
 

 

OBWIESZCZENIE  
RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 
30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim(Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 64, poz. 924). 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z póżn. zm.) Rada Gminy Oświęcim 

ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy 

w Oświęcimiu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

a) Uchwałą Nr III/18/06 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Harmęże (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z 2006 roku, Nr 150, poz. 1072) 

b) Uchwałą Nr XLII/326/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim dla obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady 

Auschwitz - Birkenau (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2010, Nr 57, poz. 379) 

Ze względów technicznych rysunek planu, o którym mowa w§ 1uchwały nr III/23/02 Rady Gminy 

Oświęcim i jego zmiany nie podlegają ujednoliceniu i zostają dołączone jako kolejne załączniki. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 3716



Załącznik Nr 1 
do Obwieszczenia  

Rady Gminy Oświęcim  

z dnia 12 grudnia 2012 r.  

 

 

Uchwała Nr III/23/02  

Rady Gminy Oświęcim 
z dnia 30 grudnia 2002 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Oświęcim, Rada 

Gminy Oświęcim uchwala zmianę "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Oświęcim obszaru w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince".  

 
Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 1.  

1. Ustalenia planu dotyczą obszaru położonego w Gminie Oświęcim i obejmującego część wsi Pławy, 

Brzezinka i Harmęże, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik 

Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

2. Ustalenia planu zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu, o którym mowa 

w ust. 1 i obowiązują łącznie.  

3. Integralną częścią planu są następujące elementy na rysunku planu:  

a) granica obszaru objętego planem,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu wraz z symbolami identyfikacyjnymi,  

c) linie zabudowy nieprzekraczalne lub nakazane,  

d) tereny podlegające ochronie wraz z symbolami obszarów polityki przestrzennej,  

e) lokalizacje akcentów wysokościowych do zachowania lub wprowadzenia,  

f) obiekty stanowiące wartość historyczną lub kulturową do zachowania w całości lub w istotnych 

elementach. 

4. Na rysunku planu oznaczono ponadto:  

a) linie zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej i urządzeń,  

b) lokalizacje stacji transformatorowych: istniejących i projektowanych,  

c) linie podziału terenu na działki budowlane,  

d) istniejące budynki,  

e) dojazdy nie wydzielone,  

f) ciągi piesze nie wydzielone o obligatoryjnych kierunkach powiązań,  

g) ścieżki rowerowe nie wydzielone. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3716



§ 2.  

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych i opiniach należy określać 
w odniesieniu do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem:  

a) ustaleń ogólnych określonych w rozdziale I,  

b) ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania, określonych w rozdziale II,  

c) zasad zagospodarowania terenów wynikających z polityki przestrzennej określonych w rozdziale III,  

d) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdz. IV,  

e) przepisów końcowych określonych w rozdziale V,  

f) innych ustaleń rysunku planu, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4. 

2. Wyznaczenie stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, tras urządzeń liniowych oraz terenów 

innych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdziale II i IV uchwały, nie wymaga 

zmiany niniejszego planu. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim 

obszaru w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince", jeżeli z treści uchwały 

nie wynika inaczej,  

3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi,  

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1  uchwały,  

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, o których mowa 

w § 5  ust. 1, jeżeli z treści uchwały nie wynika inaczej,  

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu, który 

przeważa lub powinien przeważać na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego 

i towarzyszącego,(t.j. związanymi bezpośrednio z funkcją: dojazdem i dojściami pieszymi, sieciami 

i urządzeniami infrastruktury, zielenią, elementami małej architektury itp.),  

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu inny niż 
podstawowy, który nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym i innym przeznaczeniem dopuszczalnym 

na danym terenie i na terenach sąsiednich,  

8) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące 

realizacji celu publicznego, będące w zarządzaniu pośrednim lub bezpośrednim jednostek władz 

państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, związków religijnych, itp. (należą do nich m. in.: 

administracja publiczna, publiczne usługi: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej oraz sportu),  

9) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków niepublicznych 

służące zaspokojeniu potrzeb ludności, będące w zarządzaniu osób fizycznych, spółek, przedsiębiorstw 

usługowych, itp. (należą do nich przede wszystkim usługi: handlu, administracji, urządzenia obsługi 

prawno-finansowej podmiotów prywatnych gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte 

urządzenia sportowe, urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne gabinety lekarskie itp.),  

10) działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć działalność, która powoduje znaczące 

oddziaływanie na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. 

w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490 z 2002 r.).  

11) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące lub projektowane ulice dojazdowe, 

nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, a niezbędne dla zapewnienia dostępności 

obiektów. Dojazdy te zaznaczone zostały cienką linią przerywaną na rysunku planu i ich przebieg może być 
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korygowany na etapie projektowania inwestycyjnego. Dojazdy niewydzielone nie muszą zostać przejęte 

przez Gminę i nie muszą stanowić dróg gminnych w rozumieniu przepisów szczególnych,  

12) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć parametr efektywnego wykorzystania terenów 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji sumy powierzchni wszystkich 

kondygnacji naziemnych (liczonej w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni terenu objętego 

projektem zagospodarowania. Wszędzie, gdzie ustala się wskaźnik intensywności zabudowy, odnosi się 
ona do intensywności netto (suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków, oraz powierzchni zieleni 

przydomowej, placyków gospodarczych, dojazdów i dojść pieszych, miejsc postojowych związanych 

z mieszkańcami lub zatrudnionymi bez usług i urządzeń publicznych na wydzielonych działkach),  

13) stanowisku lub opinii konserwatorskiej - należy przez to rozumieć stanowisko lub opinię 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

14) Państwowym Muzeum Oświęcim-Brzezinka - w Brzezince (* PMA-B) należy przez to rozumieć 
Państwowe Muzeum "Auschwitz-Birkenau" w Brzezince, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7  maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412 z 1999 r.). 

§ 4.  

1. Teren można przeznaczyć wyłącznie na cele przeznaczenia podstawowego, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych uchwałą na cele przeznaczenia dopuszczalnego, w ustalonych w dalszych 

zapisach uchwały proporcjach.  

2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym istniejąca 

zabudowa niezgodna z danym przeznaczeniem może być poddawana remontom, w wyniku których 

nie nastąpi powiększenie kubatury i wzrost wartości tymczasowego zainwestowania terenu ograniczający 

opłacalność realizacji przeznaczenia docelowego. 

§ 5.  

1. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest określony na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 

oraz:  

a) liniami rozgraniczającymi obowiązującymi (oznaczonymi na rysunku linią ciągłą),  

b) liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi (oznaczonymi na rysunku linią przerywaną). 

