąsiednie wsie Troks – Kosmolów. (…)
Droga ta w latach 60-tych XX w. była drogą
wojewódzką, potem drogą powiatową., a około 2000
r. przekształcono ją w drogę transportu rolnego, co
mieszkańcom okolicznych wsi trudno zrozumieć, bo
potrzeby są znacznie większe - chcemy żeby była to
droga publiczna.

Dz. nr
1053 Troks

USTALENI
A
PROJEKTU
PLANU
DLA
NIERUCHO
MOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA
6.

29 MNU,
11 R, 20
ZLd

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
ROZSTRZYGNIĘCI
E
BURMISTRZA
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

ROZSTRZYGNIĘCI
E
RADY MIEJSKIEJ
W OLKUSZU
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące
rozpatrzenia uwagi)

7.

8.

9.

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustalenia aktualnie obowiązującego
studium, przyjętego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm. nie przewidują rozbudowy
układu komunikacyjnego na
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[…]*

Prosimy wrysować w mpzp na działce nr 458/20
(stanowiącej minie gminne wsi Troks) drogi
dojazdowe - do posesji na działce 362/4
- do posesji na działce 362/5
- do posesji na działce 1064.
Drogi te istnieją na gruncie działki 458/20, są one
utwardzone i od pokoleń zawsze stanowią jedyny i
konieczny dostęp do drogi publicznej mieszkających
tam ludzi, a na mapach geodezyjnych oznaczone są
„dr”.
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1ZI, 2ZI,
KDW,
3UO, 31
MNU

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

wskazanym kierunku tzn. w śladzie
istniejącej drogi ( dz. nr 1053). Co
prawda studium dopuszcza
uzupełnienie układu
komunikacyjnego o nowe odcinki
dróg w zależności od potrzeb, jednak
należy przez to rozumieć drogi,
których potrzeba wynika z analiz
wykonanych na potrzeby planu. W
tym przypadku wprowadzenie
nowych elementów układu
komunikacyjnego o charakterze
powiązań zewnętrznych wiązałoby
się z ustaleniem klasy technicznej
drogi co najmniej jako "drogi
lokalnej" KDL. Oznacza to
wyznaczenie minimalnej szerokości
drogi w liniach rozgraniczających
12,0 m w terenie zabudowanym oraz
15,0 m w trenie niezabudowanym.
Poszerzenie pasa drogowego
spowoduje konieczność wykupu
prywatnych terenów o szerokości od
8,0 m do 12,0 m na całej długości
drogi. Rozwiązanie takie nie ma
ekonomicznego uzasadnienia.
Ponadto istniejąca droga traktowana
jest jako droga transportu rolnego
stanowiącego dojazd do pół. Może
być ona użytkowana w
dotychczasowy sposób z
możliwością jej modernizacji.
Na działce o nr ew. 458/20 została
zaprojektowana droga wewnętrzna,
której celem jest zapewnienie
dojazdu między innymi do terenu
oznaczonego symbolem 31 MNU, na
którym położone są działki o nr ew.
362/4, 362/5, 1064. Działka o nr
ewidencyjnym 1064 przylega do
zaprojektowanej drogi wewnętrznej
swą wschodnią granicą na długości
około 90 m, i na tym odcinku
posiada do niej bezpośredni dostęp.
Pozostałe działki oddzielone są od
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[…]*

Zmiana klasyfikacji użytku: z Bi na tereny zielone.

4.

