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UCHWAŁA* NR XXXIV/292/2021
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica uchwalonego Uchwałą Nr
XVII/158/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2016 roku, zmienionego Uchwałą Nr
XXXV/354/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 roku RADA GMINY BRZEŹNICA
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy wprowadzające
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice, obejmujący obszar tych miejscowości w granicach administracyjnych, określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem.
§ 2. Integralną częścią planu są:
1) Załącznik nr 1 – rysunek planu: w skali 1:2000, składający się z dwudziestu czterech ponumerowanych
arkuszy;
2) Załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych
do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;
3) Załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) Załącznik nr 4 – dane przestrzenne.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną w tekście oraz na rysunku planu symbolem literowocyfrowym;
2) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, oddzielające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
_______
*Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu
o określonym sposobie zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,
któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg publicznych - należy przez to rozumieć linię określającą
dopuszczalne zbliżenie budynku do dróg publicznych, z dopuszczeniem wysunięcia przed tą linię:
schodów, ganków, daszków, okapów, wykuszy, balkonów, gzymsów i ryzalitów, przy czym elementy te
nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,2 m;
5) stawce procentowej - należy przez to rozumieć wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
6) budynkach gospodarczych – rozumie się przez to również budynki inwentarskie;
7) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to działalność, niewymienioną w przepisach dotyczących
określania rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, a ponadto działalność niewywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie ludzi i zwierząt
mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwego promieniowania
i oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i drgań (wibracji), zanieczyszczenia powietrza, odorów;
8) uciążliwości – rozumie się przez to zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi lub zwierząt mieszkających
lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól
elektromagnetycznych, hałas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, odory;
9) osuwiskach aktywnych, okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz terenach zagrożonych ruchami
masowymi ziemi – należy przez to rozumieć tereny tych osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami
masowymi ziemi, których zasięgi zostały wskazane na rysunku planu na podstawie opracowania pn.
„System Osłony Przeciwosuwiskowej” („SOPO”).
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Następujące elementy, występujące na rysunku planu, są ustaleniami obowiązującymi niniejszego
planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych, o których mowa w § 5, pkt. 1 niniejszej uchwały;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od cmentarzy, o których mowa w § 5, pkt. 3 niniejszej uchwały;
5) strefy ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 7, pkt. 1 niniejszej uchwały;
6) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w § 7, pkt. 3 niniejszej
uchwały;
7) symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania, do
których dodaje się na początku symbol cyfrowy oznaczający kolejny numer porządkowy terenu
wyróżniający go spośród pozostałych:
a) MN –

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MU –

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) RM –

Tereny zabudowy zagrodowej,

d) U1 –

Tereny usług publicznych,

e) U2 –

Tereny usług komercyjnych,

f) U3 –
g) P –

Tereny usług kultu religijnego,
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

h) US1 –

Tereny usług sportu,

i) US2 –

Tereny usług wypoczynku i rekreacji,
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j) ZP1 –

Tereny zespołów dworsko-parkowych,

k) ZP2 –

Tereny zieleni urządzonej,

l) ZC –

Tereny cmentarzy,

m) KDG –

Tereny dróg publicznych klasy drogi głównej,

n) KDZ –

Tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,

o) KDL –

Tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,

p) KDD –

Tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej,

q) KDW1 –

Tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m,

r) KDW2 –

Tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m,

s) KU1 –

Tereny parkingów,

t) W –

Tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w wodę,

u) K –

Tereny infrastruktury technicznej – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

v) RR –

Tereny gospodarki rybackiej,

w) ZL –

Tereny leśne,

x) ZE –
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Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych,