2. Przebieg linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1  pkt. a może być zmieniony tylko w trybie zmiany 

planu.  

3. Przebieg linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1  pkt b) może być uściślony z tolerancją do 

10 metrów w stosunku do ich przebiegu określonego na rysunku planu, na etapie decyzji administracyjnych 

lub opinii dotyczących realizacji inwestycji oraz przy udziale zainteresowanych stron. 

§ 6.  

1. Na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikacyjne:  

UPI - tereny usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym (§ 7);  

UP II - tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym (§ 8);  

UC I - tereny usług komercyjnych związane z programem ob- sługi odwiedzających PMA-B (§ 9);  

UC II - tereny usług komercyjnych związane z obsługą ludności (§ 10);  

MN - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (§ 11);  

MNU - tereny mieszkaniowo - usługowe (§ 11);  

PU - tereny produkcyjno- usługowe (§ 12);  

NO, EE, - tereny urządzeń infrastruktury technicznej (§ 13);  

ZU - tereny zieleni otwartej obejmujących miejsca i obiekty związane z faktografią obozu (§ 14);  

ZN - tereny zieleni nieurządzonej lub urządzonej częściowo (§ 15);  

KP - tereny parkingów wydzielonych (§ 16);  
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KE, KG, KZ, KL, KD - tereny tras drogowych (§ 17);  

KDX - tereny dróg pieszo-jezdnych (§ 18);  

KX - tereny wydzielonych ciągów pieszych (§ 19);  

KK - tereny kolejowe (§ 20);  

RL - tereny lasów (§ 21);  

RP - tereny upraw polowych (§ 22);  

RZ - tereny użytków zielonych (§ 23);  

W - tereny wód otwartych (§ 24); 

2. Nie stanowi naruszenia ustaleń planu nie uwzględnienie w decyzjach administracyjnych i opiniach oznaczeń, 
o których mowa w § 1  ust. 5  zawartych na rysunku planu, a dotyczących:  

a) wprowadzonych podziałów własnościowych oraz nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi dojazdów 

lokalnych, jeżeli zostaną zachowane:  

– wymagania intensywności zabudowy,  

– możliwość zagospodarowania wszystkich nieruchomości,  

– zgoda na wprowadzenie zmian w systemie obsługi komunikacji wewnętrznej wszystkich 

zainteresowanych, 

b) sugestii dotyczących rozmieszczenia i zajętości terenowej projektowanych obiektów kubaturowych przy 

zachowaniu zapisów ustalonych w uchwale;  

c) przebiegu nie wydzielonych ciągów pieszych z obligacją utrzymania kierunków głównych powiązań.  

 
Rozdział 2. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW  
(rodzaj użytkowania) 

 

§ 7.  

1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym oznaczając je na rysunku planu 

symbolem UP-I.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego oraz 

wartości historyczne stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-4. 

2. Dla terenu 1 UP-I obejmującego Pomnik Zagłady Auschwitz - Birkenau obejmującego obszar b. Obozu 

hitlerowskiego Birkenau, ustanowionego wraz ze strefą ochronną Pomnikiem Zagłady - ustawą z dn. 

7  maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412) 

i określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 maja 1999 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 474)- granicach obowiązują ustalenia:  

1) zawarte w tych aktach prawnych a przytoczone w rozdziale III niniejszej Uchwały § 26 (obszar "M"),  

2) konieczność uzyskania dla wszelkich działań stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

3) zachowanie i konserwacja istniejącej zieleni,  

4) spełnienie innych wymogów wynikających z przepisów szczególnych oraz ustaleń polityki przestrzennej 

określonych w rozdziale III (§ 26 - obszar "M"). 

3. Dla terenu 2  UP-I - obejmującego historyczne obiekty magazynowe związane z byłym obozem 

hitlerowskim, wchodzącego w obszar strefy ochronnej Pomnika Zagłady wg powołanej w p.2 nin. paragrafu 

ustawy i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązują ustalenia jak dla terenu 

1UP-I (§ 26 - obszar "M").  

4. Dla terenu 3  UP-I - obejmującego tereny byłych "Ziemniaczarek" przy "Judenrampe" z przeznaczeniem dla 

nowych funkcji ustala się:  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3716



1) Jako podstawowe przeznaczenie terenu: - adaptację historycznych obiektów zaplecza obozowego dla celów 

ekspozycyjnych związanych z PMA-B;  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne - możliwość wprowadzenia programu: usług handlowych, obsługi ruchu 

turystycznego pod warunkiem, że urządzenia te łącznie nie będą zajmowały więcej niż 20% powierzchni 

użytkowej obiektów;  

3) Jako warunki zagospodarowania obszaru:  

a) zachowanie układu przestrzennego zespołu oraz formy architektonicznej i wystroju zewnętrznego 

obiektów,  

b) wszelkie działania w obszarze wymagają uzyskania stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  

c) uzupełnienie zagospodarowania zielenią oraz wprowadzenie miejsc postojowych dla pracowników 

i obsługi,  

d) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV(- §28). 

§ 8.  

1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym związanych z obsługą Gminy, oznaczając je 

na rysunku planu symbolem UP-II.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego, 

zaszłości historyczne, stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-3. 

2. Dla terenu 1  UP-II obejmującego istniejący kościół parafialny w Brzezince ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: utrzymanie istniejącej funkcji sakralnej z pełnym zachowaniem obiektu.  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) zieleń publiczną ogólnie dostępną na poszerzonym terenie dla zapewnienia warunków ekspozycji 

obiektu,  

b) urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym. 

3) Jako warunki zagospodarowanie terenu:  

a) dla obiektu istniejącego - zachowanie gabarytu i formy architektonicznej,  

b) wprowadzenie w miarę możliwości zieleni głównie niskiej i średniowysokiej,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonej w rozdziale III - (§ 26 - obszar "M") i zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenu 2 UP-II obejmującego obiekty ogólnodostępnych urządzeń sportu Stadion "Iskra Brzezinka" 

ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: utrzymanie dotychczasowego programu zagospodarowania z możliwością 
rozbudowy towarzyszącego programu kubaturowego.  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) inne usługi publiczne,  

b) usługi komercyjne. 

3) Jako warunki zagospodarowania terenu:  

a) zachowanie proporcji aby udział przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie przekroczył 20% 

powierzchni przeznaczenia podstawowego,  

b) gabaryty wprowadzonych bądź rozbudowywanych obiektów w nawiązaniu do zabudowy w sąsiedztwie 

tj. budynki 2  kondygnacyjne o max wysokości 8  m od poziomu terenu do najwyższego gzymsu oraz 

12 m do kalenicy dachu,  
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c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 9.  