07.04.2017

[…]*

Przeznaczyć część działki 113/6 położonej w Troksie,
przylegającej do drogi asfaltowej Troks-Podlesie pod
budownictwo mieszkaniowe. Po drugiej stronie tej
szosy znajdują się budynki mieszkalne wsi Podlesie.
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nr

5U, 4U,
4WS, 27
MNU,
2KDW

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

2R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

drogi terenem stanowiącym
własność Gminy Olkusz oznaczony
w projekcie planu symbolami 2ZI
oraz 3UO, na których dopuszczone
są dojścia i dojazdy. Projektowanie,
urządzanie i utrzymywanie
dodatkowych dróg stanowiących
dojazd tylko dla dwóch posesji nie
ma ekonomicznego uzasadnienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja
1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. poz.
520 z późn. zm.) informacje o
rodzaju użytków zawarte są w
ewidencji gruntów i budynków.
Ewidencję tą prowadzą starostowie.
Zmiany rodzaju użytku gruntowego
należy więc do kompetencji starosty.
Starosta, jako organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków,
może dokonywać zmian w zakresie
danych ewidencyjnych na wniosek
właściciela nieruchomości lub z
urzędu.
Funkcja wyznaczona w projekcie
planu dla przedmiotowego terenu to
usługi komercyjne, tereny wód
powierzchniowych oraz tereny dróg
wewnętrznych. Przeznaczenie terenu
wyznaczone w planie jest zgodne z
ustaleniami studium.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z
ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm . wnioskowana działka
przeznaczona jest pod tereny o
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funkcji rolnej.

5.

07.04.2017

[…]*

Przeznaczyć część działki 360/1 położonej w Troksie,
przylegającej do drogi D-1041/1 (Troks – Podlesie)
pod budownictwo – zamierzam tam wybudować dom
mieszkalny.

dz. nr
360/1
Troks

6.

10.04.2017

[…]*

Przeznaczyć część działki 113/5 położonej w
miejscowości Troks, przylegającej do drogi
asfaltowej Troks-Podlesie, pod budownictwo
mieszkaniowe. Po drugiej stronie tej szosy znajdują
się budynki mieszkaniowe miejscowości Podlesie.

dz. nr
113/5
Troks

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekwalifikowanie
część działki 117(około 10 arów) z rolnej na
budowlaną. Część ta przylega do szutrowej drogi
Podlesie-Troks. Prośbę swą motywuję faktem ,że w
bliskim sąsiedztwie i naprzeciwko mojej działki stoją
już wybudowane budynki mieszkalne, więc co za tym
idzie działka jest uzbrojona. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie sprawy.

dz. nr 117
Troks

7.

10.04.2017

[…]*

We
wnioskow
anej
części
53ZL,10R

2R

We
wnioskow
anej
części 2R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z
ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm . wnioskowana część działki
przeznaczona jest pod tereny o
funkcji rolnej i leśnej.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z
ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm. wnioskowana działka
przeznaczona jest pod tereny o
funkcji rolnej.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z
ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm . wnioskowana część działki
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8.

10.04.2017

[…]*

Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu działki
położonej w Troksie, gmina Olkusz nr 670/4, której
jestem właścicielem. Wnoszę o zmianę przeznaczenia
części działki, która obecnie ma przeznaczenie
„Tereny rolnicze” na „Tereny” upraw rolnych z
dopuszczeniem urządzeń energetyki odnawialnej”.
Omawiana część działki została zaznaczona na
dołączonym pliku. Z posiadanej przeze mnie wiedzy
wynika, że działka , której dotyczy wniosek w
przyszłości mogłaby służyć do zagospodarowania
podbudowę urządzeń energetyki odnawialnej.

dz. nr
670/4
Troks

11R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

9.

10.04.2017

[…]*

Proszę o zmianę granic strefy dopuszczalnej
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej tak
by była możliwa realizacja umowy jak w załączniku .
Proszę jednocześnie o zmianę granic strefy
dopuszczalnej lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowych tak aby możliwa była ich lokalizacja
na działkach 1127,1128

