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UCHWAŁA NR XIV/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą
Nr XXXVIII/563/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice, na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Rada Miejska w Olkuszu
stwierdzając, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice
nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Olkusz", które zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia
27 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami,
uchwala, co następuje:
I. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice,
zwaną dalej "planem"
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/563/2018 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r., przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz, w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.
2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.
3. Integralną część planu stanowią:
1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".
4. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
5. Jeżeli w planie jest mowa o:
1) "dachu płaskim" – należy przez to rozumieć: dachy o maksymalnym nachyleniu – 120;
2) "działce budowlanej" – należy przez to rozumieć: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się lokalizowanie budynków, przy założeniu, że zewnętrzna krawędź
ściany budynku nie może wykraczać poza zewnętrzne oznaczenie linii zabudowy, za wyjątkiem: wykuszy,
balkonów, pilastrów, ryzalitów, ganków, tarasów, okapów, schodów, pochylni i ramp na maksymalną
odległość – 1,5 m;
5) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym
załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;
6) "powierzchni całkowitej zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża sumę
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków,
mierzony po obrysie zewnętrznym ścian;
7) "powierzchni zabudowy" – należy przez to rozumieć: pole powierzchni zabudowy w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego;
8) "przepisach odrębnych" – należy przez to rozumieć: odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz
z ich przepisami wykonawczymi;
9) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować
na działce w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej
niż 60% jej powierzchni;
10) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby
zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;
11) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie
współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu na działce;
12) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;
13) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu
oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu;
14) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: emisję niespełniającą wymogów ochrony środowiska;
15) "usłudze uciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe zaliczane do przedsięwzięć
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;
16) "uzupełniającym sposobie zagospodarowania" – należy przez to rozumieć: sposoby zagospodarowania
jakie mogą wyłącznie współwystępować z przeznaczeniami terenów na poszczególnych działkach,
dopuszcza się ponadto realizację na działkach odrębnych: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść,
dojazdów, miejsc do parkowania oraz zieleni urządzonej, przy czym udział takich działek w odniesieniu do
powierzchni poszczególnych terenów nie może przekraczać – 40%;
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17) "wysokości zabudowy" – należy przez to rozumieć:
a) w przypadku budynków wysokość mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) w przypadku pozostałych obiektów budowlanych wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu
mierzonego po obrysie zewnętrznym do jego najwyższego punktu.
6. Jeżeli w tekście planu jest mowa o akcie prawnym z późniejszymi zmianami, należy przez to
rozumieć późniejsze zmiany, które nastąpiły do dnia uchwalenia planu.
§ 2. 1. Oznaczenia stanowiące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§4);
5) ZL – teren lasu (§5);
6) R – teren rolniczy (§6);
7) KSp/ZP – teren parkingu z towarzyszącą zielenią urządzoną (§7);
8) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej (§8);
9) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej (§8);
10) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej (§8);
11) KDX – teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego (§9).
2. Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych i wydanych na ich podstawie aktów oraz
informacyjne:
1) granica Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie";
2) granica otuliny Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie";
3) granica korytarza ekologicznego "Jura Krakowsko-Częstochowska";
4) cały obszar mpzp – GZWP 454 Olkusz – Zawiercie;
5) granica największego zasięgu leja depresji z 1990 r.;
6) cały obszar mpzp – obszar leja depresji (stan na 2012 r.);
7) cały obszar mpzp – obszar zewnętrznego zasięgu leja depresji (wg Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego zajmowanego przez gminy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań
wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej
likwidowanej kopalni – 2014 r.);
8) sieć gazowa średniego ciśnienia (DN63 i DN75 z rur PE).
3. Zasady oznaczania terenów:
1) oznaczenie terenu dróg publicznych składa się z numeru porządkowego oraz symbolu literowego
określającego przeznaczenia terenu i klasę drogi;
2) oznaczenie terenu innego niż teren dróg publicznych składa się z numeru porządkowego i symbolu
literowego określającego przeznaczenia terenu;
3) każdemu terenowi przypisana jest odpowiadająca mu powierzchnia wyrażona w hektarach.
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Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:
1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale 1 "Przepisy ogólne" §2 ust. 1 pkt 4 ÷ 11
oraz w rozdziale 3 "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §9 tekstu planu.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w zakresie istniejącej i użytkowanej zgodnie z przepisami prawa zabudowy oraz sposobu użytkowania
działki dopuszcza się:
a) prowadzenie robót budowlanych w obrębie budynków z przeznaczeniem innym niż ustalone w planie,
przy założeniu że ewentualna uciążliwość będzie się zawierała w granicach działki, do której inwestor
posiada prawo do dysponowania;
b) prowadzenie robót budowlanych w obrębie budynków lub części budynków wykraczających poza
ustalone w planie linie zabudowy, z możliwością przekroczenia ich obrysu na odległość maksymalnie –
0,5 m;
c) prowadzenie robót budowlanych w obrębie budynków usytuowanych w mniejszych odległościach od
granic działek niż dopuszczają przepisy odrębne;
d) prowadzenie robót budowlanych w obrębie budynków lub części budynków o geometrii dachu innej niż
ustalona w planie, z możliwością jej zachowania;
e) zachowanie sposobu użytkowania działek innego niż ustalone w planie, bez możliwości zwiększania jego
zasięgu, przy założeniu, że ewentualna jego uciążliwość będzie się zawierała w granicach działki, do której
inwestor posiada prawo do dysponowania;
2) sytuowanie nowych budynków od ściany lasu w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) częściowo obszar planu znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" oraz jego
otuliny, w ich zasięgu obwiązują przepisy odrębne;
2) częściowo obszar planu znajduje się w granicach korytarza ekologicznego "Jura KrakowskoCzęstochowska";
3) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zakaz lokalizowania usług, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę,
do której inwestor posiada prawo do dysponowania;
5) w zakresie ochrony przed hałasem na terenach MN uwzględnia się maksymalny – dopuszczalny poziom
hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z przepisami odrębnymi jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu są zgodne z rozdziałem 3 "Ustalenia
szczegółowe" §4÷ §9 tekstu planu.
5. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych
oraz dóbr kultury współczesnej.
6. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu
na ich brak.
7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 454 Olkusz Zawiercie;
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2) część obszaru planu znajduje się w zasięgu obszaru największego zasięgu leja depresji z 1990 r.;
3) cały obszar planu znajduje się w zasięgu obszaru leja depresji (stan na 2012 r.);
4) cały obszar planu znajduje się w zasięgu obszaru zewnętrznego zasięgu leja depresji (wg Strategii Rozwoju
Obszaru Funkcjonalnego zajmowanego przez gminy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi
plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania
działalności górniczej likwidowanej kopalni – 2014 r.);
5) na obszarze planu nie występują tereny i obszary górnicze;
6) na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodne z przepisami odrębnymi
z zakresu prawa wodnego;
7) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z przepisami
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;
8) dla obszaru planu nie został sporządzony audyt krajobrazowy, w którym wyznacza się krajobrazy
priorytetowe.
8. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) na obszarze planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych
z przepisami odrębnymi oraz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
2) dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników
wieczystych, o których mowa w przepisach odrębnych, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 5 m2, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
b) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 2 m, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
c) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do pasa
drogowego w zakresie – 700 ÷ 1100.
9. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, za wyjątkiem terenów MN, dla których ustalenia w tym zakresie
są zgodne z rozdziałem 3 "Ustalenia szczegółowe" §4 tekstu planu.
10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
1) ustalenia planu uwzględniają powiązanie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej
z układem zewnętrznym;
2) utrzymuje się zakaz wykonywania nowych powiązań komunikacyjnych z ul. Galicyjską (DW 791),
znajdującą się poza obszarem planu oraz częściowo w granicach planu, oznaczoną symbolem 1.KDG;
3) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się:
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;
4) zaopatrzenie w wodę w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;
5) odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych w sposób zgodny z przepisami
odrębnymi;
6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;
7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) realizację zasilania w niskie napięcie kablami podziemnymi;
b) realizację zasilania w średnie napięcie kablami podziemnymi;
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c) realizację stacji transformatorowych w wykonaniu wnętrzowym;
8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z gazem płynnym;
9) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;
b) nakaz uwzględnienia wymogów wynikających z uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw;
10) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się na terenach MN lokalizowanie wyłącznie infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu zgodnej z przepisami odrębnymi;
11) gospodarowanie odpadami w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której
mowa w przepisach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 10%,
słownie: dziesięć procent;
2) stawka, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie
wieczyste Gminy Olkusz.
Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.MN, A3.MN, A5.MN, B5.MN, C3.MN, C6.MN,
C7.MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) towarzyszące pod zabudowę usługową.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) budynki gospodarcze;
c) garaże;
d) wiaty;
e) dojścia i dojazdy;
f) miejsca do parkowania;
g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
h) zieleń urządzona;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków na działce budowlanej ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
bezpośrednio przy jej granicy, jeśli stanowią one realizację zabudowy bliźniaczej;
3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej w układzie:
a) wolno stojącym;
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b) bliźniaczym;
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe
– 9,5 m;
b) budynków usługowych – 7 m;
c) infrastruktury technicznej nie będącej budynkami – 15 m;
d) innej – 6 m;
5) intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:
a) maksymalna – 0,8;
b) minimalna – 0,1;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej – 30%;
8) geometria dachów budynków:
a) mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych: dachy dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie
połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 300 do 450;
b) pozostałych: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci
głównych i nachyleniu w zakresie – do 450;
9) pokrycie dachów jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych w formie:
a) dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
b) blachy łączonej na rąbek stojący lub leżący;
c) łupka lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do łupka;
d) gontu;
10) kolorystyka dachów w tonacji:
a) czerwieni;
b) brązu;
c) grafitu;
d) szarości;
11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone
łącznie z miejscami garażowymi);
b) 1 miejsce do parkowania na 35 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca do
parkowania na jeden lokal użytkowy;
c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy
lokalizować w ramach terenu inwestycji, na którym te budynki są usytuowane;
d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;
- garaży wolno stojących lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego.
3. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:
1) ustala się minimalną powierzchnię działek budowlanych pod zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu
w układzie:
a) wolno stojącym – 800 m2;
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b) bliźniaczym – 500 m2;
2) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych mniejszych niż ustalone w pkt 1:
a) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
b) pod powiększenie bezpośrednio przylegających działek;
c) pod dojścia i dojazdy;
d) podczas regulacji granic działek.
4. Dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników
wieczystych, o których mowa w przepisach odrębnych, ustala się następujące szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę
zgodną z przeznaczeniem terenu w układzie:
a) wolno stojącym – 800 m2;
b) bliźniaczym – 500 m2;
2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod
zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu w układzie:
a) wolno stojącym – 18 m;
b) bliźniaczym – 12 m.
5. W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania usług:
1) uciążliwych;
2) związanych z gospodarowaniem odpadami;
3) związanych z obróbką: kamienia, metali lub drewna, z wykluczeniem produkcji wyrobów jubilerskich;
4) handlu hurtowego;
5) handlu opałem;
6) warsztatów i myjni samochodowych;
7) stacji paliw.
§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B1.ZL, B3.ZL, B7.ZL, B8.ZL, C1.ZL ustala się
przeznaczenie pod las zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B6.R, C5.R ustala się przeznaczenie pod
działalność rolniczą.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) dojścia i dojazdy;
b) ścieżki rowerowe;
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) dopuszcza się użytkowanie terenów rolniczych w formie:
a) gruntów ornych;
b) sadów;
c) łąk trwałych;
d) pastwisk trwałych;
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e) rowów;
3) maksymalna wysokość budowli:
a) niebędących infrastrukturą techniczną – 6 m;
b) infrastruktury technicznej – 15 m;
4) zakaz lokalizowania budynków.
§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.KSp/ZP, A6.KSp/ZP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe pod parking;
2) przeznaczenie towarzyszące pod zieleń urządzoną.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) budynki: gospodarcze, szalety;
b) budowle sportu i rekreacji;
c) obiekty małej architektury;
d) dojścia i dojazdy;
e) ścieżki rowerowe;
f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) infrastruktury technicznej – 15 m;
b) innej – 6 m;
3) intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:
a) maksymalna – 0,2;
b) minimalna – 0,01;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 20%;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej – 10%;
6) geometria dachów: o dowolnym wyrazie architektonicznym;
7) pokrycie dachów: w formie dowolnej;
8) kolorystyka dachów: dowolna.
§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDG, 2.KDL, 3.KDD, 4.KDD ustala się
przeznaczenie pod:
1) drogę publiczną klasy głównej, oznaczoną na rysunku planu: KDG;
2) drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczoną na rysunku planu: KDL;
3) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD.
2. Ustalenia dotyczące zasad
i infrastruktury technicznej:

modernizacji,

1) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
c) zieleń urządzona;

rozbudowy

i budowy

systemów

komunikacji
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d) ścieżki rowerowe;
e) ciągi piesze;
2) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
3) dla terenu: 1.KDG szerokość drogi w liniach rozgraniczających do 2,5 m (stanowiącej część szerokości drogi
głównej w granicach planu);
4) dla terenu: 2.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12 m ÷ 14 m;
5) dla terenu: 3.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 11,5 m ÷ 14,5 m;
6) dla terenu: 4.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m ÷ 10,5 m.
§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.KDX, B2.KDX, B4.KDX, C2.KDX, C4.KDX
ustala się przeznaczenie pod publiczne ciągi pieszo – jezdne.
2. Ustalenia dotyczące zasad
i infrastruktury technicznej:

modernizacji,

rozbudowy

i budowy

systemów

komunikacji

1) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
c) zieleń urządzona;
d) ścieżki rowerowe;
e) ciągi piesze;
2) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
3) dla terenu: A4.KDX szerokość ciągu w liniach rozgraniczających:
a) na odcinku stanowiącym część szerokości ciągu w liniach rozgraniczających – 3,5 m ÷ 4 m;
b) na odcinku stanowiącym całą szerokości ciągu w liniach rozgraniczających – 4,5 m ÷ 5 m;
4) dla terenu: B2.KDX szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 6 m;
5) dla terenu: B4.KDX szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 5 m ÷ 6,5 m;
6) dla terenu: C2.KDX:
a) szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 6 m;
b) plac do zawracania samochodów;
7) dla terenu: C4.KDX:
a) szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 6 m ÷ 7,5 m;
b) plac do zawracania samochodów.
II. W uchwale Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów-Niesułowice, rozdział 2 §
8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W terenach przeznaczonych do zabudowy przyległych do terenów lasów
budynki należy sytuować w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi”.
Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/166/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 stycznia 2020 r.
Rysunek planu
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Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 18 –