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych związanych z programem obsługi odwiedzających PMA-B, 

oznaczając je na rysunku planu symbolem UC-I.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego, 

występujące obiekty i zaszłości historyczne, stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-3. 

2. Dla terenu 1  UC-I po północnej stronie ul. Męczeństwa Narodów w rejonie głównego wejścia na teren 

PMA-B ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizację programu recepcyjno-informacyjnego 

i administracyjnego związanego z PMA-B oraz towarzyszące urządzenia handlu i gastronomii.  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi publiczne,  

b) parking ogólnodostępny. 

3) Jako warunki zagospodarowania:  

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z terenem PMA-B stawianie wysokich wymogów dotyczących 

realizowanych obiektów a mianowicie:  

a) utrzymanie gabarytów na poziomie 1-2 kondygnacji (wysokość od poziomu terenu do kalenicy nie może 

przekroczyć 8  m),  

b) ograniczenie terenu zabudowy do zasięgu określonego nieprzekraczalną linią zabudowy na rysunku 

planu,  

c) zachowanie proporcji aby przeznaczenie dopuszczalne łącznie nie przekroczyło 40 % powierzchni terenu 

przeznaczenia podstawowego,  

d) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenów 2  UC-I i 3 UC-I położonych w rejonie torów kolejowych i historycznej "Judenrampe" ustala 

się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: funkcja handlowo-usługowa związana z obsługą odwiedzających,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne związane z PMA-B,  

3) Jako warunki zagospodarowania terenu:  

a) zachowanie proporcji przeznaczenia dopuszczalnego na poziomie 40% przeznaczenia podstawowego,  

b) zachowanie istniejących obiektów historycznych oraz zabudowy mieszkaniowej,  

c) utrzymanie gabarytów w nawiązaniu do stanu istniejącego wysokość, 1-2 kondygnacji (8 m od poziomu 

terenu do kalenicy dachu),  

e) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 10. 

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych związanych z obsługą ludności, oznaczając je na rysunku planu 

symbolem UC-II.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego, 

występujące zaszłości, historyczne stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-3. 

2. Dla terenów 1  UC-II, 2UC-II na obszarze Brzezinki ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe terenu: usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego, usługi 

łączności i inne związane z obsługą mieszkańców,  
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2) Jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi publiczne o znaczeniu lokalnym,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 

3) Jako warunki zagospodarowania:  

a) zachowanie proporcji aby przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczyło 40% powierzchni przeznaczenia 

podstawowego,  

b) utrzymanie gabarytów na poziomie dwu kondygnacji naziemnych tj. 8  m do najwyższego gzymsu oraz 

12 m do kalenicy dachu,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenów 3  UC-II, 4  UC-II, 5UC-II, 6UC-II, w Pławach ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła oraz inne związane z obsługą 
mieszkańców,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) inne usługi komercyjne o znaczeniu ponadlokalnym (np. dla terenu 5UC-II - motel, zajazd, dla terenu 

6UC-II stacja paliw),  

b) usługi publiczne,  

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 

3) Jako warunki zagospodarowania:  

a) utrzymanie gabarytów na poziomie dwu kondygnacji naziemnych tj. 8  m do najwyższego gzymsu 

i 12 m do kalenicy dachu,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 11.  

1. Wyznacza się tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z zabudową rolniczą, oznaczając je na rysunku planu 

symbolem MN oraz tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o znaczeniu ponadlokalnym 

oznaczając je symbolem MNU. Dla określonych wyżej terenów ustala się ogólne zasady zagospodarowania:  

1) Stosowanie głównie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,  

2) Intensywność zabudowy 0,12 - 0,4 (netto),  

3) Wielkość nowych działek w wyniku dokonywanych podziałów od 500 m
2
; w obszarach zabudowy zwartej 

i od 1000 m
2
 w obszarach peryferyjnych. W sytuacjach plombowych dopuszcza się zabudowę na 

mniejszych działkach,  

4) Minimalna szerokość działki budowlanej - 18 m, a dla zabudowy plombowej w przypadku braku 

możliwości innego podziału (z uwagi na stan istniejący) - 14 m,  

5) Gabaryty i forma budynków winny nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej oraz zapewniać 
stosowny efekt estetyczny,  

a) bryły budynków zwarte,  

b) wysokość maksymalna od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 7,0 m i do kalenicy dachu 11,0 m,  

c) zalecane dachy spadziste o nadwieszonych okapach, 

6) W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniający uwarunkowania stanu istniejącego 

i występujące zaszłości historyczne oraz bezpośrednie otoczenie -stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-

6. 
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2. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN położonych w peryferyjnej części Brzezinki ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne niskiej intensywności,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne,  

3) Jako warunki zagospodarowania terenu: poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 1  niniejszego 

paragrafu:  

a) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenów 17 MNU, 26MNU, 27MNU, 28MNU, 29 MNU, 74 MNU w Brzezince obejmujących 

mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami komercyjnymi o znaczeniu ponadlokalnym ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe - utrzymanie oraz wzbogacenie funkcji mieszkaniowej z możliwością 
realizacji usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne o znaczeniu lokalnym związane z obsługą ludności 

i turystów,  

3) Jako warunki zagospodarowania terenu: poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 1:  

a) zachowanie proporcji udziału przeznaczenia dopuszczalnego na poziomie 35% przeznaczenia 

podstawowego,  

b) dopuszczenie intensywności zabudowy 0,4-0,7 netto,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

4. Dla terenów 4MN, 5MN, 5aMN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 

15MN,16MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 

34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 70MN, 71MN, 73MN położonych we wschodniej części obrębu 

Brzezinka ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe wbudowane w obiekty mieszkalne:  

a) zieleń bez wprowadzania zieleni wysokiej,  

b) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, 

3) Jako warunki zagospodarowania terenu: poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 1:  

a) zachowanie proporcji udziału przeznaczenia dopuszczalnego na poziomie 10% powierzchni 

przeznaczenia podstawowego,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

5. Dla terenów 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49 MN, 

50MN,51MN, 52MN, 53 MN, 54MN, 55MN, 56 MN, 57MN, 58 MN, 59MN, 60 MN, 61MN, 62MN, 

63MN, 64 MN, 65MN, 72MN położonych na obszarze wsi Pławy ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: adaptację, rozbudowę i uzupełnienie istniejącej zabudowy 

mieszkalnictwa jednorodzinnego,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne - możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług komercyjnych 

i publicznych,  

3) Jako warunki zagospodarowania terenu: poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 1:  

a) zachowanie proporcji udziału przeznaczenia dopuszczalnego na poziomie 15% przeznaczenia 

dopuszczalnego,  
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b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

6. Dla terenów 66MN, 67MN, 68MN, 69 MN położonych na obszarze wsi Harmęże ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: adaptację i rozbudowę istniejącej oraz wprowadzenie nowej zabudowy 

mieszkalnictwa jednorodzinnego,  

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne - możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług komercyjnych 

i publicznych,  

3) Jako warunki zagospodarowania terenu: poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 1:  

a) zachowanie proporcji aby udział przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie przekroczył 15%,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 12.  