dz. nr 963,
1127, 1128
Braciejów
ka

11R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

przeznaczona jest pod tereny o
funkcji rolnej.
Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 2a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jeżeli na obszarze
gminy przewiduje się wyznaczenie
obszarów, na których rozmieszczone
będą urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100
kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu; w studium
ustala się ich rozmieszczenie. W
obowiązującym studium na
wnioskowanym obszarze nie
przewiduje się lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię o mocy
powyżej 100 kW.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu zgodności
projektu planu z zapisami studium, o
czym mowa w art. 15 ust.1 oraz
art.20, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz Nr
0050.2159.2017 z dnia 26.04.2017 r.
uwaga po pierwszym wyłożeniu
została uwzględniona. W trakcie
procedury planistycznej, po IV
wyłożeniu do publicznego wglądu
wpłynęła uwaga zbiorowa
mieszkańców Braciejówki,
dotycząca zmiany przebiegu granicy
strefy dopuszczalnej lokalizacji stacji
bazowych telefonii komórkowej.
Ważąc interes publiczny, po
ponownej analizie ustaleń projektu
planu, przebieg granicy strefy został
powtórnie zmieniony zgodnie z
wniesioną uwagą zbiorową. W
związku z powyższym ostatecznie
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przedmiotowa uwaga została
nieuwzględniona.

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
CZĘŚĆ II – W RAMACH PONOWNEGO (II) WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu w części ponownie wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do 12września 2017 r. Informację o terminach: ponownego wyłożenia części projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania uwag
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie biuletynu informacji publicznej
BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych,
w tym na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 3 października 2017 r. wniesiono 5 uwag,
z czego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 2 uwagi zostały nieuwzględnione, a 2 zostały nieuwzględnione w części.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Olkuszu postanawia przyjąć następujący sposób jej rozpatrzenia:
LP

DATA
WPŁYW
U
UWAGI

1.

2.

1.

12.09.20
17

IMIĘ
I
NAZWIS
KO
LUB
NAZWA
JEDNOS
TKI
ORGANI
ZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZ
AJĄCEG
O
UWAGI
3.

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENI
E
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

USTALENI
A
PROJEKT
U
PLANU
DLA
NIERUCH
OMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[…]*

Działki nr 46,87,135, które posiada są położone obok lasu,
gleba jest słabej klasy RIV, RV. Działki są zacienione nie
nadają się do uprawy. Prosi o zezwolenie na zalesienie, o
zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego z rolnej na
możliwość zalesienia. Prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

dz. nr
46,87,135
obręb
Braciejów
ka

7R ,
37ZL,
40ZL,
21MNU

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona w części
Działki o nr ew. 46 i 135 na niewielkich
fragmentach położone są w terenach
lasów. Na tym obszarze działki mogą być
zalesione.

ROZSTRZYGNIĘ
CIE
BURMISTRZA
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

ROZSTRZYGNIĘ
CIE
RADY
MIEJSKIEJ W
OLKUSZU
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia
uwagi)

Uwaga nieuwzględniona w części
Działki o nr ew. 46 i 87 oraz północna
część działki 135 w zdecydowanej
większości położone są w strefie ochrony
krajobrazu otwartego i wartościowych
wnętrz, dla której ustalono zakaz zalesień
i zadrzewień. Południowa część działki nr
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2.

13.09.20
17

[…]*

Działki, które posiada nie nadają się do uprawy czegokolwiek
ponieważ od strony jednego sąsiada jak i drugiego są zalesione,
tak zwane samosiejki zacieniają jego działki. W skutek tego
powodują brak światła, a to powoduje negatywne skutki na
plonowanie. Prosi o przekształcenie działek na nadające się do
zalesienia.

dz. nr
44,94
obręb
Braciejów
ka

3.

02.10.20
17

[…]*

Wnosi o pominięcie zapisu dotyczącego minimalnej
szerokości wydzielanych działek budowlanych, który w
wyłożonym projekcie zmiany mpzp wynosi 18 m.
Działki budowlane położone są na terenie, którego dotyczy
projekt zmiany mpzp. Są bardzo różne i wiele z nich ma
mniejsze szerokości frontów działek niż określono w projekcie
zmiany, w skrajnych przypadkach nawet dwukrotnie mniejsze.
O szerokości wydzielanych działek budowlanych powinna
decydować możliwość zrealizowania określonego planem
przeznaczenia terenu i o taki ewentualnie zapis wnosi w mpzp.

cały obszar
zmiany
planu

4.