y) R/ZL –

Tereny rolne z możliwością zalesienia,

z) R –

Tereny rolne,

aa) WS –

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

2. Następujące elementy niewystępujące na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi niniejszego
planu:
1) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od działek ewidencyjnych zaliczonych do
kategorii gminnych dróg publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem „dr” i nie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL lub KDD, o których mowa w § 5, pkt. 2 niniejszej
uchwały;
2) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od dróg wewnętrznych KDW1 i KDW2,
o których mowa w § 5, pkt 4 niniejszej uchwały;
3) minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od działek ewidencyjnych będących we
własności lub we władaniu gminy, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem „dr” i nie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2, o których mowa w § 5, pkt 5 niniejszej
uchwały;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od wód powierzchniowych śródlądowych wyznaczonych na rysunku
planu oznaczonych symbolem WS, o których mowa w § 5, pkt 6 niniejszej uchwały;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych, rowów stanowiących
urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub odprowadzania wody
ze stawów rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu, o których mowa w § 5, pkt 7 niniejszej uchwały;
6) nieprzekraczalne linie ogrodzeń trwałych od brzegu wód powierzchniowych śródlądowych wyznaczonych
na rysunku planu oznaczonych symbolem WS oraz od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych,
rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawów rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu, o których mowa w § 5,
pkt 8 niniejszej uchwały;
7) nieprzekraczalne linie ogrodzeń nietrwałych od brzegu wód powierzchniowych śródlądowych
wyznaczonych na rysunku planu oznaczonych symbolem WS oraz od brzegu śródlądowych wód
powierzchniowych, rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do
doprowadzania lub odprowadzania wody ze stawów rybnych nie wyznaczonych na rysunku planu,
o których mowa w § 5, pkt 9 niniejszej uchwały.
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3. Następujące elementy występujące na rysunku planu są informacjami dodatkowymi, niestanowiącymi
ustaleń niniejszego planu:
1) osuwiska aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne;
2) obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi;
3) pomniki przyrody;
4) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
5) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych;
6) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych;
7) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Skawince w Skawinie;
8) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (50 m);
9) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (150 m);
10) cieki wodne potoki, rowy melioracyjne, doprowadzalniki/odprowadzalniki do stawów rybnych;
11) strefa techniczna wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV;
12) strefa techniczna wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV;
13) strefa kontrolowana wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 500 mm;
14) strefa kontrolowana wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 250 mm;
15) granice administracyjne miejscowości.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyznacza się na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych, określające
dopuszczalne położenie nowych budynków od dróg publicznych;
2) w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę, przylegających do działek ewidencyjnych
zaliczonych do kategorii gminnych dróg publicznych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem
„dr” i nie oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL lub KDD, obowiązuje lokalizacja nowych
ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 6 m i lokalizacja nowych budynków w odległości nie mniejszej niż
9 m od linii wyznaczającej środek działek ewidencyjnych;
3) wyznacza się na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od cmentarzy, określające dopuszczalne
położenie budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia
zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności, studzien i miejsc służących do czerpania wody
dla picia i potrzeb gospodarczych od granic cmentarzy, za wyjątkiem ujęć wody o charakterze zbiorników
wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb
gospodarczych, dla których odległość nie może być mniejsza niż 500 m od granicy cmentarza;
4) ustala się minimalne odległości nowych ogrodzeń i nowej zabudowy od istniejących i projektowanych dróg
wewnętrznych KDW1 i KDW2 wyznaczonych na rysunku planu, określające dopuszczalne położenie
nowych ogrodzeń i nowych budynków w terenach przeznaczonych pod zabudowę, mierzone osi tych dróg:
a) drogi wewnętrzne KDW1 o szerokości 8 m - odległość ogrodzeń: minimum 4 m, odległość budynków:
minimum 8 m,
b) drogi wewnętrzne KDW2 o szerokości 6 m - odległość ogrodzeń: minimum 3 m, odległość budynków:
minimum 7 m;
c) dopuszcza się zmniejszenie odległości ogrodzeń i budynków, o których mowa w lit. a i b wyłącznie
w sytuacji nawiązania lokalizacji projektowanego ogrodzenia lub projektowanego budynku do
istniejącego ogrodzenia lub istniejącego budynku na sąsiedniej działce budowlanej przylegającej do tej
samej drogi wewnętrznej pod warunkiem, że nie naruszy to warunków technicznych drogi wewnętrznej;
5) w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę, przylegających do działek ewidencyjnych będących
we własności lub we władaniu gminy, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów symbolem „dr” i nie
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1 lub KDW2, obowiązuje lokalizacja nowych ogrodzeń
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i nowych budynków zgodnie z ustaleniami pkt 4, lit a, przy czym w tym przypadku minimalne odległości
ogrodzeń i minimalne odległości budynków, określone w pkt 4, lit a, należy mierzyć od linii wyznaczającej
środek działek ewidencyjnych;
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od śródlądowych wód powierzchniowych wyznaczonych na
rysunku planu i oznaczonych symbolem WS, w odległości 15 m od linii rozgraniczających tereny WS;
w terenach pomiędzy tymi liniami a liniami rozgraniczającymi tereny WS nie dopuszcza się wznoszenia
nowych obiektów kubaturowych;
7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych, rowów
stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawów rybnych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w odległości 5 m od ich
brzegu; w terenach pomiędzy tymi liniami a brzegiem śródlądowych wód powierzchniowych, rowów
stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawów rybnych, nie dopuszcza się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych;
8) ustala się nieprzekraczalne linie ogrodzeń trwałych od śródlądowych wód powierzchniowych
wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem WS w odległości 5 m od linii rozgraniczających
tereny WS oraz nieprzekraczalne linie ogrodzeń trwałych od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych,
rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawów rybnych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w odległości 5 m od ich
brzegu; w terenach pomiędzy tymi liniami a wymienionymi w pkt 9 nieprzekraczalnymi liniami ogrodzeń
nietrwałych dopuszcza się stosowanie ogrodzeń niezwiązanych na trwałe z podłożem, łatwych do
demontażu;
9) ustala się nieprzekraczalne linie ogrodzeń nietrwałych od brzegu śródlądowych wód powierzchniowych
wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem WS w odległości 1,5 m od linii
rozgraniczających tereny WS oraz nieprzekraczalne linie ogrodzeń nietrwałych od brzegu śródlądowych
wód powierzchniowych, rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów
służących do doprowadzania lub odprowadzania wody ze stawów rybnych, nie wyznaczonych na rysunku
planu, w odległości 1,5 m od ich brzegu; w terenach pomiędzy tymi liniami a liniami rozgraniczającymi
tereny WS lub w terenach pomiędzy tymi liniami a brzegiem śródlądowych wód powierzchniowych,
rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych, rowów lub kanałów służących do doprowadzania lub
odprowadzania wody ze stawów rybnych, zabrania się grodzenia nieruchomości.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na całym obszarze objętym niniejszym planem, za wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami RM, uciążliwość będąca wynikiem działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, działalności usługowej lub działalności produkcyjnej nie może wykraczać poza granice działki lub
działek, na których jest prowadzona;
2) na całym obszarze objętym niniejszym planem obowiązuje nakaz wyposażenia nowej zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej w urządzenia do odprowadzania ścieków oraz nakaz podłączenia
jej do sieci kanalizacyjnej w terenach objętych systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków;
w terenach, na których nie funkcjonują systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, do czasu ich
realizacji, możliwe jest stosowanie tymczasowych rozwiązań wymienionych w § 13, pkt. 3, lit. c niniejszej
uchwały;
3) na całym obszarze objętym niniejszym planem obowiązuje zakaz wprowadzania do środowiska ścieków
nieczyszczonych;
4) na całym obszarze objętym niniejszym planem obowiązuje stosowanie do celów grzewczych
i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia opartych na najlepszych, dostępnych
technikach;
5) we wszystkich terenach, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały, dopuszcza się roboty
związane z utrzymaniem cieków wodnych przepływających przez te tereny, zgodnie z obowiązkami
administratorów wód określonymi w przepisach odrębnych;
6) obowiązuje zachowanie ciągłości cieków wodnych (wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku planu).
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§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) wyznacza się na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytków oraz obszary stanowiące otoczenie tych obiektów, którymi są:
a) dwór (nr rejestru: A-390/81) obejmujący budynek dworu, oficynę dworską, spichlerz, stajnię i park
w Kopytówce,
b) kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego (nr rejestru: A-461/86) w Paszkówce,
c) zespół pałacowy (nr rejestru: A-722/96) obejmujący budynek pałacowy i park w Paszkówce,
d) kościół parafialny p.w. Imienia Najświętszej Panny Marii (nr rejestru: A-40/86) w Sosnowicach.
2) w strefach, o których mowa w pkt 1, ustanawia się następujące zasady ich ochrony:
a) zakazuje się przekształcania istniejącej substancji zabytkowej, budynków, obiektów małej architektury,
układów zabudowy, układów dróg i ciągów pieszych oraz założeń zieleni,
b) nakazuje się wykonywanie nowych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie
w wersji kablowej;
3) wyznacza się na rysunku planu obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
a) kapliczka Matki Boskiej w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 1,
b) kapliczka na cześć Najświętszej Panny Marii w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 2,
c) figura Królowej Różańca Świętego w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 3,
d) kapliczka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 4,
e) figura Najświętszej Marii Panny Różańca Świętego w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 5,
f) Figura Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Bęczynie, oznaczona na rysunku planu nr 6,
g) budynek nr 35 w Bęczynie, oznaczony na rysunku planu nr 7,
h) figura kamienna Św. Józefa z dzieciątkiem w Kopytówce, oznaczona na rysunku planu nr 37,
i) figura Matki Boskiej Cudownej Kalwaryjskiej w Kopytówce, oznaczona na rysunku planu nr 38,
j) krzyż w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 39,
k) budynek starej szkoły w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 40,
l) budynek nr 20 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 41,
m) budynek nr 21 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 42,
n) budynek nr 24 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 43,
o) budynek nr 28 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 44;
p) budynek nr 29 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 45;
q) budynek nr 43 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 46;
r) budynek z młynem nr 46 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 47;
s) budynek nr 48 w Kopytówce, oznaczony na rysunku planu nr 48;
t) figura Matki Boskiej Królowej Polski w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 72,
u) figura Matki Boskiej na postumencie w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 73,
v) figura Matki Boskiej Bolesnej w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 74,
w) kapliczka Matki Boskiej w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 75,
x) figura Chrystusa w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 76;
y) kapliczka Św. Floriana w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 77;
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z) figura przydrożna Jana Nepomucena w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 78;
aa) kolumna w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 79;
bb) kuźnia w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 80;
cc) budynek plebanii w Paszkówce, oznaczony na rysunku planu nr 81,
dd) obora w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 82,
ee) stodoła w Paszkówce, oznaczona na rysunku planu nr 83,
ff) budynek nr 149 w Paszkówce, oznaczony na rysunku planu nr 84,
gg) figura Św. Floriana w Sosnowicach, oznaczona na rysunku planu nr 85,
hh) figura Matki Boskiej w Sosnowicach, oznaczona na rysunku planu nr 86,
ii) kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Sosnowicach, oznaczona na rysunku planu nr 87,
jj) figura słupowa w Sosnowicach, oznaczona na rysunku planu nr 88,
kk) budynek dworu w Sosnowicach, oznaczony na rysunku planu nr 89;
4) dla obiektów wymienionych w pkt 3 ustanawia się następujące zasady ich ochrony:
a) zakazuje się przekształcania budynków zabytkowych, obiektów zabytkowych oraz zabytkowych
obiektów małej architektury powodującego obniżenie ich wartości historycznych, estetycznych lub
architektonicznych,
b) dopuszcza się remonty budynków zabytkowych, obiektów zabytkowych oraz zabytkowych obiektów
małej architektury pod warunkiem zachowania ich formy, gabarytów i detali architektonicznych,