1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczając je na rysunku planu symbolem PU.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego, 

występujące obiekty i zaszłości historyczne, stosowne zapisy sformułowano w ust. 2. 

2. Dla terenu 1 PU położonego przy ul. Męczeństwa Narodów, 2PU, 3  PU, 4  PU położonego przy 

ul. Pławskiej, 5 PU położonego w rejonie ul. Pławianka i ul. Do Pomnika ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe zachowanie istniejącego rodzaju użytkowania przemysłowo-składowego 

i usług komercyjnych pod warunkiem eliminacji uciążliwości w dostosowaniu do obowiązujących norm 

ochrony środowiska,  

2) Jako warunki zagospodarowania:  

a) spełnienie wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych 

w rozdziale IV - § 28,  

b) dla terenu 3PU występują ograniczenia realizacji obiektów kubaturowych - teren położony pod i w 

strefie ochronnej linii energetycznej wysokiego napięcia. 

§ 13. 

1. Wyznacza się tereny urządzeń infrastruktury technicznej w granicach opracowania oznaczając je 

odpowiednimi symbolami:  

NO - dla urządzeń odprowadzania ścieków,  

EE - dla urządzeń elektroenergetycznych,  

W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego 

i uwarunkowania techniczne, stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-3. 

2. Dla terenu 1  NO - obejmującego oczyszczalnię ścieków z towarzyszącym zapleczem technicznym ustala 

się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe zachowanie funkcji urządzeń odprowadzenia ścieków,  

2) Jako warunki zagospodarowania: spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających 

z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenu 1  EE ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe zachowanie dotychczasowej funkcji stacji elektroenergetycznej SN/NN,  

2) stosowanie zakazów i nakazów wynikających z przepisów szczególnych oraz z położenia w obszarze 

określonym w rozdziale IV - § 28. 

§ 14.  

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej o charakterze otwartym obejmujące miejsca związane z faktografią 
KL Birkenau oznaczone na rysunku planu symbolem ZU.  
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W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego oraz 

wartości historyczne stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-4. 

2. Dla terenu 1 ZU obejmującego dawną stację wodociągową i ujęcie wody byłego obozu ustala się:  

1) Udostępnienie obszaru z uczytelnieniem śladu dawnych obiektów,  

2) Jako warunki zagospodarowania:  

a) wprowadzenie wyłącznie zieleni niskiej z wprowadzeniem dojść pieszych i tablic informacyjnych,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III -26 (obszar "M") i zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenu 2  ZU obejmującego teren części obszaru dawnych stosów spaleniskowych obozu ustala się:  

1) Utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu zieleni niskiej (trawniki),  

2) Jako warunki zagospodarowania:  

a) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i średnio wysokiej,  

b) wprowadzenie tablicy informacyjnej. 

4. Dla terenu 3  ZU obejmującego teren pierwszej prowizorycznej komory gazowej tzw. "Czerwonego Domku" 

ustala się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: teren otwarty z udostępnieniem dla zwiedzających udokumentowanego 

miejsca kaźni i męczeństwa,  

2) Jako warunki zagospodarowania:  

a) likwidację istniejących budynków zrealizowanych po wojnie,  

b) urządzenie, terenu w oparciu o uprzednio sporządzony projekt i dokumentację specjalistyczną 
i konserwatorską,  

c) zakaz wprowadzenia zieleni wysokiej,  

d) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 15.  

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej lub urządzonej częściowo oznaczone na rysunku planu symbolem 

ZN.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego 

oraz wartości historyczne, stosowne zapisy sformułowano w ust. 2-3. 

2. Dla terenu 2ZN, 3ZN, 14 ZN teren zieleni w obszarze PMA-B (w sąsiedztwie tzw. "Bramy śmierci") ustala 

się:  

1) Jako przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona lub urządzona częściowo, głównie niska,  

2) Jako warunki zagospodarowania:  

a) zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy stałej lub tymczasowej,  

b) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej dla zachowania warunków czytelności w terenie bocznicy 

kolejowej do byłego obozu,  

c) możliwość rolniczego użytkowania gruntu,  

d) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III (§ 26 dla terenów 2ZN, 3ZN, 14ZN) i zasad 

uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV - § 28. 

3. Dla terenów 1  ZN, 4  ZN, 5  ZN, 6  ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN, 13 ZN obejmujących tereny 

otwarte w bezpośrednim sąsiedztwie terenu PMA-B.  
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Jako przeznaczenie podstawowe: przekształcenie na cele zieleni niskiej i wysokiej z adaptacją 
istniejącego drzewostanu,  

Jako warunki zagospodarowania:  

a) dla terenu 4  ZN - zieleń niska, utrzymanie istniejącej zabudowy i sposobu użytkowania terenu,  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych 

w rozdziale IV - § 28. 

§ 16.  

1. Wyznacza się tereny parkingów wydzielonych oznaczone na rysunku planu symbolem KP.  

2. W odniesieniu do wymogów określonych w ust. 1  obejmujących ustalenia: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP, 

6KP, 7KP, 8KP, 9KP i 10 KP obejmujących parkingi związane z obsługą ruchu turystycznego do PMA -B 

i programu towarzyszącego ustala się warunki zagospodarowania:  

1) Organizację placów postojowych z obowiązującą realizacją towarzyszącej zieleni,  

2) Zapewnienie lokalizacji w ramach parkingów, sanitariatów,  

3) Zapewnienie oświetlenia i należytej informacji wizualnej dotyczącej kierunku ruchu pieszych do PMA-B 

i urządzeń towarzyszących,  

4) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III (- § 26 dla terenów 2KP, 10KP) i zasad 

uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 17.  

1. Wyznacza się tereny tras drogowych w obszarze oznaczając je na rysunku planu odpowiednio, w zależności 

od kategorii, symbolami: KE, KG, KZ, KL oraz KD.  