02.10.20
7

[…]*

Zwraca się z prośbą o wyłączenie dz. nr 406 położonej w
Braciejówce spod zapisu, że minimalna szerokość
wydzielanych działek budowlanych to 18 m i ustalenie dla ww.
działki szerokości 16 m. Na działce budowlanej o szerokości
16 m będzie możliwość zrealizowania określonego planem
przeznaczenia terenu oraz możliwość zrealizowania

dz. nr 406
obręb
Braciejów
ka

Poz. 6263

7R ,33ZL

19MNU ,
7R

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

135 położona w terenie rolnym, między
zabudową zagrodową, a strefą ochrony
krajobrazu otwartego. Dla tego obszaru
dopuszczono lokalizację obiektów
związanych z rolnictwem. Ewentualne
zalesienie tej części działki stanowiłoby
ograniczenie w zagospodarowaniu działek
sąsiednich, ze względu na wymagania
zachowania odległości zabudowy od lasu.
Południowy fragment działki znajduje się
w obszarze przeznaczonym wyłącznie pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
wraz z towarzyszącymi usługami.
Uwaga uwzględniona w części
Działka o nr ew. 44 na obszarze około
2400 m2, a działka nr 94 na powierzchni
około 8 650 m2, od ich stron północnych,
położone są w terenach lasów. Na tym
obszarze działki mogą być zalesione.
Uwaga nieuwzględniona w części
Pozostałe części działek znajdują się w
przeważającej części w strefie ochrony
krajobrazu otwartego, dla której ustalono
zakaz zalesień i zadrzewień.
Minimalna szerokość 18.0 m dotyczy
wyłącznie działek wydzielanych w trybie
art. 101 -108 ustawy z dnia 21 sierpnia
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a
więc położonych w granicach obszarów
określonych w planie miejscowym do
scalenia i powtórnego podziału, albo gdy
o scalenie i powtórny podział wystąpią
właściciele lub użytkownicy wieczyści
posiadający ponad 50% powierzchni
gruntów objętych scaleniem i podziałem.
Dla podziałów dokonywanych poza
opisaną powyżej procedurą nie zostały w
planie określone minimalne szerokości
działek budowlanych.
Minimalna szerokość 18.0 m dotyczy
wyłącznie działek wydzielanych w trybie
art. 101 -108 ustawy z dnia 21 sierpnia
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a
więc położonych w granicach obszarów
określonych w planie miejscowym do
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określonych planem warunków zabudowy.

scalenia i powtórnego podziału, albo gdy
o scalenie i powtórny podział wystąpią
właściciele lub użytkownicy wieczyści
posiadający ponad 50% powierzchni
gruntów objętych scaleniem i podziałem.
Dla podziałów dokonywanych poza
opisaną powyżej procedurą nie zostały w
planie określone minimalne szerokości
działek budowlanych.

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
CZĘŚĆ III – W RAMACH PONOWNEGO (III) WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu w części ponownie wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. Informację o terminach: ponownego wyłożenia części projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania uwag
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie biuletynu informacji publicznej
BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych,
w tym na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 6 czerwca 2018 r. nie wniesiono żadnych
uwag.
CZĘŚĆ IV – W RAMACH PONOWNEGO (IV) WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu w części ponownie wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, w okresie od 9 października 2019 r. do 7 listopada 2019 r. Informację o terminach: ponownego wyłożenia części projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania uwag
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie biuletynu informacji publicznej
BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych,
w tym na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 21 listopada 2019 r. wniesiono 8 uwag, z
czego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 4 uwagi zostały nieuwzględnione w części.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Olkuszu postanawia przyjąć następujący sposób jej rozpatrzenia:
LP

