
 

 

OBWIESZCZENIE 
RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/119/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 
18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

terenu położonego w sołectwie Włosienica”. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z 2004 roku, Nr 79, poz. 1018). 

 

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 2011r. Nr 197, poz. 1172 z póżn. zm.) Rada Gminy Oświęcim 

ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XV/119/04 Rady Gminy 

w Oświęcimiu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia „miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Włosienica” z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych:  

a) Uchwałą Nr XIII/89/07 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Włosienica 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 roku, Nr 62, poz. 465) 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 3719



Załącznik Nr 1 
do Obwieszczenia  

Rady Gminy Oświęcim  

z dnia 12 grudnia 2012 r.  

 

Uchwała Nr XV/119/04  

Rady Gminy w Oświęcimiu 

z dnia 18 lutego 2004 r.  

 

w sprawie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego 
w sołectwie Włosienica". 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), 

w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717), na wniosek Wójta Gminy Oświęcim, Rada Gminy w Oświęcimiu uchwala, co 

następuje:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
położonego w sołectwie Włosienica, uchwalonego uchwałą Nr XV/119/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

18 lutego 2004 r., zwaną dalej zmianą planu, stwierdzając, że jest ona zgodna z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim, uchwalonego uchwałą 

Nr XXVI/191/00 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 października 2000 r.  

2. Ustalenia zmiany planu dotyczą obszaru o powierzchni 26,6 ha położonego w sołectwie Włosienica 

i ograniczonego w następujący sposób:  

od skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Długą i wzdłuż tej ulicy do wysokości dz. Nr 852, a następnie 

wzdłuż tej działki do ul. Dębowej i wzdłuż ul. Dębowej do ul. Jana Suskiego i następnie ul. Jana Suskiego 

do ul. 1-go Maja i wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Długą. 

§ 2.  

1. Tekst zmiany planu stanowi treść uchwały.  

2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu:  

a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nr 2,  

b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3. 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne  
 

§ 3. Jako podstawowy cel zmiany planu przyjęto potrzebę dostosowania ustaleń przedmiotowego planu do 

aktualnych przepisów planistycznych i wytworzenie regulacji prawnych zapewniających możliwość 

kształtowania ładu przestrzennego w terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych 

i usługowych, wraz z określeniem zasad funkcjonowania w obszarze planu istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i terenów zieleni.  

§ 4. 

1. Zmiana planu dotyczy zmiany tekstu ustaleń planu zawartego w treści uchwały Nr XV/119/04 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 18 lutego 2004 r.  
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2. Ustalenia zmiany planu zawarte w uchwale obowiązują łącznie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik 

graficzny Nr 1 do uchwały Nr XV/119/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2004 r., który nie ulega 

zmianie.  

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

§ 5.  

1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy - jeśli linii zabudowy 

nie wyznaczono odrębnie na rysunku planu;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu i obowiązujące w odniesieniu do 

budynków - nowych oraz przebudowywanych - w przypadku fragmentów terenów, w których 

nieprzekraczalnych linii zabudowy nie wyznaczono, obowiązują przepisy odrębne;  

4) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczającymi 

i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:  

a) 1 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) 1 MU - 6 MU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,  

c) 1 MN/Z tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej,  

d) 1 UC - 4 UC tereny usług komercyjnych,  

e) 1 ZI - 2 ZI tereny zieleni izolacyjnej,  

f) 1 ZU tereny zieleni urządzonej,  

g) 1 ZN tereny zieleni nie urządzonej,  

h) KGP tereny tras komunikacji kołowej - droga główna,  

i) KD tereny tras komunikacji kołowej - drogi dojazdowe. 

2. Na rysunku planu wrysowano następujące elementy informacyjne planu wynikające przepisów odrębnych - 

nie będące jego ustaleniami:  

1) granica strefy bezpieczeństwa od gazociągu wysokoprężnego o średnicy 500 mm;  

2) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia - 110 kV - wraz ze strefą techniczną i ochronną; 

3. Na rysunku planu wrysowano elementy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, 

ilustrujące stan istniejącego wyposażenia infrastrukturalnego oraz zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej - nie będące ustaleniami planu. 