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:  

1) podstawowy układ drogowy tworzą:  

a) - projektowana droga ekspresowa S1 Kosztowy - Bielsko KE,  

b) - projektowana droga główna - KG (klasy GP),  

c) - projektowane i istniejące drogi zbiorcze - KZ, 

2) układ obsługujący tworzą:  

a) - projektowane i istniejące drogi lokalne - KL,  

b) - projektowane i istniejące drogi dojazdowe - KD, 

3) nie przewiduje się bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem przez projektowaną drogę 
ekspresową,  

4) powiązanie drogi ekspresowej z podstawowym układem drogowym terenu opracowania przewiduje się 
wyłącznie poprzez węzeł z projektowaną drogą główną,  

5) powiązania drogi głównej z układem drogowym obszaru opracowania przewiduje się poprzez 

skrzyżowania z drogami zbiorczymi i lokalnymi w miejscach określonych na rysunku planu,  

6) dopuszcza się realizację zjazdów do obiektów zlokalizowanych przy trasie drogi głównej na warunkach 

określonych w przepisach szczególnych, w miejscach uzgodnionych z zarządcą drogi. 

3. Jako podstawowe parametry poszczególnych ulic określonych w ust.1 określa się:  

a) Dla terenu ulicy ekspresowej - 1  KE (100 m w liniach rozgraniczających 2  jezdnie 2  pasy ruchu 

w każdym kierunku),  

b) Dla terenu ulicy głównej - obwodnica oświęcimska 1  KG: (szerokość w liniach rozgraniczających 35-40 

m, jezdnia jednoprzestrzenna, 4  pasy ruchu (po 2  w każdym kierunku), 
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c) Dla terenu ulic zbiorczych: 1  KZ, (obejmującej projektowaną ulicę odbarczającą wzdłuż PMA-B) 

szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, jezdnia jednoprzestrzenna, 2  pasy ruchu obustronne 

chodniki,  

d) Dla terenów pozostałych ulic zbiorczych 2KZ, 3KZ, 4KZ, 5KZ: szerokość w liniach rozgraniczających 

od 15 - 20 m, 1  jezdnia, 2  pasy ruchu, obustronne chodniki,  

e) Dla terenów ulic lokalnych obejmujących 1KL, 2KL, 3KL, 4KL, 5KL, 6KL, 7KL, 8KL, 9KL, 10KL, 

11KL, 12KL: szerokość w liniach rozgraniczających w zależności od warunków 12-15 m, 1  jezdnia, 

2  pasy ruchu, obustronne chodniki,  

f) Dla dróg dojazdowych obejmujących 1KD,2KD,3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7  KD, 8KD, 9KD, 10KD, 

11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD,17KD, 18KD, 19KD, 20KD, 21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 

25KD, 26KD, 27KD, 28KD, 29KD, 30KD, 31KD i 32KD: szerokość w liniach rozgraniczających 

w zależności od warunków lokalnych 8-12 m, 1  jezdnia, 2  pasy ruchu. 

4. Jako warunki zagospodarowania w/w dróg określa się:  

a) możliwość wprowadzenia w ramach linii rozgraniczających: zatok postojowych samochodów osobowych 

(dotyczy ulic KD, KL oraz niektórych KZ), zatok postojowych komunikacji masowej (dotyczy ulic KG, 

KZ i niektórych KL), urządzeń infrastruktury technicznej (dotyczy wszystkich ulic), wydzielonych 

ścieżek rowerowych (dotyczy ulic określonych na rysunku planu),  

b) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu 

zawartych w rozdziale IV - §28 oraz z ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III - §26 

(dotyczy terenów 1KZ, 1KL, 2KL). 

§ 18.  

1. Wyznacza się tereny dróg pieszojezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1  KDX, 2  KDX, 

3  KDX, 4  KDX, 5  KDX obejmujące odcinki ul. Ofiar Faszyzmu, związane z odciążeniem tej ulicy z ruchu 

przelotowego i częściowo lokalnego oraz odcinek po północnej stronie PMA-B.  

2. Dla odcinków dróg określonych w ust. 1  ustala się:  

a) zachowuje się przekrój poprzeczny ulicy na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla stref 

mieszkaniowych,  

b) dopuszczenie poza ruchem pieszym ciągów rowerowych,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III (- § 26 dla terenów 1KDX, 2KDX, 3KDX) 

i zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV - § 28. 

§ 19. 

1. Wyznacza się tereny wydzielonych ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX.  

2. Jako warunki zagospodarowania ustalonych ciągów 1  KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX określa się:  

a) dla terenów 2KX, 4KX, 5KX obejmujących bocznicę kolejową do terenu byłego obozu zachowanie 

i porządkowanie terenów, zabezpieczenie torowiska oraz uwzględnienie w liniach rozgraniczających 

ciągu pieszego,  

b) dla terenów 1KX i 3KX obejmujących historyczne dojście do obozu z "Judenrampe", zachowanie 

istniejącego ciągu jako dojścia pieszego,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III (- §26 dla terenów 3  KX i 4KX) oraz zasad 

uzbrojenia terenu określonych w rozdz. IV. 

§ 20.  

1. Wyznacza się tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1  KK i 2 KK.  

Jako podstawowe przeznaczenie terenu - zachowanie istniejącego dojazdu do zespołu 2PU, 3PU, 4PU. 
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2. Jako warunki zagospodarowania określa się spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu 

wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV - §28. 

§ 21.  

1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem RL.  

2. Dla terenów 1RL, 2RL, 3RL, 6  RL obejmujących istniejące zespoły zieleni nieurządzonej zakwalifikowanej 

jako zieleń leśna w otoczeniu PMA-B ustala się zachowanie istniejącego drzewostanu oraz spełnienie 

innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych 

w rozdziale IV § 28.  

3. Dla terenu 4RL, 5RL obejmującego teren lasu łęgowego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym: "Stare 

Wiślisko" ustala się:  

a) pełne zachowanie zieleni łęgowej w stanie naturalnym,  

b) maksymalne zabezpieczenie warunków dla migracji gatunków w miejscu przecięcia przez projektowaną 
drogę KE oraz wprowadzenie technicznego zabezpieczenia uciążliwości tej trasy,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń zasad polityki 

przestrzennej określonych w rozdziale III - § 27 (obszar "P") i zasad uzbrojenia terenu określonych 

w rozdziale IV - § 28. 

§ 22.  