DATA
WPŁYW
U
UWAGI

IMIĘ
I
NAZWIS
KO
LUB
NAZWA
JEDNOS
TKI
ORGANI
ZACYJNEJ
I ADRES

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENI
E
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

USTALENI
A
PROJEKT
U
PLANU
DLA
NIERUCH
OMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W
OLKUSZU
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące
rozpatrzenia uwagi)
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

05.11.20
19

[…]*

Wniosek o przekształcenie działki o numerze ewidencyjnym
167/1 położonej w Podlesiu w całości na działkę o funkcji
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

dz. nr
167/1
Podlesie

2KDL
1/2, 6
MNU, 4
R

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga w części
nieuwzględniona

2.

05.11.20
19

[…]*

Wniosek o przekształcenie działki położonej w Podlesiu na
grunt budowlany w pasie wyznaczonym przez studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w kierunku północnym od drogi lokalnej. Przy drodze istnieje
już zabudowa mieszkaniowa, a w przyszłości córka chciała
wybudować nowy dom.

dz. nr 85
Podlesie

7 MNU, 3
R, 21 ZL

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga w części
nieuwzględniona

3.

12.11.20
19

[…]*

Wniosek o przekształcenie działki o nr ew. 119, położonej w
Podlesiu, w całości na działkę o funkcji budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego

dz. nr 119
Podlesie

3KDL
1/2, 2
MNU, 2

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona w części
Pomimo, że obszar, którego
dotyczy uwaga leży poza zakresem
wyłożenia, uwaga zostaje
uwzględniona w części, w której
SUiKZP. dopuszcza możliwość
zabudowy.
Uwaga nieuwzględniona w części
Pozostała część działki, położona
w terenach rolniczych pozostaje
nieuwzględniona. Zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
projekt planu winien być
sporządzony zgodne z zapisami
SUiKZP. Ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych
(art.9, ust.4).
Uwaga uwzględniona w części
Pomimo, że obszar, którego
dotyczy uwaga leży poza zakresem
wyłożenia, uwaga zostaje
uwzględniona w części, w której
SUiKZP. dopuszcza możliwość
zabudowy..
Uwaga nieuwzględniona w części
Pozostała część działki, położona
w terenach rolniczych i leśnych
pozostaje nieuwzględniona.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu
winien być sporządzony zgodne z
zapisami SUiKZP. Ustalenia
Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art.9, ust.4).
Uwaga uwzględniona w części
Pomimo, że obszar, którego
dotyczy uwaga leży poza zakresem
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4.

21.11.20
19

[…]*

Wniosek o przesuniecie linii zabudowy na działce o nr 238
położonej w Podlesiu. Na działce wybudowany jest budynek
mieszkalny jednorodzinny w oparciu o prawomocne
pozwolenie na budowę nr A.7351-2-109-/93 z dnia 16.12.1993
r. oraz budynek garażowy wybudowany na podstawie
zgłoszenia z dnia 18.02.2008 r. Działki sąsiadujące to działka
nr 237/2, 237/3, 237/4 zabudowane są budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Prośba o ujęcie w planie
zagospodarowania przestrzennego działki nr 238, w całości pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

dz. nr 238
Podlesie

3KDL
1/2, 2
MNU, 2
R

Uwaga w części
nieuwzględniona

Uwaga w części
nieuwzględniona

wyłożenia, uwaga zostaje
uwzględniona w części, w której
SUiKZP. dopuszcza możliwość
zabudowy.
Uwaga częściowo uwzględniona
Pozostała część działki, położona
w terenach rolniczych pozostaje
nieuwzględniona. Zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
projekt planu winien być
sporządzony zgodne z zapisami
SUiKZP. Ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych
(art.9, ust.4).
Uwaga uwzględniona w części
Pomimo, że obszar, którego
dotyczy uwaga leży poza zakresem
wyłożenia, uwaga zostaje
uwzględniona w części, w której
SUiKZP. dopuszcza możliwość
zabudowy.
Uwaga częściowo uwzględniona
Pozostała część działki, położona
w terenach rolniczych pozostaje
nieuwzględniona. Zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
projekt planu winien być
sporządzony zgodne z zapisami
SUiKZP. Ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych
(art.9, ust.4).