§ 6. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

2) planie - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu i załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XV/119/04 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2004 r.;  

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1:1000 na urzędowej 

kopii mapy zasadniczej, stanowiącą załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XV/119/04 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 18 lutego 2004 r.;  

4) linii rozgraniczającej -należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu 

podstawowym i dopuszczalnym lub różnych zasadach zagospodarowania, stanowiącej jednocześnie 

nieprzekraczalną linię zabudowy w terenach, w których nie wrysowano odrębnych, nieprzekraczalnych linii 

zabudowy;  
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5) linii rozgraniczającej - orientacyjnej, należy przez to rozumieć linię określającą pas drogowy dla dróg 

znajdujących się poza obszarem objętym planem;  

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tekście 

planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;  

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inny rodzaj przeznaczenia niż przeznaczenie 

podstawowe, dopuszczone na danym terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;  

8) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony numerem porządkującym i przypisanym symbolem, na którym obowiązują 

te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;  

9) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami 

projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;  

10) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów - 

według definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków istniejących 

i projektowanych - zlokalizowanych na działce budowlanej lub na terenie inwestycji;  

12) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji;  

13) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 

górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją 

użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do kalenicy dachu;  

14) strefie bezpieczeństwa od gazociągu wysokoprężnego - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż 

gazociągu wysokoprężnego średnicy 500 mm, w którym obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych;  

15) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu drogę niepubliczną, 

o której mowa w przepisach odrębnych;  

16) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków 

i urządzeń, a także ustanowione służebności drogowe;  

17) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń kształtowaną w postaci struktur wielopiętrowych 

zespołów roślinnych z wykorzystaniem do zadrzewień i zakrzewień przynajmniej 60 % drzew i krzewów 

zimozielonych w celu wytworzenia przegrody akustycznej i optycznej;  

18) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń typu parkowego z elementami urządzeń 

rekreacyjnych jak ścieżki spacerowe, urządzenia sportowe, elementy małej architektury;  

19) zieleni nie urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń stanowiącą biologiczną obudowę cieku 

wodnego. 

2. Inne określenia użyte w uchwale a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami 

umieszczonymi w przepisach odrębnych. 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu  
 

§ 7.  

1. Przebudowa istniejącej oraz budowa nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, 

a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:  

1) przepisów odrębnych;  
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2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;  

3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. Dla terenów, dla których plan zmienia ich przeznaczenie, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 

użytkowania - do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszym planem.  

3. Zasady podziału nieruchomości dla poszczególnych terenów zostały określone w Rozdziale III, §14 ust 4 

pkt 1), §15 ust. 4 pkt 1), §16 ust. 4 pkt 1, §17 ust. 4 pkt 1. Dla pozostałych terenów obowiązują zasady 

podziału wg przepisów odrębnych, chyba, że z ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu wynika inaczej. 

§ 8. Wprowadza się ograniczenie w lokalizowaniu zabudowy w wrysowanej na rysunku planu strefie 

technicznej i ochronnej, przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych od napowietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 110 kV - w pasie 30,0 m do najbliższych części budynków.  

§ 9. Wprowadza się ograniczenia lokalizowania zabudowy w wrysowanej na rysunku planu strefie 

bezpieczeństwa (o szerokości 70 m) od istniejącego gazociągu wysokoprężnego 500 mm.  

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

1. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu 

przestrzennego w granicach obszaru objętego planem ustala się:  

1) kształtowanie przestrzeni w projektowanych zespołach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej przez określenie gabarytów projektowanych obiektów przy równoczesnym zapewnieniu 

jednorodności form architektonicznych w poszczególnych kategoriach terenów;  

2) w sposobie zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, w celu ograniczenia jej nadmiernej 

koncentracji - określenie maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej - oraz kształtowanie harmonijnych zespołów zabudowy z towarzyszącą zielenią;  

3) ograniczenia w zainwestowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę przez ustalenie maksymalnych 

wskaźników powierzchni zabudowy;  

4) wprowadzenie ograniczeń gabarytowych dla nowo projektowanych budynków w celu zachowania wartości 

krajobrazowych;  

5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonalno-

środowiskowych dla ciągów komunikacji publicznej; 

2. Wprowadza się zakaz likwidacji i naruszania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem wycinania 

pojedynczych drzew przy uwzględnieniu przepisów odrębnych - zakaz nie dotyczy cięć pielęgnacyjnych 

a także związanych z realizacją inwestycji drogowych i infrastrukturalnych.  