c) na działkach, na których znajdują się budynki zabytkowe, obiekty zabytkowe lub zabytkowe obiekty
małej architektury zakazuje się:
- lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na budynku zabytkowym,
obiekcie zabytkowym lub zabytkowym obiekcie małej architektury reklam lub innych tablic
niezwiązanych z funkcją budynku lub obiektu małej architektury,
- lokalizowania roślinności, urządzeń, budynków i innych obiektów budowlanych przesłaniających
fasadę budynku zabytkowego, obiektu zabytkowego lub zabytkowego obiektu małej architektury.
§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obszary przestrzeni publicznej obejmują tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U1.1, 1.U1.2,
5U1.1, 10U1.1, 10U1.2, 10U1.3, 11U1.1, 11U1.2 11U1.3, 10U3.1, 11U3.1, 10ZP2.1 i 11KU1.1;
2) dla obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji nośników
reklamowych i reklam niezwiązanych z funkcją terenów wymienionych w pkt 1.
§ 9. Ustalenia z zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wskazuje się na rysunku planu:
a) osuwiska aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne, w obrębie których obowiązują ustalenia dotyczące
zasad ochrony przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi dla terenów przeznaczonych do zabudowy,
zawarte w § 10 niniejszej uchwały,
b) obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi, w obrębie których obowiązują ustalenia dotyczące zasad
ochrony przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi dla terenów przeznaczonych do zabudowy,
zawarte w § 10 niniejszej uchwały,
c) pomniki przyrody, dla których obowiązują przepisy odrębne,
d) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne,
e) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych, dla których obowiązują
przepisy odrębne,
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f) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych, dla których obowiązują
przepisy odrębne,
g) granicę strefy ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Skawince w Skawinie, w której obowiązują
przepisy odrębne,
h) granice stref ochrony sanitarnej 50 m od cmentarzy czynnych, w których obowiązują ograniczenia
dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych,
i) granice stref ochrony sanitarnej 150 m od cmentarzy czynnych, w których obowiązują ograniczenia
dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych,
j) strefę techniczną wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV
w której obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające
z przepisów odrębnych,
k) strefę techniczną wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 100 kV
w której obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające
z przepisów odrębnych,
l) strefę kontrolowaną wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 500 mm, w której
obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów
odrębnych,
m) strefę kontrolowaną wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 250 mm,
w której obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające
z przepisów odrębnych,
2) wyznacza się na rysunku planu:
a) obszary położone w strefach ochrony konserwatorskiej, w których obowiązują ograniczenia dotyczące
zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w § 7, pkt 2 niniejszej uchwały,
b) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków wymienione w § 7, pkt 3 niniejszej
uchwały, dla których obowiązują przepisy zawarte w § 7, pkt 4 niniejszej uchwały.
3) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację syren alarmowych służących potrzebom obronności
i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi: w zakresie
zasad ochrony przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi ustala się: w granicach terenów położonych
w zasięgu osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz w zasięgu obszarów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi w przypadku realizacji nowych obiektów budowlanych obowiązuje postępowanie
zgodne z zasadami wynikającymi ze skomplikowanych warunków gruntowych posadowienia obiektów
budowlanych.
§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:
1) na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) regulacja granic własności w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów może nastąpić w ramach
czynności cywilnoprawnych;
3) każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub drogi
wewnętrznej;
4) powierzchnia działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym, położonej w poszczególnych
kategoriach terenu nie może być mniejsza niż:
a) MN - 600 m²,
b) MU - 600 m²,
c) U1 - 1000 m²,
d) U2 - 1500 m²,
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e) U3 - 1000 m²,
f) P - 2000 m²,
g) US1 - 1000 m²,
h) US2 - 400 m²,
i) KU1 - 500 m²;
5) zakazuje się wydzielania działek budowlanych o szerokości frontu działki mniejszej niż 5 metrów oraz
wydzielania działek stanowiących dojazdy do istniejącej lub nowej zabudowy o szerokości mniejszej niż
5 metrów;
6) ustala się kąt nachylenia granicy wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego,
nie mniejszy niż 1˚ i nie większy niż 90˚;
7) wymienione w pkt. 4 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów
pod drogi, ulice, dojazdy wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, place manewrowe, obiekty,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz w przypadku dokonywania podziałów mających na celu
powiększenie działek sąsiednich a także w przypadku dokonywania podziałów mających na celu
uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową;
8) wymienione w pkt. 5 minimalne szerokości frontu działki nie obowiązują w przypadku dokonywania
podziałów pod ścieżki rowerowe, ciągi piesze, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz
w przypadku dokonywania podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich a także
w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych
z istniejącą zabudową;
9) ustalenia zawarte w pkt 5 - 8 nie dotyczą terenów zabudowy zagrodowej RM, dla których powierzchnia
oraz inne parametry nowo wydzielanych działek budowlanych, powinny spełniać wymogi określone
w przepisach odrębnych.
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad obsługi, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:
1) układ drogowy w obszarze objętym niniejszym planem stanowią następujące elementy:
a) KDG – istniejąca publiczna droga krajowa klasy głównej oraz istniejąca publiczna droga wojewódzka
klasy głównej,
b) KDZ – istniejące publiczne drogi powiatowe klasy zbiorczej,
c) KDL – istniejące i projektowane publiczne drogi gminne klasy lokalnej,
d) KDD – istniejące i projektowane publiczne drogi gminne klasy dojazdowej,
e) KDW1, KDW2 – istniejące i projektowane drogi wewnętrzne;
2) utrzymuje się istniejące powiązania dróg publicznych klas KDZ, KDL z drogą publiczną klasy KDG
oznaczoną na rysunku planu symbolem 11KDG.1;
3) utrzymuje się istniejące powiązanie drogi publicznej klasy KDL z drogą publiczną klasy KDG oznaczoną
na rysunku planu symbolem 11KDG.2;
4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę dróg publicznych klasy KDG oraz dróg publicznych klas KDZ,
KDL i KDD;
5) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych klas KDW1 i KDW2; w obrębie
terenów przeznaczonych do zabudowy, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały, układ
drogowy zapisany w planie może być rozbudowywany o niewyznaczone na rysunku planu drogi
wewnętrzne oraz dojazdy wewnętrzne;
6) we wszystkich terenach, wymienionych w § 4, ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały, dopuszcza się lokalizację
ścieżek rowerowych, pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów
odrębnych;
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7) dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok
postojowych lub parkingów przykrawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających dróg klas KDG, KDZ,
KDL, KDD i KDW1;
8) w terenach dróg publicznych klasy KDG i KDZ dopuszcza się remonty istniejącej zabudowy i urządzeń
zlokalizowanych poza liniami granicznymi pasa drogowego;
9) w terenach dróg publicznych klasy KDL i KDD dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę
i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń zlokalizowanych poza
liniami granicznymi pasa drogowego;
10) w terenach dróg wewnętrznych klasy KDW1 i KDW2 dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę
i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń pod warunkiem, że
nie naruszą one warunków technicznych drogi wewnętrznej;
11) w terenach dróg publicznych klasy KDG, KDZ, KDL i KDD dopuszcza się lokalizację ogrodzeń
w obszarze pomiędzy liniami granicznymi pasa drogowego a liniami rozgraniczającymi terenów dróg
publicznych;
12) w terenach przyległych do drogi publicznej klasy KDG oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDG.1
dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych wyłącznie poza wyznaczonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od dróg publicznych;
13) w terenach drogi publicznej klasy KDG oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDG.2 oraz
w terenach dróg publicznych klasy KDZ, KDL i KDD dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych
w obszarze pomiędzy liniami granicznymi pasa drogowego a liniami rozgraniczającymi terenów dróg
publicznych;
14) ustala się obowiązek zapewnienia, przez użytkowników terenów przeznaczonych do zabudowy
oznaczonych symbolami MN, MU, RM, U1, U2, U3, P, US1 i US2 miejsc postojowych lub parkingowych
w granicach działki budowlanej, w ilości określonej w ustaleniach dla poszczególnych kategorii terenów;
15) ustala się obowiązek zapewnienia, przez użytkowników terenów przeznaczonych do zabudowy
oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, U1, U2, P, US1 i KU1 miejsc postojowych lub
parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe lub parkingowe;
16) zasady obsługi komunikacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przyległych do drogi
publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDG.1:
a) obsługa wyłącznie przez istniejące zjazdy indywidualne, obowiązuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów
indywidualnych,
b) dopuszcza się obsługę działek budowlanych, nie przylegających bezpośrednio do drogi publicznej
poprzez nowo wyznaczane dojazdy wewnętrzne lub ciągi piesze oraz poprzez ustanowienie ich obsługi
komunikacyjnej w drodze czynności cywilno-prawnych, wyłącznie w oparciu o istniejące zjazdy
indywidualne, obowiązuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów indywidualnych,
c) lokalizacja, w terenach przeznaczonych pod zabudowę, obiektów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym, wymaga lokalizacji zjazdu
publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
17) zasady obsługi komunikacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przyległych do pozostałych
dróg publicznych, nie wymienionych w pkt 16 oraz przyległych do dróg wewnętrznych:
a) obsługa poprzez istniejące i nowoprojektowane zjazdy indywidualne,
b) dopuszcza się obsługę działek budowlanych, nie przylegających bezpośrednio do dróg publicznych lub
dróg wewnętrznych poprzez nowo wyznaczane dojazdy wewnętrzne lub ciągi piesze, oraz poprzez
ustanowienie ich obsługi komunikacyjnej w drodze czynności cywilno-prawnych,
c) w przypadku lokalizacji, w terenach przeznaczonych pod zabudowę przyległych do dróg publicznych,
obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub działalności o charakterze
publicznym, obowiązuje nakaz lokalizacji zjazdu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 13. Ustalenia dotyczące zasad obsługi, budowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej.
1) w zakresie ogólnym ustala się:
a) utrzymanie lokalizacji i przebiegu istniejących obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
z możliwością ich remontu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w sposób niekolidujący z innymi
ustaleniami planu,
b) we wszystkich terenach wymienionych w § 4, ust. 1, pkt. 7 niniejszej uchwały, za wyjątkiem terenów
leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL oraz z zastrzeżeniem § 26, ust. 5 i § 27,
ust. 6 niniejszej uchwały, dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania i oczyszczania ścieków, elektroenergetyki, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w ciepło,
telekomunikacji, w sposób niewykluczający możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zasadami zagospodarowania i zabudowy określonymi w niniejszej uchwale;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) głównymi źródłami zasilania w wodę będą własne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych
zlokalizowane na terenie gminy Brzeźnica, a w razie potrzeby ujęcia wód zlokalizowane na terenie gmin
sąsiednich,
b) zaopatrzenie w wodę będzie się odbywało poprzez:
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę o średnicach sieci wodociągowej od ø 40 mm do ø 500 mm,
funkcjonujące w oparciu o ujęcia wody wymienione w lit. a,
- indywidualne ujęcia wody;
c) w terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazuje się wyposażenie nowoprojektowanych sieci
wodociągowych w hydranty zewnętrzne,
d) dopuszcza się możliwość alternatywnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę;
3) w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych ustala się:
a) system odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych będzie funkcjonował w oparciu o istniejącą,
przewidzianą do niezbędnej rozbudowy, zbiorczą oczyszczalnię ścieków w Brzezince, istniejące,
przewidziane do niezbędnej rozbudowy, oczyszczalnie ścieków w Kossowej i Paszkówce, projektowane
oczyszczalnie ścieków w Łączanach i Sosnowicach a w razie potrzeby o oczyszczalnie ścieków
zlokalizowane na obszarze gmin sąsiednich,
b) głównymi elementami systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych będą sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjne i grawitacyjno – tłoczne o średnicach od ø 40 mm do ø 600 mm, przepompownie
sieciowe i przydomowe, a także inne niezbędne dla jego funkcjonowania urządzenia i sieci, których
parametry techniczne będą dostosowane do lokalnych wymagań w tym zakresie,
c) do czasu realizacji systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych dopuszcza się:
- na całym obszarze objętym planem - indywidualne lub grupowe (przydomowe) oczyszczalnie
ścieków,
- na całym obszarze objętym planem - gromadzenie ścieków w szczelnych
bezodpływowych, z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych,