Poz. 891

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/166/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 stycznia 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice
Rada Miejska w Olkuszu, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), postanawia nie uwzględnić następującej uwagi wniesionej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Data
wpływu
uwagi

1

2

1.

20.05.
2019 r.

Imię
i Nazwisko,
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi
3

Osoba
fizyczna

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

4

5

6

Wnioskuje
o przekształcenie
całej działki
nr 451 w działkę
budowlaną,
ewentualnie
o stosowne
przesunięcie linii
rozgraniczającej
wyznaczone tereny
B5.MN od B7.ZL
przynajmniej do
końca granicy
obszaru objętego
planem tzn.
zlikwidowanie całego

Dz. nr 451.

B5.MN –
teren
zabudowy
mieszkanio
wej
jednorodzi
nnej;
B7.ZL –
teren lasu;

Rozstrzygnięcie Burmistrza
w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
Uwaga
uwzględniona
nieuwzględniona

7

8

X

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9

10

11

X

Część działki
znajduje się poza
obszarem
sporządzanego
planu
miejscowego –
brak możliwości
uwzględnienia
uwagi, ze
względów
formalnych.
W granicach
sporządzanego
planu
miejscowego –
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terenu leśnego
B7.ZL.
W uzasadnieniu
poinformowano, że:
 aktualne ustalenia
planu obniżają
wartość działki,
dzieląc ją na trzy
różne obszary: MN –
ZL – R (budowlanoleśno-rolna).
 wyznaczona granica
terenu budowlanego
nie sięga nawet końca
granic sąsiednich
działek budowlanych
(nr działki 446/4,
454, 453).
 do 2003 r. działka
miała symbol
MRw+R. W tym roku
Gmina Olkusz
samowolnie
przekształciła
i podzieliła działkę na
RV i LsV.
 w granicy północnej
działki przebiega linia
energetyczna,
gazowa.
 wschodnia granica
planu rozciąga się za
granicą korytarza
ekologicznego Jury
KrakowskoCzęstochowskiej,
natomiast ogranicza
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granica pomiędzy
terenami „MN”
i „ZL” została
ustalona
w sposób zgodny
z obowiązującym
studium.
W obwiązującym
miejscowym
planie
zagospodarowani
a przestrzennego
działka położona
jest w terenach
oznaczonych
jako:
·10ZL – tereny
lasów
·6R – tereny
rolnicze
·2KDG1/2 –
tereny drogi
publicznej klasy
ulicy głównej,
natomiast
w planie ogólnym
z 1991 r., część
północna działki,
o powierzchni
około 775 m2,
oznaczona była
symbolem
„MRw” - tereny
ekstensywnej
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się - ucina się przed tą
granicą od strony
południowej
Stawia pytanie, po co
zostawiać 9 a lasu,
który powstał
z samosiewek
w środku wsi.
Prosi o przesunięciem
obecnej linii
rozgraniczającej
tereny B5.MN od
B7.ZL, czyli
wydłużenie granic
działki 451 po jej
wschodniej
i zachodniej stronie
o około 60 m, co
oznacza
zlikwidowanie
symbolu ZL. Działka
nabierze statusu
działki budowlanorolnej.
Zwraca uwagę, że
działka położona jest
przed granicą
korytarza
ekologicznego „Jura
KrakowskoCzęstochowska”.
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zabudowy na
specjalnych
warunkach
gospodarczych
i krajobrazowych.
W planie
ogólnym
powyższy teren
nie posiadał
zgody na
wyłączenie
z produkcji
leśnej. W roku
2013 została
dokonana zmiana
studium (zmiana
nr 15), która
dawne tereny
„MRw”
przekształciła na
tereny
budowlane.
Obecnie
powierzchnia
terenu
budowlanego na
działce nr
451 wynosi około
1050 m2.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/166/2020
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 stycznia 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu
o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), zadania własne
gminy, zapisane w niniejszej zmianie planu, obejmują w szczególności sprawy:
1) gminnych dróg i ulic,
2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
§ 2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miejska w Olkuszu ustala, że
zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą
realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z:
1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.
§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