3. W obszarze objętym planem dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz 

tablic informacyjnych z zachowaniem zasad określonych dla poszczególnych terenów. 

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1. W granicach całego planu występują wartości krajobrazowe, związane ze stanem środowiska przyrodniczego 

i kulturowym dziedzictwem obszarów otaczających, w związku z powyższym ustala się następujące zasady 

ochrony i kształtowania krajobrazu:  

1) w zakresie środowiska przyrodniczego:  

a) ochrona elementów środowiska naturalnego,  

b) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemisyjnych źródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz 

przewodowy, gaz propan-butan, olej opałowy oraz paliwa stałe z wykorzystaniem odpowiednich 

technologii spalania,  

c) wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym stosowanie między innymi kolektorów 

słonecznych oraz pomp ciepła,  

d) utrzymuje się prowadzenie gospodarki z odpadami zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów 

u źródeł ich powstawania z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla Gminy Oświęcim,  
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e) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach 

zlokalizowanych na działce lub w terenie inwestycji,  

f) w celu zatrzymania części wód opadowych w obrębie działki lub w terenie zainwestowania, wprowadza 

się ograniczenia zabudowy przez ustanowienie dla poszczególnych kategorii terenów wskazanych do 

zainwestowania odpowiednich wskaźników powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej; 

2) w zakresie przyrody:  

a) zachowanie i ochrona drzewostanów rosnących w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 

MN/Z, kształtowanie obudowy biologicznej cieku wodnego w terenie zieleni nie urządzonej,  

b) kształtowanie zieleni w terenach nie zainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinna z usługami,  

c) wytworzenie wielopiętrowego zespołu zieleni wzdłuż planowanej drogi głównej; 

3) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego, z uwagi na stan zainwestowania w obszarze objętym 

planem oraz w terenach sąsiednich ustala się:  

a) ograniczenia wysokości projektowanej zabudowy,  

b) nieprzekraczalne powierzchnie dla planowanej zabudowy; 

4) wyznaczone w planie tereny oznaczone symbolami:  

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,  

MN/Z - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej,  

UC - tereny usług komercyjnych,  

przyporządkowuje się do kategorii terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji 

poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala się obowiązek 

wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem wykorzystania 

terenów pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg publicznych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

1. Ustala się następujący sposób obsługi obszaru planu przez układ drogowy:  

1) w obszarze objętym planem wyznaczono teren oznaczony symbolem KGP pod planowaną drogę główną - 

droga krajowa Nr 44 relacji Oświęcim – Zator - Kraków;  

2) obszar objęty planem obsługiwany jest bezpośrednio z ul. Długiej (za północno-wschodnią granicą planu), 

z ul. 1-go Maja (za zachodnią granicą planu) oraz z ul. Suskiego (za południową granicą planu);  

3) poszczególne tereny przeznaczone pod zabudowę obsługiwane są przez istniejące drogi dojazdowe (KD);  

4) dopuszcza się poprawę jakościową ulic, odpowiednio do wymagań w ich klasach - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

5) nie wyznaczone w planie konieczne dojazdy do działek należy zaprojektować jako ulice wewnętrzne lub 

ciągi pieszo - jezdne wewnętrzne, o wymaganych parametrach, wytyczone w drodze umów zawieranych 

pomiędzy właścicielami gruntów, w oparciu o sporządzane przez inwestorów projekty podziałów gruntów; 

zakres przestrzenny projektu winien obejmować tereny znajdujące się w sąsiedztwie, ze wskazaniem 

dostępu do drogi publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 

możliwości prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego;  

6) wymagane drogi pożarowe do budynków i obiektów budowlanych powinny być określane w projektach 

budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:  

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej w zieleni urządzonej nakazuje się 

zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego lub garażowego na każdy lokal mieszkalny i usługowy;  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3719



2) w terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami nakazuje się zapewnienie co najmniej 1 miejsca 

postojowego lub garażowego na każdy lokal mieszkalny i usługowy oraz dodatkowo przynajmniej jednego 

miejsca postojowego na każdych 25 m
2
 powierzchni usługowej;  

3) dopuszcza się realizację miejsc postojowych, zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczających ulic 

dojazdowych i wewnętrznych, nie wchodzące w bilans określony w pkt 1). 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej  

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych, ustala 

się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do 

potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.  