zbiornikach

d) dopuszcza się możliwość alternatywnych rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.
4) w zakresie elektroenergetyki ustala się:
a) przez obszar niniejszego planu przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
(WN) 400 kV i 110 kV, linie średniego napięcia (SN) 15kV, linie niskiego napięcia (NN) oraz na
obszarze niniejszego planu zlokalizowane są stacje transformatorowe SN/0,4 kV,
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b) źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną będą istniejące i nowo realizowane napowietrzne lub
kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) 15 kV, wyprowadzone ze stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN (GPZ – Główne Punkty Zasilania), usytuowanych poza granicami
terenu objętego planem (GPZ Wadowice, GPZ Zator) oraz istniejące i nowo realizowane stacje
transformatorowe SN/0,4 kV,
c) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejących lub nowo realizowanych
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia (NN), w oparciu
o istniejące i nowo realizowane stacje transformatorowe SN/0,4 kV w wykonaniu słupowym lub
wnętrzowym; tereny na których zostaną zlokalizowane wolnostojące stacje transformatorowe SN/0,4kV
w wykonaniu wnętrzowym, w razie potrzeby ich geodezyjnego wydzielenia powinny mieć powierzchnię
minimalną, niezbędną do usytuowania planowanych stacji,
d) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN) 400 kV i 110 kV, linii
średniego napięcia (SN) 15kV, linii niskiego napięcia (NN) i wokół stacji transformatorowych SN/0,4
kV, o których mowa w lit. a oraz wzdłuż nowo realizowanych napowietrznych linii
elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV, linii niskiego napięcia (NN) oraz wokół nowo
realizowanych stacji transformatorowych SN/0,4 kV obowiązują strefy techniczne, których zasięg
i obowiązujące w nich ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikają
z przepisów odrębnych,
e) w strefach technicznych, których mowa w lit. d, zakazuje się ponadto sadzenia drzew oraz roślinności
wysokiej w odległości do 5,5 m w obie strony od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia (SN) 15kV, linii niskiego napięcia (NN) oraz w promieniu 5 m od stacji
transformatorowych;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) przez obszar niniejszego planu przebiegają gazociągi wysokoprężne o średnicach 500 mm i 250 mm oraz
gazociągi średnioprężne i niskoprężne,
b) źródłem zaopatrzenia w gaz będzie istniejąca gazowa stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia,
zlokalizowana w miejscowości Brzeźnica,
c) zasilanie w gaz odbywać się będzie poprzez istniejące i nowo realizowane gazociągi średniego i niskiego
ciśnienia o średnicach od ø 32 mm do ø 63 mm,
d) wzdłuż istniejących gazociągów wysokoprężnych, średnioprężnych i niskoprężnych, o których mowa
w lit. a oraz wzdłuż nowo realizowanych gazociągów średnioprężnych i niskoprężnych obowiązują
strefy kontrolowane, których zasięg i obowiązujące w nich ograniczenia dotyczące zabudowy
i zagospodarowania terenu wynikają z przepisów odrębnych;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
a) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z indywidualnych źródeł ciepła,
b) do zaopatrzenia w ciepło należy stosować rozwiązania techniczne wykorzystujące proekologiczne,
wysokosprawne źródła energii, charakteryzujące się brakiem lub niską emisją zanieczyszczeń, takie jak
paliwa stałe, gaz, olej opałowy, energia elektryczna czy odnawialne źródła energii;
7) w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) obsługa w zakresie telefonii i łączności przewodowej realizowana będzie w oparciu o istniejące i nowo
projektowane napowietrzne sieci telekomunikacyjne,
b) obsługa w zakresie telefonii i łączności bezprzewodowej realizowana będzie w oparciu o istniejące
i nowo projektowane stacje bazowe telefonii komórkowej,
c) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi
krzewami;
8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się obsługę zgodnie z warunkami obowiązującymi w gminie.
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Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów oraz warunki zabudowy i zagospodarowania
§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MN.1 - 1MN.28, 5MN.1 - 5MN.8, 10MN.1 - 10MN.18, 11MN.1 - 11MN.26 z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków gospodarczych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) obiektów małej architektury;
4) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
5) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
6) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
7) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. W granicach terenów MN obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie
szeregowym.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 13;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,5, za wyjątkiem terenu 5MN.5, dla którego
maksymalna intensywność zabudowy nie może być większa niż 0,35;
4) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej, za wyjątkiem
terenu 5MN.5, dla którego maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35 %
powierzchni działki budowlanej;
6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 40 % powierzchni działki, za wyjątkiem
terenu 5MN.5, dla którego minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 55 %
powierzchni działki;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
8) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal
lub jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych,
b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami, – co najmniej 1 dodatkowe miejsce parkingowe lub
stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 dodatkowe miejsce
parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych;
9) w granicach terenu 5MN.5 obowiązuje zakaz lokalizowania ogrodzeń.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
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3) wysokość budynków mieszkaniowych: nie większa niż 13,0 m, z możliwością przystosowania poddasza do
funkcji mieszkalnych;
4) wysokość budynków gospodarczych i garaży: nie większa niż 8,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 i 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 20 m;
7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, gospodarczych i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub
wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi
i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – od 20º do 45º,
b) dla budynków gospodarczych i garaży – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu jednospadowego lub płaskiego;
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkaniowych, gospodarczych i garaży
dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) w przypadku budynków mieszkaniowych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego,
stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
13. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MU.1 - 1MU.48, 5MU.1 - 5MU.23, 10MU.1 - 10MU.43, 11MU.1 - 11MU.50 z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową nieuciążliwą
i rzemiosło nieuciążliwe.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków i obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
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2) budynków gospodarczych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
3) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
4) obiektów magazynowych w zabudowie usługowej;
5) obiektów małej architektury;
6) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
7) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
8) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
9) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,5, za wyjątkiem terenu 1MU.11, dla którego
maksymalna intensywność zabudowy nie może być większa niż 0,35;
4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa 50 % powierzchni działki budowlanej, za wyjątkiem
terenu 1MU.11, dla którego maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35 %
powierzchni działki budowlanej;
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej, za
wyjątkiem terenu 1MU.11, dla którego minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być
mniejsza niż 45 % powierzchni działki;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w terenach przyległych drogi
publicznej klasy KDG oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDG.1, dla których wymagana jest
ochrona przed hałasem zgodnie z pkt 7, ustala się:
a) wprowadzenie przez inwestora na działkach budowlanych izolacji akustycznej od źródeł dźwięku –
w postaci ekranów lub zieleni ekranującej, z dopuszczeniem wykorzystania odpowiedniej lokalizacji
obiektów gospodarczych i garaży, jako elementów ekranujących,
b) w konstrukcji budynków – poprzez zastosowanie rozwiązań zwiększających izolacyjność i odporność na
uciążliwość akustyczną;
9) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal
lub jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych,
b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami, – co najmniej 1 dodatkowe miejsce parkingowe lub
stanowisko postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 dodatkowe miejsce
parkingowe lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych,
c) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych;
d) dla zabudowy użyteczności publicznej – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe;
10) w granicach terenu 1MU.11 obowiązuje zakaz lokalizowania ogrodzeń.
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4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość
budynków
mieszkaniowych,
budynków
mieszkaniowo-usługowych,
usługowych,
rzemieślniczych i budynków użyteczności publicznej: nie większa niż 13,0 m, z możliwością
przystosowania poddasza do funkcji mieszkalnych;
4) wysokość budynków gospodarczych, garaży i obiektów magazynowych: nie większa niż 8,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 30 m;
7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych
i garaży oraz obiektów magazynowych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe,
z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami
o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i zabudowy użyteczności publicznej
– od 20º do 45º,
b) dla budynków rzemieślniczych, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych – od 10º do 45º,
z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego;
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkaniowych, mieszkaniowousługowych, usługowych, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) w przypadku budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych dopuszcza się
zastosowanie stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach
zielony, itp.);
11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków usługowych, rzemieślniczych i obiektów
magazynowych.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
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12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej RM oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM.1
- 1RM.19, 5RM1 - 5RM.11, 10RM.1 - 10RM.13, 11RM.1 - 11RM.32 z przeznaczeniem podstawowym pod
zabudowę zagrodową.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów i urządzeń usług (w tym usług handlu) oraz produkcji związanych wyłącznie z produkcją rolną
lub przetwórstwem rolno-spożywczym;
2) obiektów magazynowych związanych wyłącznie z produkcją rolną lub przetwórstwem rolno-spożywczym;
3) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) obiektów małej architektury;
5) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
6) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
7) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
8) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,4;
4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów zabudowy zagrodowej;
8) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal
lub jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych,
b) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych,
c) dla zabudowy produkcyjnej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni produkcyjnej plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych: nie większa niż 13,0 m, z możliwością
przystosowania poddasza do funkcji mieszkalnych;
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4) wysokość budynków usługowych, produkcyjno-usługowych, produkcyjnych, gospodarczych, garaży
i obiektów magazynowych: nie większa niż 14,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 50 m;
7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, produkcyjnousługowych, produkcyjnych, wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego, gospodarczych i garaży oraz
obiektów magazynowych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym
przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:
a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – od 20º do 45º,
b) dla zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, produkcyjnej, budynków gospodarczych, garaży
i obiektów magazynowych – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego;
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkaniowych, mieszkaniowousługowych, usługowych, produkcyjno-usługowych, produkcyjnych, wytwórczości i rzemiosła
produkcyjnego, gospodarczych i garaży oraz obiektów magazynowych dopuszcza się kontynuację
istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) w przypadku budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych dopuszcza się
zastosowanie stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach
zielony, itp.);
11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków produkcyjnych, gospodarczych, garaży i obiektów
magazynowych.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
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§ 17. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych U1 oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U1.1 1.U1.2, 5U1.1, 10U1.1 - 10U1.3, 11U1.1 - 11U1.3 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usługową
z zakresu administracji, nauki, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) mieszkań w budynkach usługowych pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekroczy 50 %
powierzchni użytkowej budynku usługowego;
2) usług komercyjnych nieuciążliwych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach
usługowych pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekroczy 50 % powierzchni użytkowej
budynku usługowego;
3) obiektów i urządzeń usług sportu i rekreacji związanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) budynków gospodarczych, wiat i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
5) obiektów małej architektury,
6) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
7) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym; lub dopuszczalnym;
8) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
9) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,5;
4) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;
6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30 % powierzchni działki;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać:
a) dla usług z zakresu nauki, oświaty i wychowania poziomu hałasu dopuszczonego dla zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
b) dla usług z zakresu opieki zdrowotnej i opieki społecznej poziomu hałasu dopuszczonego dla terenów
szpitali i terenów domów pomocy społecznej,
c) dla usług pozostałych poziomu hałasu dopuszczonego dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych,
b) dla lokali mieszkalnych, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal lub
jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze, wiaty i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
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3) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych nie większa niż 13,0 m;
4) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży nie większa niż 8,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 50 m;
7) dachy nowych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, gospodarczych, wiat i garaży należy
wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz
z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie
nachylenia głównych połaci:
a) dla zabudowy usługowej i usługowo mieszkaniowej – od 20º do 45º,
b) dla budynków gospodarczych, wiat i garaży – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu płaskiego;
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych,
gospodarczych, wiat i garaży dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie
z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) w przypadku budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych dopuszcza się zastosowanie
stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków gospodarczych, wiat i garaży.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych U2 oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U2.1,
10U2.1, 11U2.1 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usługową z zakresu obsługi ludności,
rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
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1) mieszkań w budynkach usługowych pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekroczy 15 %
powierzchni użytkowej budynku usługowego;
2) usług publicznych w budynkach usługowych pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa
nie przekroczy 15 % powierzchni użytkowej budynku usługowego;
3) obiektów i urządzeń usług publicznych zlokalizowanych na wydzielonych działkach pod warunkiem, że
powierzchnia ich zabudowy nie przekroczy 20 % powierzchni danego terenu;
4) obiektów składowych i magazynowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
5) budynków gospodarczych, wiat i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
6) obiektów małej architektury;
7) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
8) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym; lub dopuszczalnym;
9) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
10) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,5;
4) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;
6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 20 % powierzchni działki;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w terenach przyległych drogi
publicznej klasy KDG oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDG.1, dla których wymagana jest
ochrona przed hałasem zgodnie z pkt 7, ustala się:
a) wprowadzenie przez inwestora na działkach budowlanych izolacji akustycznej od źródeł dźwięku –
w postaci ekranów lub zieleni ekranującej, z dopuszczeniem wykorzystania odpowiedniej lokalizacji
obiektów gospodarczych i garaży, jako elementów ekranujących,
b) w konstrukcji budynków – poprzez zastosowanie rozwiązań zwiększających izolacyjność i odporność na
uciążliwość akustyczną;
9) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych,
b) dla zabudowy produkcyjnej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni produkcyjnej plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych,
c) dla lokali mieszkalnych, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 1 lokal lub
jednostkę mieszkalną, przy czym dopuszcza się wliczenie do tej liczby miejsc garażowych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
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1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki usługowe, produkcyjne, gospodarcze, wiaty i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub
wolnostojące;
3) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych nie większa niż 13,0 m;
4) wysokość budynków usługowo-produkcyjnych,
i magazynowych nie większa niż 13,0 m;