1. Wyznacza się tereny upraw polowych bez prawa wprowadzenia nowej zabudowy oznaczone na rysunku 

planu symbolami RP.  

2. Dla terenów 1RP, 2RP, 3RP, 4RP, 5RP, 6RP, 7RP, 8RP, 9RP, 10RP, 11RP, 12RP, 13RP, 14RP, 15RP, 

16RP, 17RP, 18RP, 19RP, 20RP ustala się:  

1) Utrzymanie istniejącego użytkowania terenu wraz z adaptacją pojedynczych gospodarstw rolnych 

z zabudową mieszkalną i gospodarczą,  

2) Zachowanie istniejących oraz możliwość wprowadzenia nowych sieci urządzeń infrastruktury technicznej,  

3) Zachowanie śródpolnych zadrzewień i dróg dojazdowych,  

4) Dla terenu 10RP zachowanie istniejącego stanowiska archeologicznego,  

5) Dla terenu 13RP - możliwość zamiennej lokalizacji oczyszczalni ścieków w stosunku do 1NO,  

6) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV - § 28,  

7) W celu koordynacji działań inwestycyjnych w obszarach otaczających PMA-B ustala się następujące 

zasady:  

Obowiązuje zakaz:  

a) wprowadzania reklam,  

b) prowadzenia wykopów i prac ziemnych bez nadzoru archeologicznego z wyłączeniem prac ziemnych 

związanych z eksploatacją sieci uzbrojenia podziemnego, 

8) Utrzymanie istniejącego użytkowania terenu bez możliwości budowy obiektów kubaturowych trwałych 

i tymczasowych. 

3. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych oraz ogrodniczych, 

oznaczając je na rysunku planu symbolem 1RU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
związaną z gospodarką hodowlaną.  

1) Dopuszcza się na terenach, o których mowa w ust. 3 realizacje:  

a) budynków związanych z produkcją i gospodarką rolno-hodowlaną jak chlewnie, stadniny, budynki 

inwentarskie, gospodarcze, garaże oraz inne niezbędne do obsługi funkcji podstawowej,  

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  
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c) zieleni urządzonej,  

d) place, drogi wewnętrzne, parkingi,  

e) do czasu realizacji funkcji podstawowej pozostawia się dotychczasowe rolnicze wykorzystanie terenu. 

2) W terenie 1RU obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane lub, dla których 

obowiązek sporządzenia może być nałożony w myśl przepisów szczególnych.  

Powyższe nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej i dróg.  

Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć (obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą 
oraz obiektów usługowych), których uciążliwość może wykraczać poza granice działki budowlanej lub 

terenu inwestycji (rozumianego jako teren, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub prowadzący 

działalność), na których przedsięwzięcia będą lokalizowane.  

Ustala się zakaz prowadzenia hodowli przemysłowej zwierząt. Na jedno gospodarstwo ilość nie może 

przekraczać 40 DJP. 

3) Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

o którym mowa w ust. 3:  

a) powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być 
większa niż 35% powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji;  

b) realizowane budynki nie mogą przekraczać wysokości 9  m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy 

dachu oraz 6  m do najwyższego gzymsu;  

c) realizowane budynki powinny mieć dachy dwu lub wielospadowe (w tym czterospadowe) o kacie 

nachylenia połaci dachowych od 20 do 45, pokrycia dachów kolorze brązowym, grafitowym lub 

ceglastym. Zakaz realizacji dachów z uskokiem w kalenicy;  

d) wprowadza się zakaz podpiwniczenia budynków;  

e) linia zabudowy dla obiektów kubaturowych minimum 20 m od granicy z drogą 27 KD i minimum 5  m 

od cieków wodnych;  

f) przy podziale terenu w obrębie jednostki 1RU należy zachować: 

– minimalną powierzchnię dla wydzielenia nowej działki pod zabudowę - 2000 m
2
,  

– minimalną szerokość frontu działki - 20 m; 

g) sieci infrastruktury technicznej, nie mieszczące się w pasach drogowych, należy prowadzić wzdłuż pasa 

drogowego w pasie o szerokości 5  m;  

h) zasilanie w wodę należy realizować stopniowo w miarę rozwoju zabudowy jednostki 1  RU;  

i) ścieki sanitarne należy odprowadzić do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. Do czasu 

realizacji kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników, 

okresowo wybieralnych. Gnojowica z obiektów hodowlanych winna być oprowadzana szczelną instalacją do 

zbiornika o pojemności gwarantującej jej przechowanie przez okres co najmniej 6  miesięcy. Przy krótszym 

okresie przechowania zawartość zbiornika winna być utylizowana w inny niż rolnicze wykorzystanie do 

nawożenia sposób. Ze względu na ochronę wód i zagrożenie powodziowe zbiorniki winny być wykonywane 

jako szczelne. Obornik należy gromadzić na szczelnej płycie. Wymiary i sposób utylizacji jak w przypadku 

gnojowicy.  

W zakresie odprowadzania wód opadowych - możliwość odprowadzenia do gruntu wód 

odprowadzanych z powierzchni dachowych i przeznaczonych dla ruchu pieszego. Wody opadowe 

z powierzchni jezdnych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu wymagają 
podczyszczenia; 

j) co najmniej 15% powierzchni działki należy przeznaczyć na ukształtowanie pasa zieleni izolacyjnej 

o strukturze wielogatunkowej i wielopiętrowej;  

k) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń zasad uzbrojenia terenu 

określonych w rozdziale IV-§ 28;  
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l) z uwagi na sąsiedztwo obszaru Natura 2000, wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą uzyskać 
oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 (Wojewoda 

Małopolski), że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla prawidłowego 

funkcjonowania sieci Natura 2000.  

§ 23.  

1. Wyznacza się tereny użytków zielonych bez prawa wprowadzania nowej zabudowy, oznaczone na rysunku 

planu symbolami RZ.  

2. W odniesieniu do poszczególnych terenów: 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ, 5RZ, 6RZ, 7RZ, 8RZ 9RZ, 10RZ, 11RZ, 

12RZ, 13RZ, 14RZ, 15RZ, 16RZ, 17RZ, 18RZ, 19RZ, 20RZ, 21RZ, 22RZ, 23RZ, 24RZ, 25RZ, 26RZ, 

27RZ, 28RZ, 29RZ, 30RZ, 31RZ, 32RZ, 33RZ, 34RZ, 35RZ, 36RZ, 37RZ, 38RZ, 39RZ, 40RZ, 41RZ, 

42RZ, 43RZ, 44RZ ustala się:  

1) Utrzymanie istniejącego użytkowania terenu bez możliwości budowy obiektów kubaturowych trwałych 

i tymczasowych,  

2) Zachowanie istniejących sieci oraz wprowadzenie nowych sieci urządzeń infrastruktury technicznej (za 

wyjątkiem terenów określonych w pkt 3),  

3) Spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oraz 

ustaleń polityki przestrzennej określonych w rozdziale III (dotyczy §26 - obszar "M" dla terenów 2RZ, 

28RZ, 43RZ oraz §27 - obszar "P" dla terenu 44RZ). 