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
CZĘŚĆ V – W RAMACH PONOWNEGO (V) WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w okresie
od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Informację o terminach: ponownego wyłożenia części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił
za pomocą komunikatu prasowego, komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie biuletynu informacji publicznej BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta
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i Gminy w Olkuszu) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, w tym na tablicy Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu, t.j. do dnia 3 sierpnia 2020r. wniesiono 9 uwag, z czego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz, 8 uwag zostało nieuwzględnionych.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miejska w Olkuszu postanawia przyjąć następujący sposób jej rozpatrzenia:
LP

DATA
WPŁYW
U
UWAGI

IMIĘ
I
NAZWIS
KO
LUB
NAZWA
JEDNOS
TKI
ORGANI
ZACYJNEJ
I ADRES
ZGŁASZ
AJĄCEG
O
UWAGI
3.

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENI
E
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

USTALENI
A
PROJEKT
U
PLANU
DLA
NIERUCH
OMOŚCI,
KTÓREJ
DOTYCZY
UWAGA

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

ROZSTRZYGNIĘC
IE
RADY MIEJSKIEJ
W OLKUSZU
W SPRAWIE
ROZPATRZENIA
UWAG

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące
rozpatrzenia uwagi)

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

26.06.20
20

[…]*

Wniosek o poszerzenie terenu budowlanego w kierunku
południowym na działce 1067 w miejscowości Troks obręb
0015. Teren ten został tylko w części został przekształcony na
działkę budowlaną. Pozostałą część zajmują tereny upraw
polowych oznaczonych symbolem 11R. Działka ma
bezpośredni dostęp do drogi powiatowej o nr 1086 K (…..)

dz.nr 1067
Troks

33 MNU,
12 R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

2.

01.07.20
20

[…]*

Wniosek o zmianę mpzp w zakresie ograniczeń związanych z
lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej. Zgodnie z
art. 46 ust.1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1515) „nie
stosuje się ustaleń planu miejscowego w zakresie
ustanowionych zakazów lub przyjętych w nim rozwiązań, o
których mowa w ust. 1, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z
przepisami odrębnymi”. Z powyższego wynika wprost , że
mpzp nie mogą zawierać zakazów ani ograniczeń związanych z
lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej.

Cały
obszar
planu

Strefa
dopuszcz
alnej
lokalizacj
i
stacji
bazowyc
h
telefonii
komórko
wej

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu
zgodności projektu planu z
ustaleniami studium, o czym mowa
w art. 15 ust.1 oraz art.20 ust. 1
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm . teren pozostaje w użytkowaniu
rolniczym.
Strefy lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej zostały
wyznaczone zgodnie z
obowiązującym prawem. Regulacje
zawarte w art. 46 ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych z dnia 7 maja
2010 r. stanową, że żaden plan
miejscowy nie może zakazywać ani
uniemożliwiać świadczenia
publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych o ile nie jest to
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3.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o dokonanie zmian w projekcie uchwały Rady Miasta
Olkusz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Braciejówka dotyczącej drogi
gminnej nr 1179, która została zaplanowana na ponad 5 m
szerokości. Sprzeciw, jako właściciela działki nr 118, ponieważ
budynek mieszkalny oraz instalacja sanitarna znajdują się przy
samej drodze (…)
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dz. nr 118
Braciejów
ka