produkcyjnych

oraz

obiektów

składowych

5) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży nie większa niż 8,0 m;
6) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 5, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
7) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 50 m;
8) dachy nowych budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych należy wznosić jako dwuspadowe lub
wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi
i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 200 – 45º;
9) dachy nowych budynków usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych, składowych, magazynowych,
gospodarczych, wiat i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym
przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 100 – 45º, z dopuszczeniem innej formy
dachu, w tym dachu płaskiego;
10) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych
dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 8;
11) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych,
składowych, magazynowych, gospodarczych, wiat i garaży dopuszcza się kontynuację istniejącej formy
dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 9;
12) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
13) w przypadku budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych dopuszcza się zastosowanie
stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
14) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków produkcyjnych, magazynowych, składowych
i gospodarczych.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
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11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego U3 oznaczone na rysunku planu symbolami 10U3.1,
11U3.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usług kultu religijnego.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków mieszkalnych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) obiektów małej architektury;
3) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
4) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
5) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
6) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania
zabudowy:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 11;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,5;
4) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;
6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30 % powierzchni działki;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) wysokość obiektów kultu religijnego nie większa niż 18,0 m;
9) wysokość budynków mieszkaniowych nie większa niż 13,0 m, z możliwością przystosowania poddasza do
funkcji mieszkalnych;
10) dla istniejących budynków o wysokości większej niż określona w pkt 8 i 9, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
11) w przypadku budynków mieszkaniowych i usługowych dopuszcza się zastosowanie stropodachu
płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
12) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
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7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P oznaczone na rysunku
planu symbolami: 10P.1, 11P.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty produkcyjne składowe
i magazynowe.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) usług komercyjnych zlokalizowanych w budynkach produkcyjnych pod warunkiem, że ich powierzchnia
użytkowa nie przekroczy 30 % powierzchni użytkowej budynku produkcyjnego;
2) obiektów i urządzeń usług komercyjnych zlokalizowanych na wydzielonych działkach pod warunkiem, że
powierzchnia ich zabudowy nie przekroczy 30 % powierzchni danego terenu;
3) budynków gospodarczych, wiat i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
4) obiektów infrastruktury technicznej;
5) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
6) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
7) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
8) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,7;
4) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70 % powierzchni działki budowlanej;
6) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 20 % powierzchni działki;
7) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:
a) dla zabudowy produkcyjnej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni produkcyjnej plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych,
b) dla zabudowy usługowej, – co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na 25 m2
powierzchni użytkowej usług plus co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe na
5 zatrudnionych.
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4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki usługowe, gospodarcze, wiaty i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków produkcyjnych i produkcyjno-usługowych nie większa niż 16,0 m;
4) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, wiat, garaży obiektów składowych i magazynowych
oraz infrastruktury technicznej nie większa niż 13,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków
produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, usługowych, gospodarczych, wiat i garaży oraz obiektów
składowych i magazynowych a także infrastruktury technicznej należy wznosić jako dwuspadowe lub
wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi
i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 100 – 45º,
z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego;
7) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków produkcyjnych, produkcyjno-usługowych,
usługowych, gospodarczych, wiat i garaży oraz obiektów składowych i magazynowych a także
infrastruktury technicznej dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie
z ustaleniami pkt. 6;
8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
9) w przypadku budynków usługowych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego, stanowiącego
element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
10) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego, dopuszcza
się stosowanie innej kolorystyki w przypadku budynków produkcyjnych, produkcyjno-usługowych,
usługowych, magazynowych, składowych i infrastruktury technicznej.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
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§ 21. 1. Wyznacza się tereny usług sportu US1 oznaczone na rysunku planu symbolami: 1US1.1 - 1US1.2,
10US1.1, 11US1.1 z przeznaczeniem podstawowym pod stadiony i boiska sportowe, hale sportowowidowiskowe, sale gimnastyczne, pływalnie, baseny kąpielowe, urządzenia sportowe.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków biurowych i socjalnych;
2) usług nieuciążliwych zlokalizowanych w budynkach biurowych i socjalnych oraz w budynkach hal
sportowo-widowiskowych i pływalni pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć
20 % powierzchni użytkowej budynku;
3) budynków gospodarczych i wiat związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
4) garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
5) obiektów małej architektury;
6) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
7) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
8) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
9) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń:
a) w przypadku stadionów i boisk sportowych na warunkach określonych w ust. 1 - 3 i ust. 5 - 12 ,
b) w przypadku budynków biurowych i socjalnych, hal sportowo-widowiskowych, sal gimnastycznych,
pływalni, budynków gospodarczych, wiat i garaży na warunkach określonych w ust. 1 - 3, ust. 4, pkt 1 11 i ust. 5 -12;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,7;
4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70 % powierzchni terenu;
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20 % powierzchni terenu;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów mieszkaniowo-usługowych;
8) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki biurowe, socjalne, gospodarcze, wiaty i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub
wolnostojące;
3) wysokość hal sportowo-widowiskowych, sal gimnastycznych i pływalni: nie większa niż 15,0 m;
4) wysokość budynków biurowych i socjalnych: nie większa niż 8,0 m;
5) wysokość budynków gospodarczych wiat, i garaży: nie większa niż 8,0 m;
6) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 5, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
7) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 60 m;
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8) dachy nowych budynków biurowych i socjalnych, hal sportowych, sal gimnastycznych, budynków
gospodarczych, wiat i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym
przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:
a) dla budynków hal sportowo-widowiskowych, sal gimnastycznych, pływalni – od 10º do 45º,
z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu jednospadowego, płaskiego lub łukowego,
b) dla budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych, wiat i garaży – od 20º do 45º;
9) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków biurowych, socjalnych, hal sportowowidowiskowych, sal gimnastycznych, pływalni, budynków gospodarczych, wiat i garaży dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 8;
10) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
11) w przypadku budynków biurowych i socjalnych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego,
stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
12) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego;
13) warunki określone w pkt 1 - 11 nie dotyczą stadionów i boisk sportowych.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §
12 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 22. 1. Wyznacza się teren usług wypoczynku i rekreacji US2 oznaczony na rysunku planu symbolem
10US2.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urządzenia wypoczynku i rekreacji (w tym
wypoczynku i rekreacji nadwodnej).
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) usług handlu i gastronomii;
2) budynków gospodarczych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) obiektów małej architektury;
4) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
5) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
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6) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
7) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń na warunkach określonych w ust. 1 - 12.
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna intensywność zabudowy: nie większa niż 0,2;
4) minimalna intensywność zabudowy: nie mniejsza niż 0,01;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 20 % powierzchni terenu;
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 50 % powierzchni terenu;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
8) miejsca parkingowe i postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków obiektów wypoczynku i rekreacji (w tym wypoczynku i rekreacji nadwodnej):
nie większa niż 8,0 m;
4) wysokość budynków usługowych i gospodarczych: nie większa niż 5,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 10 m;
7) dachy nowych budynków wypoczynku i rekreacji (w tym wypoczynku i rekreacji nadwodnej), budynków
usługowych i gospodarczych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym
przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy
dachu, w tym dachu jednospadowego lub płaskiego.
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków biurowych, socjalnych, hal sportowowidowiskowych, sal gimnastycznych, pływalni, budynków gospodarczych, wiat i garaży dopuszcza się
kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) w przypadku budynków usługowych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego, stanowiącego
element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
11) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
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7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, położonego w granicach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych
i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony przed
zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
10. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
11. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
12. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny zespołów dworsko-parkowych ZP1 oznaczone na rysunku planu
symbolami: 5ZP1.1, 10ZP1.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i zieleń zespołów dworskoparkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) mieszkań wbudowanych w budynki zespołów dworsko-parkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
2) przestrzeni publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
3) usług hotelarskich i gastronomicznych w budynkach zespołów dworsko-parkowych, z zastrzeżeniem ust. 3,
pkt 1;
4) usług publicznych z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej w budynkach zespołów
dworsko-parkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
5) terenowych urządzeń sportu i rekreacji, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
6) budynków gospodarczych
z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;