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze objętym planem ustala się:  

1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia, zapewniając możliwość ich rozbudowy 

i modernizacji;  

2) realizacja nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, (z uzasadnionych powodów technicznych 

i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy dla ciągów infrastruktury technicznej pod warunkiem, że 

nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu);  

3) przyjmuje się zasadę uściślania lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania 

decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;  

4) w granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 

planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w celu obsługi obszaru planu oraz dla 

realizacji niezbędnych inwestycji pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności 

z pozostałymi ustaleniami planu;  

5) dla istniejących i przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej ustala się ograniczenia w zakresie 

zabudowy i zagospodarowania terenów znajdujących się w strefach, o których mowa w ust. 3 pkt 4), ust. 4 

pkt 2), ust. 8 pkt 3). 

3. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę obszaru 

objętego planem:  

1) obszar wyposażony jest w wodę dostarczaną z miejskiej sieci wodociągowej przez istniejącą sieć 

wodociągową rozdzielczą zlokalizowaną w zachodniej części pasa drogowego ul. 1-Maja,  

2) dopuszcza się modernizację istniejących i budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w obszarze planu 

z zachowaniem zasady utworzenia układu pierścieniowego wzdłuż istniejących dróg;  

3) sieci wodociągowe należy realizować w liniach rozgraniczających tereny istniejących dróg, z zachowaniem 

wymagań zawartych w przepisach odrębnych;  

4) przyjmuje się dla istniejących i projektowanych sieci wodociągowych strefy ochronne, wolne od 

zabudowy, dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowiednio: dla 

wodociągów o średnicy do 300 mm - pas terenu o szerokości 3,0 m od zewnętrznej krawędzi rurociągu 

winien być wolny od zabudowy, a o szerokości 1,0 m od elementów małej architektury i zadrzewień. 

4. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania ścieków z terenów 

objętych planem:  

1) dopuszcza się budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze planu;  

2) wzdłuż istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej należy zachować strefy ochronne wolne od zabudowy 

dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowiednio: dla istniejących 

i projektowanych kanałów minimum 5,0 m od zewnętrznej krawędzi kanału oraz pas wolny od 

zadrzewienia o szerokości minimum 1,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi kanału. 

5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenów objętych planem:  

1) dopuszcza się budowę systemu kanalizacji deszczowej w obszarze planu;  
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2) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych (w celu ich 

wykorzystania między innymi do pielęgnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp.) do zbiorników 

zamkniętych podziemnych lub naziemnych, usytuowanych na działce lub w terenie inwestycji;  

3) dla terenów nie wyposażonych w kanalizację deszczową ustala się zasadę powierzchniowego 

odprowadzania wód opadowych i wprowadzenia ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzględnieniu 

przepisów odrębnych, pod warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym 

zakresie wymaganych przepisami odrębnymi rozstrzygnięć administracyjnych;  

4) ustala się obowiązek utrzymania i odtworzenia istniejących rowów odwadniających, z zapewnieniem 

niezbędnych dojść i dojazdów dla potrzeb ich utrzymania i konserwacji. 

6. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego :  

1) obszar objęty planem wyposażony jest w sieć gazową średnioprężną;  

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych gazociągów w obszarze planu;  

3) dla istniejących gazociągów średnioprężnych, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować 

odległości podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

4) dla projektowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 

w których zakazuje się wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć 

mogących zagrozić trwałości gazociągu. 

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w ciepło :  

1) ustala się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody w terenach 

zabudowy mieszkaniowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła;  

2) ustala się zasadę zaopatrzenie w ciepło pozostałych terenów przez zastosowanie najlepszej dostępnej 

techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, w tym: energii elektrycznej, gazu 

przewodowego, gazu propan-butan oraz paliw stałych z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

spalania;  

3) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym stosowanie między innymi 

kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła;  

4) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze źródeł 

znajdujących się poza obszarem objętym planem; 

8. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego :  

1) obszar objęty planem wyposażony jest w następujące sieci i urządzenia elektroenergetyczne:  

a) dwie lnie dwutorowe wysokiego napięcia 110 kV relacji Poręba - Dwory, Dwory - Zator - Huta Skawina,  

b) sieć niskiego napięcia 380/220 napowietrzno-kablowa,  

c) stacja trafo B2A Nr 5466 100 kVA ("Głowackiego"),  

d) stacja trafo B2A Nr 5469 100 kVA ("Strażnica"); 