Poz. 6263

21 MNU,
7R

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa państwa, porządku
publicznego, ochrony środowiska,
przyrody, zdrowia, zabytków albo
ze względu na ważny interes
społeczny. Wprowadzone do planu
strefy lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej zostały
uzgodnione w trakcie procedury
planistycznej z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska,
Wojewodą Małopolskim, Dyrekcją
Parków Krajobrazowych. Zapisy
planu nie uniemożliwiają lokalizacji
stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz nie wprowadzają
rozwiązań zakazujących takiej
lokalizacji, a jedynie wprowadzają
ograniczenie dotyczące ich
sytuowania. Zapisy art. 46
przywołanej powyżej ustawy
dotyczą sytuacji, gdyby z treści
planu wynikało ograniczenie
uniemożliwiające sytuowanie takich
stacji na obszarze całego planu.
Działka nie jest położona w pasie
drogowym zaprojektowanej drogi
wewnętrznej o symbolu „8 KDW”.
Ponadto zgodnie z § 14
Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich
usytuowanie:
1. Do działek budowlanych oraz do
budynków i urządzeń z nimi
związanych należy zapewnić dojście
i dojazd umożliwiający dostęp do
drogi publicznej, odpowiednie do
przeznaczenia i sposobu ich
użytkowania oraz wymagań
dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, określonych
w przepisach odrębnych. Szerokość
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4.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o dostosowanie mpzp do obowiązujących przepisów
tj. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, a w szczególności usunięcia z mpzp linii
rozgraniczającej tereny, na których można budować stacje
bazowe telefonii komórkowej od tych, na których nie można.
Prośba o spowodowanie możliwości budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej w południowej części działki nr 963 w
miejscowości Braciejówka (....)
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Strefa
dopuszcz
alnej
lokalizacj
i stacji
bazowyc
h
telefonii
komórko
wej

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

jezdni stanowiącej dojazd nie może
być mniejsza niż 3 m.
2. Dopuszcza się zastosowanie
dojścia i dojazdu do działek
budowlanych w postaci ciągu
pieszo-jezdnego, pod warunkiem że
ma on szerokość nie mniejszą niż 5
m, umożliwiającą ruch pieszy oraz
ruch i postój pojazdów.
Przepis ten wymaga, iż jeżeli droga
ma służyć jako dojazd do działek
budowlanych, to powinna ona mieć
minimum 5 m szerokości.
Strefy lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej zostały
wyznaczone zgodnie z
obowiązującym prawem. Regulacje
zawarte w art. 46 ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych z dnia 7 maja
2010 r. stanową, że żaden plan
miejscowy nie może zakazywać ani
uniemożliwiać świadczenia
publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych o ile nie jest to
konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa państwa, porządku
publicznego, ochrony środowiska,
przyrody, zdrowia, zabytków albo
ze względu na ważny interes
społeczny. Wprowadzone do planu
strefy lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej zostały
uzgodnione w trakcie procedury
planistycznej z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska,
Wojewodą Małopolskim, Dyrekcją
Parków Krajobrazowych. Zapisy
planu nie uniemożliwiają lokalizację
stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz nie wprowadzają
rozwiązań zakazujących takiej
lokalizacji, a jedynie wprowadzają
ograniczenie dotyczące ich
sytuowania. Zapisy art. 46
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5.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu leśnego na teren
zabudowy letniskowej. W mpzp jest bardzo mało terenów
zabudowy letniskowej co widać szczególnie w czasie pandemii
COVID 19 i chęci przebywania mieszkańców miast w
miejscach odosobnienia (…).
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dz. nr
418/49,
418/50,
419/52,
419/53,
562/2,
562/1, 560,
421, 416

Poz. 6263

4 ZLd,
4
KDL1/2,
33 ZL, 72
ZL

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Cały
obszar
planu

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Braciejów
ka

6.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o umieszczenie w mpzp zapisów na podstawie
których będzie można montować na dachach budynków
mieszkalnych jak i gospodarczych oraz na terenach
budowlanych, paneli fotowoltaicznych, a może również innych
urządzeń do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
(….)