związanych

z przeznaczeniem

podstawowym

lub

dopuszczalnym,

7) parkingów i stanowisk postojowych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
8) obiektów małej architektury, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
9) ciągów pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1;
10) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt 1.
3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) obowiązuje ochrona zabytkowych zespołów dworsko parkowych wraz z założeniami zieleni parkowej,
ogrodzeniami i obiektami małej architektury; wszelkie działania związane z prowadzeniem prac
remontowych i budowlanych, realizacją infrastruktury technicznej, wznoszeniem obiektów małej
architektury oraz z nasadzeniami drzew i krzewów wymagają uzgodnienia w Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Krakowie na etapie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót
budowlanych;
2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać poziomu hałasu dopuszczonego dla
terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
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5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 24. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej ZP2 oznaczony na rysunku planu symbolem 10ZP2.1
z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń parkową, skwery i zieleńce.
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) ciągów pieszych;
3) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, położonego w granicach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych
i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony przed
zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 25. 1. Wyznacza się teren cmentarza ZC oznaczony na rysunku planu symbolem 10ZC.1
z przeznaczeniem podstawowym pod groby, obiekty kultu religijnego, urządzenia służące do obsługi
cmentarza.
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) budynków gospodarczych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
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4) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 11;
2) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,1;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 10 % powierzchni terenu;
4) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 10% powierzchni terenu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość obiektów kultu religijnego nie większa niż 11,0 m;
4) wysokość budynków gospodarczych nie większa niż 8,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków
gospodarczych należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami
i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu,
o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 100-45º;
7) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków gospodarczych dopuszcza się kontynuację
istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 6;
8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
9) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych
i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony przed
zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
10. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
11. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
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§ 26. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy drogi głównej KDG oznaczone na rysunku planu
symbolami: 11KDG.1 - 11KDG2; tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej KDZ oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KDZ.1, 5KDZ.1 - 5KDZ.2, 10KDZ.1 - 10KDZ.4, 11KDZ.1; tereny dróg
publicznych klasy drogi lokalnej KDL oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL.1 - 1KDL.6, 5KDL.1
- 5KDL.3, 10KDL.1 - 10KDL.4, 11KDL.1 - 11KDL.14; tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej
KDD oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD.1 - 1KDD.3, 10KDD.1 - 10KDD.5, 11KDD.1 11KDD.4 z przeznaczeniem podstawowym pod drogi publiczne.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów i urządzeń stosownych do klasy drogi;
2) ciągów pieszych;
3) obiektów małej architektury;
4) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem ust. 5;
6) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
7) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Ustala się następujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg:
1) drogi publiczne klasy KDG - 25 m,
2) drogi publiczne klasy KDZ - 20 m,
3) drogi publiczne klasy KDL - 12 m,
4) drogi publiczne klasy KDD - 10 m,
4. Ustala się maksymalny czas trwania tymczasowego zagospodarowania wymienionego w ust. 2, pkt 4,
nie dłuższy niż 18 miesięcy.
5. W granicach terenów KDG, KDZ, KDL, KDD urządzenia i sieci infrastruktury technicznej mogą być
lokalizowane zgodnie z zasadą, że nie naruszą one warunków technicznych drogi.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 27. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m KDW1
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW1.1 - 1KDW1.5, 5KDW1.1 - 5KDW1.4, 10KDW1.1 10KDW1.5, 11KDW1.1 - 11KDW1.6; tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach
rozgraniczających 6 m KDW2 oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW2.1 - 1KDW2.27, 5KDW2.1
- 5KDW2.16, 10KDW2.1 - 10KDW2.19, 11KDW2.1 - 11KDW2.6 z przeznaczeniem podstawowym pod
drogi wewnętrzne.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów i urządzeń stosownych do klasy drogi z zastrzeżeniem ust. 5;
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2) ciągów pieszych;
3) obiektów małej architektury;
4) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
5) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem ust. 6;
6) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
7) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Ustala się następujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg
wewnętrznych:
1) drogi wewnętrzne KDW1 - 8 m;
2) drogi wewnętrzne KDW2 - 6 m.
4. Ustala się maksymalny czas trwania tymczasowego zagospodarowania wymienionego w ust. 2, pkt 4,
nie dłuższy niż 18 miesięcy.
5. W granicach terenów KDW1 i KDW2 ustala się zakaz lokalizacji zatok autobusowych i urządzonych
przystanków dla pasażerów.
6. W granicach terenów KDW1 i KDW2 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej mogą być
lokalizowane zgodnie z zasadą, że nie naruszą one warunków technicznych drogi.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 28. 1. Wyznacza się teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem 11KU1.1 z przeznaczeniem
podstawowym pod parking i stanowiska postojowe.
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów małej architektury;
2) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
3) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
4) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
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6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych
i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony przed
zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
przedmiotowego terenu.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z §
11 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowego terenu.
10. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu: do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.
§ 29. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej W – zaopatrzenie w wodę oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1W.1, 5W.1, 10W.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty, urządzenia
i sieci infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w wodę.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków biurowych i socjalnych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) budynków gospodarczych i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
4) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
5) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
6) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń:
a) w przypadku obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę na
warunkach określonych w ust. 1 - 3, ust. 4, pkt 1 - 2, ust. 4, pkt 4, ust. 4, pkt 7 - 8 i ust. 5 - 10,
b) w przypadku budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży na warunkach określonych
w ust. 1 - 3, ust. 4, pkt 1 - 10 i ust. 5 - 10;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 80 % powierzchni terenu;
4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10 % powierzchni terenu;
5) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe:, co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe
na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków biurowych i socjalnych plus co najmniej 1 miejsce parkingowe
lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży: nie większa niż 9,0 m;
4) dla istniejących budynków lub obiektów o wysokościach większych niż określona w pkt 1, dopuszcza się
remont, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku lub obiektu;
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5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 20 m;
6) dachy nowych budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży należy wznosić jako
dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi
oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych
połaci:
a) dla budynków biurowych i socjalnych – od 10º do 45º,
b) dla budynków gospodarczych i garaży – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu płaskiego;
7) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych
i garaży dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 6;
8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
9) w przypadku budynków biurowych i socjalnych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego,
stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
10) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego;
11) warunki określone w pkt 3, pkt 5 – 6, pkt 9 i pkt 10 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 30. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej K – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oznaczone na rysunku planu symbolami: 10K.1, 11K.1 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz
gospodarką odpadami.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków biurowych i socjalnych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) budynków gospodarczych i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, placów manewrowych;
4) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
5) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
6) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
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1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń:
a) w przypadku obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami na warunkach określonych w ust. 1 - 3, ust. 4,
pkt 1 - 2, ust. 4, pkt 4, ust. 4, pkt 7 - 8 i ust. 5 - 10,
b) w przypadku budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży na warunkach określonych
w ust. 1 - 3, ust. 4, pkt 1 - 10 i ust. 5 - 10;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 5, pkt 1 - 5 niniejszej
uchwały;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 80 % powierzchni terenu;
4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10 % powierzchni terenu;
5) miejsca parkingowe i stanowiska postojowe: co najmniej 1 miejsce parkingowe lub stanowisko postojowe
na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków biurowych i socjalnych plus co najmniej 1 miejsce parkingowe
lub stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży: nie większa niż 9,0 m;
4) dla istniejących budynków lub obiektów o wysokościach większych niż określona w pkt 1, dopuszcza się
remont, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku lub obiektu;
5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 20 m;
6) dachy nowych budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych i garaży należy wznosić jako
dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi
oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych
połaci:
a) dla budynków biurowych i socjalnych – od 10º do 45º,
b) dla budynków gospodarczych i garaży – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu płaskiego;
7) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków biurowych, socjalnych, gospodarczych
i garaży dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 6;
8) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
9) w przypadku budynków biurowych i socjalnych dopuszcza się zastosowanie stropodachu płaskiego,
stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
10) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego;
11) warunki określone w pkt 3, pkt 5 – 6, pkt 9 i pkt 10 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
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8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 31. 1. Wyznacza się tereny gospodarki rybackiej RR oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RR.1,
10RR.1 - 10RR.2 z przeznaczeniem podstawowym pod stawy rybne, urządzenia służące hodowli,
przetwórstwu, magazynowaniu i sprzedaży ryb.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) budynków mieszkalnych związanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) budynków rekreacji indywidualnej;
3) budynków gospodarczych i garaży związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
4) dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych;
5) obiektów małej architektury;
6) parkingów i stanowisk postojowych związanych z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
7) zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej;
8) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej
zabudowy i urządzeń z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 - 10;
2) realizacja nowej zabudowy oraz rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowlanych nie może
spowodować zmniejszenia powierzchni stawów rybnych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 10,0 m;
4) wysokość budynków służących przetwórstwu, magazynowaniu i sprzedaży ryb, budynków rekreacji
indywidualnej, budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 8,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 - 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych
i budynków rekreacji indywidualnej należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe,
z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami
o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 200 – 45º;
7) dachy nowych budynków służących przetwórstwu, magazynowaniu i sprzedaży ryb, budynków
gospodarczych i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi i lukarnami o dowolnym
przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 100 – 45º, z dopuszczeniem innej formy
dachu, w tym dachu płaskiego;
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8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i budynków rekreacji
indywidualnej dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami
pkt. 6;
9) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków służących przetwórstwu, magazynowaniu
i sprzedaży ryb, budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub
budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
10) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
11) w przypadku budynków mieszkaniowych i budynków rekreacji indywidualnej dopuszcza się zastosowanie
stropodachu płaskiego, stanowiącego element uzupełniający dachu (w tym taras, stropodach zielony, itp.);
12) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 12 niniejszej
uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 32. 1. Wyznacza się tereny leśne ZL oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL.1 - 1ZL.32, 5ZL.1 5ZL.9, 10ZL.1 - 10ZL.23, 11ZL.1 - 11ZL.20 z przeznaczeniem podstawowym pod lasy.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zalesienia stanowiące uzupełnienie drzewostanu
w terenach leśnych.
3. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZL.1 dopuszcza się ponadto lokalizację budynków
mieszkalnych, gospodarczych i garaży związanych wyłącznie z prowadzeniem gospodarki leśnej.
4. Dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży związanych wyłącznie z prowadzeniem
gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące;
3) wysokość budynków mieszkaniowych: nie większa niż 13,0 m, z możliwością przystosowania poddasza do
funkcji mieszkalnych;
4) wysokość budynków gospodarczych i garaży: nie większa niż 11,0 m;
5) dla istniejących budynków o wysokościach większych niż określone w pkt 3 i 4, dopuszcza się remont,
przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: nie większa niż 20 m;
7) dachy nowych budynków mieszkaniowych, gospodarczych i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub
wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz z dopuszczalnymi oknami połaciowymi
i lukarnami o dowolnym przykryciu, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci:
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a) dla zabudowy mieszkaniowej – od 20º do 45º,
b) dla budynków gospodarczych i garaży – od 10º do 45º, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym
dachu jednospadowego lub płaskiego;
8) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkaniowych, gospodarczych i garaży
dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 7;
9) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej
bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości i dachów płaskich nad poszczególnymi
częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
10) kolorystyka dachu: w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego, grafitowego lub szarego;
11) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania
istniejącej zabudowy z zachowaniem warunków określonych w pkt 1 - 10.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 33. 1. Wyznacza się tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych ZE oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1ZE.1 - 1ZE.6, 5ZE.1 - 5ZE.3, 10ZE.1 - 10ZE.6, 11ZE.1 - 11ZE.18 z przeznaczeniem
podstawowym pod zieleń o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) zalesień stanowiących elementy obudowy biologicznej cieków wodnych;
2) zalesień stanowiących elementy zadrzewień śródpolnych;
3) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) zakaz niszczenia obudowy biologicznej cieków wodnych;
2) zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
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§ 34. 1. Wyznacza się tereny rolne z możliwością zalesienia R/ZL oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1R/ZL.1 - 1R/ZL.32, 5R/ZL.1 - 5R/ZL.4, 10R/ZL.1 - 10R/ZL.12, 11R/ZL.1 - 11R/ZL.7
z przeznaczeniem podstawowym pod zalesienia gruntów rolnych.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) grunty rolne;
2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych;
3) cieki wodne, rowy melioracyjne i urządzenia wodne wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi związaną.
3. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
istniejącej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy służącej wyłącznie produkcji rolnej i przetwórstwu rolnospożywczemu z zachowaniem warunków określonych w § 16, ust. 4, pkt 1 -11, przy czym nie może to
spowodować zwiększenia kubatury istniejącej zabudowy o więcej niż 50% w stosunku do stanu istniejącego.
4. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się remonty, przebudowę i nadbudowę istniejącej
zabudowy, innej niż wymieniona w ust. 3, z zachowaniem warunków określonych w § 16, ust. 4, pkt 1 -11,
przy czym nie może to spowodować zwiększenia powierzchni istniejącej zabudowy oraz zwiększenia kubatury
istniejącej zabudowy o więcej niż 30% w stosunku do stanu istniejącego.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 35. 1. Wyznacza się tereny rolne R oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R.1 - 1R.22, 5R.1 - 5R.4,
10R.1 - 10R.17, 11R.1 - 11R.42 z przeznaczeniem podstawowym pod grunty rolne.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
2) zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
3) cieków wodnych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną;
4) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
istniejącej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy służącej wyłącznie produkcji rolnej i przetwórstwu rolnospożywczemu z zachowaniem warunków określonych w § 16, ust. 4, pkt 1 -11, przy czym nie może to
spowodować zwiększenia kubatury istniejącej zabudowy o więcej niż 50% w stosunku do stanu istniejącego.
4. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się remonty, przebudowę i nadbudowę istniejącej
zabudowy, innej niż wymieniona w ust. 3, z zachowaniem warunków określonych w § 16, ust. 4, pkt 1 -11,
przy czym nie może to spowodować zwiększenia powierzchni istniejącej zabudowy oraz zwiększenia kubatury
istniejącej zabudowy o więcej niż 30% w stosunku do stanu istniejącego.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zgodnie z § 6 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego poszczególnych terenów.
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7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z § 7 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu dotyczącego
poszczególnych terenów.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, położonych w granicach osuwisk aktywnych, okresowo
aktywnych i nieaktywnych oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ustala się zasady ochrony
przed zagrożeniem ruchami masowymi ziemi zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, stosownie do zakresu
dotyczącego poszczególnych terenów.
§ 36. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych WS oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1WS.1 - 1WS.3, 10WS.1 - 10WS.5, 11WS.1 - 11WS.12 z przeznaczeniem podstawowym pod
wody powierzchniowe śródlądowe.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) przepraw mostowych, kładek pieszych i rowerowych;
2) urządzeń przeciwpowodziowych;
3) murów oporowych, bulwarów, nabrzeży;
4) urządzeń wodnych wraz z inną infrastrukturą techniczną z nimi związaną;
5) zieleni stanowiącej elementy obudowy biologicznej cieków wodnych.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 37. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła
w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MU, RM – 20% wzrostu wartości nieruchomości;
2) dla terenów oznaczonych symbolami U2, P – 25% wzrostu wartości nieruchomości;
3) dla pozostałych terenów – 5% wzrostu wartości nieruchomości.
§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/292/2021
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 27 października 2021 r.
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BĘCZYN KOPYTÓWKA PASZKÓWKA SOSNOWICE

Lp.