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:  

a) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV należy budować wyłącznie jako wnętrzowe,  

b) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie jako kablową - 

doziemną,  

c) linie kablowe należy układać w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg,  

d) w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza się inne trasy dla 

linii kablowych; 

3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz ulic, należy zachować strefy ochronne i techniczne, które wynoszą:  

a) dla linii napowietrznych 110 kV - 30 m,  
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b) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m,  

c) dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 6 m,  

d) dla linii kablowych nN i SN - 1 m,  

e) dla stacji transformatorowych SN / nN - 5 x 5 m. 

9. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego:  

1) obszar objęty planem wyposażony jest w infrastrukturę teletechniczną;  

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń 

teletechnicznych z zastosowaniem następujących zasad:  

a) nowe linie sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić wyłącznie jako doziemne kablowe lub 

w kanalizacji teletechnicznej z zachowaniem zasady ich prowadzenia w obrębie pasa drogowego 

istniejących i projektowanych dróg,  

b) dopuszcza się realizację linii telekomunikacyjnych poza pasami drogowymi w przypadku uzasadnionych 

z powodów technicznych i ekonomicznych,  

c) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się lokalizację szafek 

rozdzielczych przewodowej sieci telekomunikacyjnej,  

d) w przypadku modernizacji, istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne należy wymieniać na linie 

kablowe doziemne. 

10. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:  

gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich 

powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi 

i zasadami określonymi dla Gminy Oświęcim. 

 
Rozdział 3. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad ich zagospodarowania  
 

§ 14. 

1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1 MN.  

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie zabudowy wolno stojącej.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) usługi wbudowane w budynki mieszkalne z wykorzystaniem nie więcej niż 35 % powierzchni wewnętrznej 

budynków zlokalizowanych na działce lub odpowiednio w terenie inwestycji;  

2) budynki garażowe i gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;  

3) zieleń ogrodów przydomowych, zieleń o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleń ozdobna 

z elementami małej architektury, małe sady i ogrody warzywne;  

4) miejsca parkingowe i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług;  

5) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejścia do budynków;  

6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

4. W granicach terenu 1 MN w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:  

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 700 m
2
;  

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;  

3) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60 % powierzchni działki 

budowlanej lub terenu inwestycji;  
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4) dopuszczalna wysokość nowo projektowanych budynków nie może przekraczać wysokości 11,5 m - 

zgodnie z definicja zawartą w § 6 ust. 1 pkt 12);  

rozbudowa budynków istniejących wyższych niż 11,5 m nie może powodować zwiększenia ich 

wysokości w stosunku do stanu istniejącego; 

5) dopuszcza się możliwość zastosowania jednej kondygnacji podziemnej oraz użytkowego wykorzystania 

poddasza;  

6) należy stosować dachy budynków jako wielospadkowe, z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz 

o kącie nachylenia głównych połaci od 30° - 45°;  

7) dla przebudowywanych budynków istniejących oraz budynków nowo projektowanych ustala się zakaz 

stosowania dachów z połaciami przesuniętymi wzajemnie w płaszczyznach: pionowej i poziomej;  

8) dopuszcza się możliwość stosowania lukarn i doświetleń w połaciach dachowych;  

9) dopuszcza się łączenie budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi i garażowymi zlokalizowanymi 

na działce budowlanej lub w terenie inwestycji;  

10) dopuszcza się stosowanie innych kątów nachylenia połaci dachowych nad garażami i budynkami 

gospodarczymi niż podane w pkt 6), gdy ich wysokość nie przekracza 3,5 m;  

11) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca garażowego lub postojowego, przypadającego na 

jedno mieszkanie i jeden lokal usługowy;  

12) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych 

związanych z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą, których powierzchnia nie przekroczy 4 m
2
;  

13) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych oraz od rowu melioracyjnego 

w terenie1 ZN, wrysowane na rysunku planu. 

§ 15.  