3. Dla terenów 11RZ, 12RZ, 23RZ, 24RZ, 25 RZ wchodzących w skład chronionego zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego "Stare Wiślisko" ustala się:  

a) pełną ochronę zieleni łęgowej otwartej oraz istniejących wałów przeciwpowodziowych,  

b) możliwość wprowadzenia dolesień w terenie 3RZ jako rekompensaty za uszczuplenie terenów leśnych 

w związku z wprowadzeniem trasy 1KG i 1KE,  

c) spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń polityki przestrzennej 

określonych w rozdziale III, §27 (obszar "P"). 

4. Dla terenów 9RZ i 10 RZ, 25 RZ, 37 RZ, 38 RZ, 41 RZ ustala się pełną ochronę istniejących wałów 

przeciwpowodziowych. 

§ 24.  

1. Wyznacza się tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu symbolem W.  

W odniesieniu do poszczególnych terenów uwzględniając lokalne uwarunkowania stanu istniejącego 

i warunki techniczne stosowne zapisy sformułowano w ust. 2  i 3. 

2. Dla terenu 1 W, obejmującego zbiornik wody przy zakładach w zespole 2PU ustala się:  

1) zachowanie istniejącego zbiornika z możliwością wykorzystania dla celów przeciwpożarowych,  

2) spełnienie warunków ekologicznych dotyczących czystości wód. 

3. Dla terenu 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, 8W, 9W, 10W, 11W, 12W, 13W, 14W, 15W, 16W, 17W, 18W, 

19W, 20W, 21W, 22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W i 29W obejmującego tereny urządzeń melioracji 

wodnych wraz z obwałowaniami i skarpami, ustala się:  

1) Pełne zachowanie istniejącego systemu odwodnienia,  

2) Stworzenie warunków stałego odpływu wód z poprawą warunków sanitarnych,  

3) Spełnienie wymogów ekologicznych dotyczących czystości wód,  

4) Spełnienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikających z ustaleń polityki przestrzennej 

określonych w rozdziale III - §27 (obszar "P" dla terenów 6W, 10W). 
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Rozdział 3. 
ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW  

§ 25. Ustala się warunki zagospodarowania terenu w granicach określonych na rysunku planu obszarach 

polityki przestrzennej, które obowiązują na zasadach określonych w § 26, § 27.  

§ 26.  

1. W nawiązaniu do przepisów szczególnych uwzględnia się obszar "M" ochrony Pomnika Zagłady o zasięgu 

ustalonym w Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 47, poz. 474) 

z dnia 27 maja 1999 r. do Ustawy z dnia 7  maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412) i zaznaczonym na rysunku planu.  

2. Na obszarze obowiązują ustalenia zawarte w tekście Ustawy z dnia 7  maja 1999 r. o ochronie terenów 

byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz Rozporządzenia Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 47, poz. 474), a w szczególności:  

a) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej 

(art. 8 Ustawy): działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w zakresie niezbędnym do 

zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porządku i czystości 

na jego terenie, stałej konserwacji lub oznakowania jego granic i granic strefy ochronnej oraz niezbędnej 

obsługi osób odwiedzających Pomnik Zagłady. Prowadzenie w/w działalności wymaga zgody Wojewody 

udzielonej w drodze decyzji (Art. 8, pkt. 2). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,  

b) w zakresie realizacji obiektów budowlanych (Art. 10, pkt. 1) obowiązuje zakaz budowy obiektów 

budowlanych oraz tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń z wyjątkiem obiektów i urządzeń 
niezbędnych dla zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia 

porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania granic Pomnika albo jego strefy 

ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających Pomnik Zagłady.  

Pozwolenia na budowę w/w obiektów i urządzeń lub rozpoczęcie budowy tych obiektów, dla których 

nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz ewentualnej rozbiórki obiektów - wymaga zgody 

Wojewody udzielonej w drodze decyzji. 

§ 27.  

1. W celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustanawia się - obszar "P" 

szczególnej ochrony wartości przyrodniczych.  

2. Na terenach położonych w obszarze "P" działaniem podstawowym jest ochrona i konserwacja istniejącego 

środowiska przyrodniczego.  

3. Działaniem uzupełniającym jest rekultywacja zniszczonych fragmentów i elementów przyrodniczych.  

4. Na terenie położonym w obszarze "P" zabroniona jest:  

1) budowa obiektów kubaturowych stałych, sezonowych i czasowych,  

2) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji za wyjątkiem przesądzonych zadaniami 

rządowymi (uwzględnione w planie),  

3) wprowadzanie zmian w ukształtowaniu i pokryciu naturalnym terenu (dotyczy szczególnie terenów 

w dolinie Wisły obejmujących zieleń łęgową). 

5. Uwzględnienie ustaleń zawartych w dokumentacji "Waloryzacja przyrodnicza projektowanego zespołu 

przyrodniczo - krajobrazowego Stare Wiślisko" z roku 1998 sporządzonych na zlecenie Dyrekcji 

Państwowego Muzeum Oświęcim -Brzezinka w Oświęcimiu.  

6. Wszelkie działania w obszarze winny uzyskać pozytywne uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody. 
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Rozdział 4. 
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 

§ 28.  

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych planem ustala się warunki uzbrojenia 

obowiązujące w granicach planu.  

2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze, ustala się:  

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego "Oświęcim", 

w oparciu o zasilanie dla części południowo-zachodniej - z rurociągu ∅  200 mm w ul. Ostatni Etap 

(z SUW "Zasole"), oraz dla części północno-wschodniej - z rurociągu ∅ 200 - 150 mm w rejonie 

wiaduktu kolejowego i ul. Wyzwolenie - Leszczyńskiej-Męczeństwa Narodów;  

b) rozbudowę sieci rozdzielczej, rozprowadzającej, w istniejących i projektowanych ciągach 

komunikacyjnych, w oparciu o istniejący układ sieci rozprowadzającej, tj. dla części północnej - 

z wykorzystaniem: 

– rurociągu ∅  150 mm w ul. Męczeństwa Narodów;  

– rurociągu ∅  100 mm w ul. Piwnicznej;  

– rurociągów ∅ 100 mm w ul. Brzozowej - Skotnickiej - Leśnej - Jakubowskiego itp. dla części południowej - 

w oparciu o istniejący rurociąg ∅ 150 mm w ul. Pławskiej - Wojewódzkiej - Borowskiego z odgałęzieniami 

∅ 100 mm. 