1
1

2

Data
wpływu
uwagi
2
25.09.2020

28.09.2020

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej i
adres zgłaszającego uwagę
3
Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
Wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

4
Wnoszę o poszerzenie projektowanego
pasa budowlanego o 40m w głąb działki
zgodnie z załącznikiem graficznym.
Swoją prośbę motywuje tym, że w
zakresie pasa budowlanego nasza rodzina
posiada działki 1/23, 1/24 i 1/14. Działka
1/23, która została ujęta jako budowlana
jest
bardzo
wąska.
Chcielibyśmy
wybudować drugi dom na działkach 1/24
i 1/14, które poszerzają nasze pole z 12m
do 24m szerokości. Proszę o poszerzenie
pasa budowlanego w obszarze gdzie
istnieje możliwość budowy domu, dzięki
temu zaspokoimy nasze potrzeby
mieszkaniowe.

5
1/24, 1/14
Sosnowice

6
11R.37

Proszę o przekwalifikowanie działki
rolnej na grunt pod zabudowę dla rolnika.

51/3
Paszkówka

10R.17

uwaga
nieuwzględniona
7

-

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
Brzeźnica - załącznik do Uchwały
Nr XXXIV/292/2021 z dnia 27
października 2021 roku
uwaga
uwaga
nieuwzględuwzględniona
niona
8
9

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

Uwagi

10
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
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4

29.09.2020

06.10.2020

Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.
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Przekształcenie działek rolnych na
budowlane w miejscowości Paszkówka.
Działki rolne na działki budowlane
przekształcić pod budowę domów
jednorodzinnych.

641/15, 641/16, 641/18
Paszkówka

10R/ZL.6

Na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach odziaływania na
środowisko, składam uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Sosnowice.
Zwracam się z prośbą, o poszerzenie pasa
jednostki przestrzennej 11.MU.13 na
terenie przedmiotowej nieruchomości
gruntowej, wyrównując przebieg jej linii
do poziomu znajdującego się na
sąsiedniej nieruchomości gruntowej o nr
ewidencyjnym
919.
Proszę
o
umiejscowienie okręgu oznaczającego
stanowiska archeologiczne wpisane do
ewidencji zabytków aerologicznych, w to
samo miejsce, na jakim znajduje się w
obecnym
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego gminy
Brzeźnica.

921/1
Sosnowice

11MU.13, 11R.17

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Przebieg linii rozgraniczającej na
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5

07.10.2020

Anonimizacja danych.

Wnoszę o zmianę przeznaczenia części
działki 506/3 na terenie mieszkaniowousługowej lub terenie prac wewnętrznych.
Swoją prośbę motywuje tym, że
pozostawienie działki w terenach „RM”
lub „R/ZL” spowoduje że nie będzie
możliwości budowy na działce 506/5,
która należy do mojej niepełnoletniej
córki, która w przyszłości chciałaby się
tam budować. Zgodnie z informacjami ze
Starostwa ja i moja córka jako osoby nie
będące rolnikami nie będziemy mogły
wyłączyć tej części drogi z produkcji
rolniczej. Jeżeli pozostawicie ją w
terenach „RM” lub „R” to całkowicie
nielogiczne jest aby droga do działki
budowlanej była w terenach rolnych.

– 68 –

506/3,
Kopytówka

5MU.8, 5RM.10,
5R/ZL.1
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Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

sąsiedniej działce ewidencyjnej nr
919 wynika z zapisu ustaleń obecnie
obowiązującego
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica, który dopuszcza
jako zgodną z ustaleniami studium
zmianę zasięgu terenu w planie w
sytuacji
dostosowania
do
istniejących
podziałów
nieruchomości lub do zasad podziału
nieruchomości
określonych
w
dotychczas obowiązujących planach
miejscowych. W tym przypadku
nastąpiło dostosowaniu do podziału
nieruchomości między działkami
ewidencyjnymi nr 919 i 920.
Uwzględniono uwagę w zakresie
lokalizacji
stanowiska
archeologicznego wpisanego do
ewidencji
zabytków
archeologicznych.
Sposób
rozpatrzenia uwagi w tym zakresie
nie
powoduje
konieczności
ponowienia procedury opiniowania i
uzgadniania projektu planu.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 506/3
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 5RM.10)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIa,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.172.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
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08.10.2020

Anonimizacja danych.

Wnoszę o przekształcenie części działki
395/5 położonej w Paszkówce gmina
Brzeźnica z terenów oznaczonych
symbolem R – tereny rolne na tereny
oznaczone symbolem RM – tereny
zabudowy zagrodowej. Swój wniosek
motywuje tym, że kiedy składałam
wniosek do Krajowego Ośrodka wsparcia
Rolnictwa o wydanie zgody, na nabycie
przedmiotowej działki nie było jeszcze
wyłożenia
nowego
planu
zagospodarowania, a obecny plan
dopuszcza na działce rolnej zabudowę
siedliskowa. Z tego co sprawdziłam w
projekcie
uchwały
nowego
planu
zagospodarowania, ta sytuacja się zmieni
po wejściu nowego planu w życie.
Podjęłam szereg działań aby uzyskać
uprawnienie rolnicze – Jestem obecnie na
kursie dla rolnika w szkole rolniczej w
Czernichowie – zrobiłam to między
innymi w celu uzyskania uprawnienia aby
móc zabudować tę część rolną.
Zamierzamy się w przyszłości przenieść z
rodziną na to miejsce i uprawiać tam pole.
Proszę zauważyć również, że ta działka
jest niskiej klasy (IV) więc zmiana
przekształcenia nie wymaga zgody
Ministerstwa tylko leży w kwestii Wójta
gminy Brzeźnica. Proszę o pozytywne
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było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W
zakresie
części
działki
ewidencyjnej nr 506/3 położonej w
terenie
oznaczonym
symbolem
5R/ZL.1 uwaga jest niezgodna z
obecnie obowiązującym Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
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rozpatrzenie mojej uwagi.
Jako właściciel działki 345/6 wnoszę o
przekształcenie 10 arów działki zgodnie z
załącznikiem graficznym – na tereny
przeznaczone
pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Zdaje sobie
sprawę, że Gmina Brzeźnica ma
ograniczone
możliwości
utworzenia
nowych terenów budowlanych, więc
znacznie zmniejszam swoje oczekiwania.
Kupiłem tą działkę kilka lat temu z
nadzieją na przekształcenie i zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych moich i mojej
rodziny.
Wnioskowany
obszar
to
minimalna powierzchnia, która pozwoli
nam na budowę wymarzonego domu.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby.

Zmiana przeznaczenia działki 382
znajdującej się w Sosnowicach z terenu
zabudowy zagrodowej na teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Teren od lat
wielokrotnie zgłaszany we wnioskach o
przekształcenie. Działka w 100% spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowousługowej, posiada drogę dojazdowa oraz
idealne warunki terenu budowlanego tj.
prąd, woda, gaz, telefon. Usytułowana
jest między dwoma dużymi obszarami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
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345/6
Paszkówka

10RM.7, 10R.7

382
Sosnowice

11RM.12

-

-
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Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 345/6
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 10RM.7)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIa,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 382 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
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Proszę
o
przekwalifikowanie
na
możliwość
założenia
działalności
gospodarczej A to „Naprawa i
konserwacja
maszyn
i
urządzeń
rolniczych”. W wyłożonym planie jest to
teren do zabudowy gospodarczej. Ja tam
mieszkam w wybudowanym domu i
obecnie buduje budynek gospodarczy,
który mógł by mi służyć do
wykorzystywania w/w czynności i usług
dla ludności. Czyli na MU.

550/1
Bęczyn

1RM.14

Zmiana przeznaczenia działki 382
znajdującej się w Sosnowicach z terenu
zabudowy zagrodowej na teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Teren od lat
wielokrotnie zgłaszany we wnioskach o
przekształcenie. Działka w 100% spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowousługowej, posiada drogę dojazdowa oraz
idealne warunki terenu budowlanego tj.
prąd, woda, gaz, telefon. Usytułowana
jest między dwoma dużymi obszarami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

382
Sosnowice

1RM.12

-

-
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uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 550/1 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 1RM.14) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasach
bonitacyjnych RIIIb i PsIII, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 382 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
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Zwracam się z prośba o zmianę w planie
przestrzennym przeznaczenia działki nr
1/10 położonej w Sosnowicach na grunt
budowlany oznaczony symbolem MU.
Sąsiedzka
działka
nr
1/8
ma
przewidywane oznaczenie MU, działka
1/9 również. Więc logiczna konsekwencją
powinna być 1/10 o tym samym
oznaczeniu. Wyrównałoby to linie
zabudowy i ujednoliciło ład przestrzenny.
Na przewidywanej działce chciałbym
wybudować dom jednorodzinny.

1/10
Sosnowice

11R.37

Na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach odziaływania na
środowisko, składam uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Sosnowice.
Projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Sosnowice, w obszarze

34
Sosnowice

11R.35

-

-
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rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
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ulicy Jana III Sobieskiego, przedstawia
pas
terenów
przeznaczonych
do
zabudowy wzdłuż tej drogi. Uważam, że
w okolicznościach szerokiej dyskusji
porządkowania zabudowy, jest to
całkowicie słuszne działanie ustalenie
terenów budowlanych wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, stwarzając miejsce dla
parcel budowlano-rolnych. Działka o nr
ewidencyjnym
34
w
obrębie
ewidencyjnym
Sosnowice,
została
pozbawiona tego przywileju, mimo tego,
że został w tej sprawie złożony wniosek.
W związku z tym, zwracam się z prośba o
ustanowienie
na
części
terenu
przedmiotowej nieruchomości gruntowej
jednostki przestrzennej o symbolu MN –
tereny
zabudowy
mieszkalnej
jednorodzinnej
lub
jednostki
przestrzennej RM – tereny zabudowy
zagrodowej.
Zwracam się z prośbą o zmiany w planie
przestrzennym przeznaczenia działki nr
379 części tej działki na teren budowlany
oznaczony symbolem MN lub innym ale
nie zagrodowym. Na przedmiotowej
działce, chciałbym wybudować dom dla
mojej wnuczki Emilki, która nie jest
rolnikiem indywidualnym. Teren pod
budowę może być większy i w innej
formie niż w załączniku.