1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MU - 6 MU. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w wolno stojącym układzie budynków;  

2) zabudowę usługową dla funkcji takich jak: handel (z wykluczeniem obiektów handlowych 

przekraczających 2000 m
2
 powierzchni sprzedaży), rzemiosło, gastronomia, usługi serwisowe itp. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) budynki garażowe i gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;  

2) zieleń ogrodów przydomowych, zieleń o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleń ozdobna 

z elementami małej architektury, małe sady i ogrody warzywne;  

3) miejsca parkingowe i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług;  

4) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejścia do budynków;  

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

4. W granicach terenów MU w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:  

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 800 m
2
;  

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;  

3) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30 % powierzchni działki 

budowlanej lub terenu inwestycji;  

4) dopuszczalna wysokość nowo projektowanych budynków nie może przekraczać wysokości 11,5 m - 

zgodnie z definicja zawartą w § 6 ust. 1 pkt 12);  
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5) ustala się realizację nowoprojektowanej zabudowy wyłącznie w postaci zabudowy wolno stojącej 

(wyklucza się zabudowę bliźniaczą, szeregową i atrialną,) 

6) dopuszcza się możliwość łączenia budynków na poszczególnych działkach budowlanych,  

7) należy stosować dachy budynków zlokalizowanych na działce lub w terenie inwestycji jako symetryczne 

wielospadkowe o kącie nachylenia głównych połaci 30°-45°,  

8) dopuszcza się stosowanie innych kątów nachylenia połaci dachowych nad budynkami usługowymi, 

garażami i budynkami gospodarczymi niż podane w pkt 7), gdy ich wysokość nie przekracza 7,0 m;  

9) dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych roślinnością;  

10) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca garażowego lub postojowego, przypadającego na 

jedno mieszkanie oraz na jeden lokal usługowy;  

11) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych 

związanych z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą, których powierzchnia nie przekroczy 4 m
2
;  

12) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych wrysowane na rysunku planu,  

13) w terenach 1 MU, 2 MU i 3 MU wprowadza się ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturowych 

i drzewostanu wysokiego w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, 

o której mowa w § 9;  

14) w terenach 2 MU i 3 MU wprowadza się ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturowych 

i drzewostanu wysokiego w strefie bezpieczeństwa od istniejącego gazociągu wysokoprężnego ř 500 mm 

(szerokości 70 m,) o której mowa w § 10;  

15) ustala się zakaz dokonywania nowych zjazdów z terenów 1 MU i 3 MU na ul. Długą (droga krajowa 

Nr 44). 

§ 16.  

1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W ZIELENI 
URZĄDZONEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN/Z. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy wolno 

stojącej.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) usługi lokalizowane wyłącznie jako części budynków mieszkalnych;  

2) budynki gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;  

3) miejsca parkingowe i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług;  

4) zieleń ogrodów przydomowych, zieleń o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleń ozdobna 

z elementami małej architektury, małe sady i ogrody warzywne;  

5) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejścia do budynków;  

6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

4. W granicach terenu MN/Z w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:  

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 700 m
2
;  

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;  

3) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 65 % powierzchni działki 

budowlanej lub terenu inwestycji;  

4) dopuszczalna wysokość nowo projektowanych budynków nie może przekraczać wysokości 11,5 m - 

zgodnie z definicja zawartą w § 6 ust. 1 pkt 12);  

5) ustala się realizację nowoprojektowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w postaci 

zabudowy wolno stojącej (wyklucza się zabudowę bliźniaczą, szeregową i atrialną,);  
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6) dopuszcza się możliwość łączenia budynków na poszczególnych działkach budowlanych;  

7) należy stosować dachy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce jako symetryczne 

wielospadkowe o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale: 30°- 45°;  

8) dopuszcza się stosowanie innych kątów nachylenia połaci dachowych nad garażami i budynkami 

gospodarczymi niż podane w pkt 7), gdy ich wysokość nie przekracza 3,5 m;  

9) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca garażowego lub postojowego, przypadającego na 

jedno mieszkanie oraz na jeden lokal usługowy;  

10) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych 

związanych z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą, których powierzchnia nie przekroczy 4 m
2
;  

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi publicznej wrysowane na rysunku planu. 

§ 17.  