Cały
obszar
planu

przywołanej powyżej ustawy
dotyczą sytuacji gdyby z treści
planu wynikało ograniczenie
uniemożliwiające sytuowanie takich
stacji na obszarze całego planu.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
racji zachowania wymogu
zgodności projektu planu z
ustaleniami studium, o czym mowa
w art. 15 ust.1 oraz art.20, ust. 1
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z ustaleniami aktualnie
obowiązującego studium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr
XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27.02.1997r., z późn.
zm . teren pozostaje w użytkowaniu
leśnym. Działki położone są w
granicach parku krajobrazowego
„Orlich Gniazd”.
Na obszarze objętym miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego nie ma zakazu
montowania urządzeń
fotowoltaicznych o mocy do 100
kW na własne potrzeby. Zgodnie z
art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
„plan miejscowy przewidujący
możliwość lokalizacji budynków
umożliwia również lokalizację
mikroinstalacji w rozumieniu art. 2
pkt. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii
{…} również w przypadku innego
przeznaczenia terenu niż
produkcyjne, chyba, że ustalenia
planu miejscowego zakazują
lokalizacji takich instalacji.” W
związku z powyższym bezcelowym
jest wprowadzanie w planie
dodatkowych zapisów dotyczących
montażu instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 100 kW.
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7.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o zmianę zapisów w mpzp § 9 pkt 2 ppkt 1
„ niwelacja terenu działki -maksymalny nasyp 1,0 m ,
maksymalne wykopy do 1,0 m”.Na „….maksymalne nasypy
1,5 m , maksymalne wykopy do 1,5 m. Prośba umotywowana
tym, że teren objęty mpzp posiada znaczne różnice wysokości
terenu przez co niejednokrotnie wymagane są jego korekty i to
większe niż 1,0 m. Taki zapis ułatwi również realizowanie
zdań publicznych (…) .

Cały
obszar
planu

Cały
obszar
planu

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

8.

03.08.20
20

[…]*

Wniosek o uwzględnienie w mpzp terenów pod produkcję
energii elektrycznej, na których będzie można budować farmy
wiatrowe. Prośba o objęcie w tym celu w/w działek
stosownymi zapisami oraz oznaczenie na rysunku planu
odpowiednimi symbolami. W związku z tym, że cała Polska
dąży do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów
budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest konieczna, a
co za tym idzie koniecznym jest przygotowanie pod takie
inwestycje terenów i uwzględnianie ich w mpzp (Braciejówka,
Troks, Podlesie).

dz. nr 963,
1132, 1125,
1127, 1128,
1129. 1130,
1132, 959
Braciejów
ka

27 MNU,
11 R,
63 ZL, 20
ZLd, 5
KDL1/2

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Obszar planu w dominującej części
położony jest w Parku
Krajobrazowym Orlich Gniazd,
pozostały teren zlokalizowany jest w
jego otulinie. Zgodnie z
Rozporządzeniem Nr 81/05
Wojewody Małopolskiego z dnia 29
grudnia 2005 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 50,
poz. 281) w Parku zakazuje się
między innymi wykonywania prac
ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem
lub naprawą urządzeń wodnych.
Obecne wielkości niwelacji terenu
dla obszaru planu zostały
uzgodnione z ustawowymi
instytucjami w ramach
obowiązujących norm prawnych.
Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 2a
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn.
zm.) Jeżeli na obszarze gminy
przewiduje się wyznaczenie
obszarów, na których rozmieszczone
będą urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100
kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu; w studium
ustala się ich rozmieszczenie. W
obowiązującym studium na
wnioskowanym obszarze nie
przewiduje się lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię o mocy
powyżej 100 kW.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona z
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racji zachowania wymogu
zgodności projektu planu z zapisami
studium, o czym mowa w art. 15
ust.1 oraz art.20, ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

[…]* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/236/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 29 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie –Troks- Braciejówka ETAP B
Na podstawie art.17, pkt 5 oraz art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) o sposobie realizacji zapisanych w planie
zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy
operacyjnych i środków pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy
operacyjnych i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak by
optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub
przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje
się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych
nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