2) W zakresie odprowadzenia ścieków:  

a) wyposażenia terenów osadniczych oraz usługowych w kanalizację sanitarną poprzez realizację trzech 

systemów kanalizacji: 

– systemu kanalizacji sanitarnej "Brzezinka" dla północno-wschodniej części opracowania ze sprowadzeniem 

ścieków poprzez kanalizację w Babicach - do kanalizacji sanitarnej w Oświęcimiu, na miejsko-przemysłową 
oczyszczalnię ścieków "Oświęcim";  

– systemu kanalizacji zbiorczej dla południowej części opracowania, ze sprowadzeniem ścieków sanitarnych 

do kanalizacji "Harmęże";  

– systemu kanalizacji zbiorczej dla półn. - zach. części opracowania, z własną lokalną oczyszczalnią ścieków 

"Pławy".  

b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych,  

c) do czasu realizacji systemu kanalizacji możliwość zachowania przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków i osadników trzykomorowych.  

3) W zakresie gospodarki wodnej ustala się:  

a) uwzględnienie istniejących urządzeń melioracji podstawowej administrowanej przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przy zapewnieniu warunków modernizacji i utrzymania 

wałów przeciwpowodziowych w oparciu o dokumentację projektową,  

b) Wykluczenie lokalizacji obiektów budownictwa mieszkaniowo-usługowego w strefie zagrożeń 
powodziowych i oddziaływania erozyjnego wód płynących oraz każdorazowe uzgodnienie obiektów 

i urządzeń infrastruktury prowadzonych do realizacji w odległości mniejszej niż 50m od koryta rzeki,  

c) Ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z uwagi na możliwość przenikania zanieczyszczeń do 

istniejących na tym obszarze zbiorników wód podziemnych (w tym zbiornika czwartorzędowego GZWP 

449, poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zapisem w punkcie 1, 2 i 7 niniejszego 

ustępu 2. 
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4) W zakresie elektroenergetyki:  

a) utrzymanie dotychczasowego systemu zasilania w oparciu o Główny Punkt Zasilań (GPZ) 110/15 kV 

"ZASOLE",  

b) utrzymanie istniejących linii 15KV oraz rozbudowa w dostosowaniu do potrzeb systemu rozdzielczego 

SN/NN zasilanego z istniejącego układu linii 15 kV,  

c) utrzymanie istniejących linii drutowych z zachowaniem stref ochronnych:  

a) linia 220 kV relacji Bieruń-Komorowice, Byczyna-Poręba,  

b) linia 220 kV relacji Byczyna-Poręba, Poręba-Czeczott,  

c) linia 220 kV relacji Bieruń-Komorowice, Poręba-Czeczott,  

d) wprowadzenie rezerwy terenowej pod projektowaną linię 400kV wraz ze strefą ochronną wg przebiegu 

określonego na rysunku planu,  

e) zagospodarowanie terenów w pobliżu linii elektroenergetycznych wysokich napięć przy spełnieniu 

wymogów określonych w przepisach szczególnych. 

5) W zakresie ciepłownictwa: utrzymanie indywidualnego ogrzewania obiektów kubaturowych w obszarze 

planu, przy docelowym oparciu się na grzewczych nośnikach ekologicznych: gaz, olej opałowy, energia 

elektryczna,(w okresie przejściowym dopuszcza się wykorzystanie jako paliwa węgla i koksu).  

6) W zakresie gazownictwa:  

Aktualnie jedynie w północno-wschodniej części obszaru opracowania występują sieci gazowe 

średniego ciśnienia.  

Źródłem zasilania w gaz są istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia położone poza terenem 

opracowania, jedna w Rajsku, a druga w Oświęcimiu przy ulicy Zaborskiej.  

Docelowo przewiduje się objęcie sieciami gazowymi całości zabudowy na obszarze opracowania.  

Rozbudowę sieci przewiduje się w oparciu o istniejący układ zasilania uzupełniony powiązaniem 

systemu ze stacją redukcyjną I stopnia w Brzeszczach.  

Przewiduje się budowę gazociągów średnioprężnych od stacji redukcyjnej w Brzeszczach poprzez 

Harmęże, Pławy do połączenia z istniejącymi sieciami średnioprężnymi na terenie Brzezinki.  

W oparciu o w/w trzy stacje redukcyjne I stopnia nastąpi rozbudowa sieci gazowych średniego 

ciśnienia dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej i obiektów usługowych. 

7) W zakresie gospodarki odpadami ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod 

nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów zgodnie z przepisami 

szczególnymi. W gospodarce odpadami ustala się:  

a) zapewnienie segregacji odpadów u źródła ich powstawania celem zmniejszenia ilości odpadów na 

wysypisku oraz zapewnienie warunków ich wtórnego wykorzystania w procesie produkcyjnym,  

b) dopuszczenie możliwości czasowego składowania odpadów poprodukcyjnych na terenach oznaczonych 

symbolem PU przy spełnieniu warunków wykluczających zanieczyszczenie gruntu a w konsekwencji 

wód podziemnych lub powierzchniowych, poprzez uszczelnienie powierzchni oraz magazynowanie 

w pomieszczeniach zamkniętych (określona przepisami szczególnymi). 

 
Rozdział 5. 

PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 29. Ustalenia niniejszego planu nie naruszają przepisów szczególnych zawierających inne ograniczenia 

lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.  

§ 30. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą 
przeznaczenia terenu w wysokości 30%, za wyjątkiem terenu oznaczonego 1  RU, dla którego ustala się stawkę 
procentową wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.  
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§ 31.  

1. Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązujących 

planów miejscowych w określonym planem obszarze.  

2. W obszarze objętym niniejszą uchwałą traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Oświęcim uchwalony uchwałą Nr V/23/94 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 1994 r. 

Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 13 z dnia 26 grudnia 1994 r. poz. 118. 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.  

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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Załącznik Nr 2 
do Obwieszczenia  

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

1 2 3 

 
 

 

 
Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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2. 
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3. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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Załącznik Nr 3 
do Obwieszczenia  

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

 
 

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 3716



Załącznik Nr 4 
do Obwieszczenia  

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

 
 

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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