1. Wyznacza się TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UC - 4 
UC. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę usługową.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) budynki usługowe z częścią mieszkalną przeznaczoną dla właściciela oraz personelu;  

2) zabudowę usługową, w tym zabudowę usług handlowych nie przekraczających 2000 m
2
 powierzchni 

sprzedaży;  

3) zabudowę budynkami pomocniczymi jak budynki gospodarcze i garaże, których powierzchnia zabudowy 

nie przekroczy 10 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;  

4) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy;  

5) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z elementami małej architektury;  

6) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenów UC w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:  

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m
2
;  

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;  

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 35 % powierzchni działki 

budowlanej lub terenu inwestycji;  

4) dopuszczalna wysokość nowo projektowanych budynków nie może przekraczać wysokości 12 m - zgodnie 

z definicja zawartą w § 6 ust. 1 pkt 12);  

5) dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych roślinnością;  

6) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na 

każde 25 m
2
 powierzchni usługowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum jednego 

miejsca postojowego lub garażowego na każde 50 m
2
 powierzchni składowej i magazynowej;  

7) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych 

związanych z działalnością gospodarczą;  

8) w terenie 1 UC wprowadza się ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturowych i drzewostanu 

wysokiego w strefie bezpieczeństwa od istniejącego gazociągu wysokoprężnego ř 500 mm (szerokości 

70 m,) o której mowa w § 10;  

9) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem, że kubatura 

budynków nie zostanie powiększona o więcej niż 20% w stosunku do stanu sprzed rozbudowy. 

§ 18.  

1. Wyznacza się TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZI - 2 ZI. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 3719



2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zieleń izolacyjną.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) ekrany akustyczne - w tym w formie budowli ziemnych - z wskazaniem wykorzystania roślinności 

zimozielonej;  

2) dopuszcza się możliwość realizacji elementów tzw. małej architektury, elementów informacji pionowej 

oraz reklam;  

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenów ZI w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 

ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:  

1) zieleń kształtowana w postaci struktur wielopiętrowych zespołów roślinnych z wykorzystaniem do 

zadrzewień i zakrzewień przynajmniej 60 % drzew i krzewów zimozielonych;  

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;  

3) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

§ 19.  

1. Wyznacza się TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZU. 

2. Przeznaczenie podstawowe pod zieleń ozdobną i parkową.  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) elementy małej architektury (altany, mury oporowe, pomniki itp.,) placyki rekreacyjne oraz ciągi piesze 

i rowerowe o nawierzchni utwardzonej;  

2) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu 1 ZU:  

1) powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 60 % powierzchni terenu 1 ZU;  

2) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów związanych 

z przeznaczeniem dopuszczalnym wymienionym w ust. 3, pkt 1 i 2. 

§ 20.  

1. Wyznacza się TEREN ZIELENI NIE URZĄDZONEJ oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZN. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zieleń stanowiąca biologiczną obudowę rowu melioracyjnego.  

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu 1 ZN:  

1) wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych oraz urządzeń nie związanych 

z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 2;  

2) nakazuje się utrzymanie zboczy i dna kanału melioracyjnego w stanie zdolności odprowadzania wód 

opadowych. 

§ 21.  

1. Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ - DROGA GŁÓWNA, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KGP, 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga główna, z wyposażeniem dostosowanym do jej klasy 

(jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy 

rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz 

służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami;  

2) obiekty małej architektury. 
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4. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.  

5. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do 

charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskania zgody zarządcy 

drogi. 

§ 22.  

1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI DOJAZDOWE, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD.  

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są drogi dojazdowe, z wyposażeniem dostosowanym do ich klasy 

(jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy 

rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz 

służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami;  

2) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.  

5. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do 

charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskania zgody zarządcy 

drogi. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy końcowe  
 

§ 23. W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przeznacza się na cele nierolnicze 

grunty rolne klasy IV o zwartym obszarze nie przekraczającym 1,0 ha powierzchni, grunty rolne klasy III 

o pow. 13,5 ha zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ. tr. 057 - 602 - 669/03 z dnia 

15 grudnia 2003 roku, oraz grunty rolne klasy V i VI, nie objęte planami dotychczasowymi i zmianami planów.  

§ 24. Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty 

związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:  

1) dla terenów UC i MU 30%;  

2) dla pozostałych terenów 1%. 

§ 25. Traci moc uchwała Nr XV/119/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2004 r., w zakresie 

objętym zmianami wyszczególnionymi w tekście niniejszej uchwały.  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.  

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

§ 28. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Oświęcim. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 3719



Załącznik Nr 2 
do Obwieszczenia 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

1. 
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2. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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