Zwracam się z prośba o ujęcie
przedmiotowej działki w całość jako
budowlaną (MN1 tereny zabudowy
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planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.

379
Sosnowice

11RM.12

1249/2
Sosnowice

11MU.44,
11RM.6, 11R.14

-

-
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-

Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 379 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
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mieszkaniowej
jednorodzinnej).
Aktualnie działka w części znajduje się na
terenach oznaczonych jako MN1.
Pozostała część to tereny rolne. Przez
dłuższy czas działka w studium była ujęta
jako teren MN1 w około 80%. Aktualnie
przeznaczenie działki zostało przez
Państwa zmienione na MU i RM w
większej części. Taka zmiana jest dla
mnie niezrozumiała i obniża wartość
nieruchomości. Proszę o przywrócenie
przeznaczenia MN1 dla całości działki.

15

15.10.2020

Anonimizacja danych.

Na
terenie
przedmiotowych
nieruchomości gruntowych znajdują się
sady i od wielu lat prowadzone jest
gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące
się w produkcji owoców. Złożoność
produkcji nie ogranicza się tylko do czasu
zbiorów, ale odbywa się w procesie
całorocznej pielęgnacji drzew i przede
wszystkim ochrony owoców. Sąsiedztwo
nieruchomości gruntowych, które w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
otrzymają
jednostkę
przestrzenną
umożliwiającą
realizację
zabudowy
mieszkalnej, powoduje, że właściciele
tych działek budowlanych, będą mieli

Poz. 6086
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

85/43, 85/40, 85/33,
85/41, 85/42, 85/45,
85/44, 85/46, 85/55,
85/54, 85/71,
353/7,353/6
Kopytówka
196/11, 220/7, 220/11,
220/12
Bęczyn

5R.1, 1R.6, 1R.5

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

zdecydowaną większość działki
ewidencyjnej nr 1249/2 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenów oznaczonych
symbolami 11MU.44 i 11RM.6) pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Ze względu na położenie części tej
działki znajdującej się poza terenem
oznaczonym symbolem 11MU.44 w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Jednocześnie informuje się, że
ustalenia
planu
dla
terenu
oznaczonego symbolem 11MU.44, w
całości obejmują ustalenia obecnie
obowiązującego planu dla terenów
MN1. W związku z tym nie wpływa
to
na
obniżenie
wartości
nieruchomości.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

16

17

15.10.2020

15.10.2020

Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.

pełne prawo do skarg i zażaleń, nie
wykluczając pozwu sądowego, wobec
praktyk, które choć są w dopuszczalnym
standardzie metod ochrony sadów
owocowych,
mogą
sprawować
uciążliwość dla mieszkańców tych
terenów. Mam na to dowód w miejscach,
gdzie takie sąsiedztwo obecnie występuje
i wiem, że użytkownikom budynków
mieszkalnych
przeszkadza
niemal
wszystko;
od
pracy
sprzętu
mechanicznego we wczesnych godzinach
rannych i godzinach wieczornych, jak i
zapach środków ochrony roślin, których
emisja nie tylko ogranicza się do granic
sadu. W związku z tym, aby nie odbierać
właścicielom
działek
sąsiednich
przywileju
możliwości
realizacji
zabudowy, przy tym przewidując, że
dalsza działalność gospodarcza na tych
terenach będzie utrudniona, zwracam się z
prośbą o ustanowienie na terenach
przedmiotowych
nieruchomości
gruntowych w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
jednostki przestrzennej MN – tereny
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej lub
jednostki przestrzennej RM – tereny
zabudowy zagrodowej.
Poszerzenie strefy zabudowy na parceli nr
147/1. Wnosimy o poszerzenie strefy
zabudowy w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla Paczkówki na parceli gruntowej nr
147/1 na cała parcelę nr 147/1.
Uzasadnienie – na parceli nr 147/1 są
wszystkie media tj. linia energetyczna
220/380 volt, siec gazowa Ø160, sieć
wodociągowa Ø110, sieć kanalizacyjna
Ø160. Parcela 147/1 przylega do parceli
nr 701/4 do której dochodzi droga gminna
nr 701/3. Parcele nr 147/1 i 701/3
stanowią naszą własność. Jesteśmy
rodziną 5-osobowa i w najbliższym
czasie, będzie potrzeba budowy domu dla
nowej rodziny. Obecna strefa zabudowy
na parceli nr 147/1 ogranicza możliwość
budowy domu ze względu na istniejące
domy.

Zmiana przeznaczenia działki 385/2
znajdującej się w Sosnowicach z terenu
zabudowy zagrodowej na teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Teren od lat
wielokrotnie zgłaszany we wnioskach o
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Poz. 6086
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.

147/1
Paszkówka

10MU.7, 10ZE.1

385/2
Sosnowice

11RM.12

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19

-

Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 385/2 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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przekształcenie. Działka w 100% spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowousługowej, posiada drogę dojazdowa oraz
idealne warunki terenu budowlanego tj.
prąd, woda, gaz, telefon. Usytułowana
jest między dwoma dużymi obszarami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

18

15.10.2020

Anonimizacja danych.

Zmiana przeznaczenia działki 383
znajdującej się w Sosnowicach z terenu
zabudowy zagrodowej na teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Teren od lat
wielokrotnie zgłaszany we wnioskach o
przekształcenie. Działka w 100% spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowousługowej, posiada drogę dojazdowa oraz
idealne warunki terenu budowlanego tj.
prąd, woda, gaz, telefon. Usytułowana
jest między dwoma dużymi obszarami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

listopada 2020 roku

383
Sosnowice

11RM.12

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 383 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
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15.10.2020

Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.

– 77 –

Poz. 6086

Zmiana przeznaczenia działki 385/1
znajdującej się w Sosnowicach z terenu
zabudowy zagrodowej na teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Teren od lat
wielokrotnie zgłaszany we wnioskach o
przekształcenie. Działka w 100% spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowousługowej, posiada drogę dojazdowa oraz
idealne warunki terenu budowlanego tj.
prąd, woda, gaz, telefon. Usytułowana
jest między dwoma dużymi obszarami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

385/1
Sosnowice

11RM.12

Zwracam się z uprzejmą prośbą aby
działka
927
znajdująca
się
w
miejscowości Sosnowice została w
całości odrolniona i przekształcona w
MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Wniosek, argumentuje
faktem iż dojazd do działki możliwy jest z
drogi 5-30 KDWD oraz KDW DR. W
przyszłości moje dzieci planują w tym
miejscu zabudowę jednorodzinną. Proszę
o odrolnienie działek 961, 964/2, 963,
970/2 i przekształcenie w MN1 –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Powyższe działki położone są w
sąsiedztwie domu w którym obecnie
mieszkam.
Działki
są
doskonale
zlokalizowane i stanowią bardzo dobre
miejsce do zabudowy jednorodzinnej.

927, 961, 964/2, 963,
970/2
Sosnowice

11MU.19, 11R.15,
11RM.28,
11MU.43, 11R.8

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 385/1 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
W zakresie działek ewidencyjnych nr
961,
963
i
części
działki
ewidencyjnej nr 970/2 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Anonimizacja danych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o
odrolnienie działek 1066, 1068, 967 i
przekształcenie w MN1 – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Obecnie na
działce znajduje się dom, działki są
uzbrojone w wszystkie media. Dojazd z
drogi 5-28 KDG. Działkami zajmujemy
się od ponad 30 lat, Jestem w trakcie jej
zasiedzenia dlatego piszę do Państwa,
mimo
iż
formalnie
nie
jestem
właścicielem
nieruchomości.
W
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1066, 1068, 967
Sosnowice

11MN.8, 11R.15,
11ZL.8, 11MN.6,
11ZL.7

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 964/2 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.28) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasach
bonitacyjnych ŁIII i Br/ŁIII, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Jednocześnie informuje się, że
działka ewidencyjna nr 927 jest
położona w terenie oznaczonym
symbolem 11MU.19 a część działki
ewidencyjnej nr 970/2 jest położona
w terenie oznaczonym symbolem
11MU.43.
Uwaga nieuwzględniona.
W zakresie działki ewidencyjnej nr
967 i części działek ewidencyjnych
nr 1066 i 1068 uwaga jest niezgodna
z obecnie obowiązującym Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
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sąsiedztwie wybudowała się stajnia koni,
budują się nowe domy, ciężko zrozumieć
dlaczego cały pas wzdłuż drogi 5-28
KDG został wstępnie uznany jako teren
rolny.

22
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Anonimizacja danych.

Proszę o przekształcenie działki rolnej na
działki budowlane.

348/2, 350
Sosnowice

11RM.13, 11R.20

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że część
działki ewidencyjnej nr 1066 jest
położona w terenie oznaczonym
symbolem 11MN.8 a część działki
ewidencyjnej nr 1068 jest położona
w terenie oznaczonym symbolem
11MN.6.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał części
działek ewidencyjnych nr 348/2 i
350 (położone obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.13)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tych części działek w zasięgu
gruntów
rolnych
o
klasach
bonitacyjnych RIIIb i S/RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tych części
działek dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie ich na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałych części
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Anonimizacja danych.

Proszę o przekształcenie działek rolnych
na działki budowlane.
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1249/1, 655, 657
Sosnowice

11MU.44,
11RM.6, 11R.14

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

działek ewidencyjnych nr 348/2 i
350 uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 1249/1 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenów oznaczonych
symbolami 11MU.44 i 11RM.6) oraz
części działek ewidencyjnych nr 655
i 657 (położonych obecnie, na
rysunku projektu planu, w zasięgu
terenu
oznaczonego
symbolem
11RM.6)
pod
zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie części działki
ewidencyjnej nr 1249/1 znajdującej
się poza terenem oznaczonym
symbolem 11MU.44 w zasięgu
gruntów
rolnych
o
klasie
bonitacyjnej RIIIb oraz położenie
części działek ewidencyjnych nr 655
i 657 w zasięgu gruntów rolnych o
klasach bonitacyjnych RIIIa i RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
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Anonimizacja danych.

Zmiana przeznaczenia działki 187/6
znajdującej się w miejscowości Bęczyn z
terenu zabudowy zagrodowej na teren
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Teren od lat wielokrotnie zgłaszany we
wnioskach o przekształcenie. Działka w
100%
spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, posiada drogę
dojazdowa oraz idealne warunki terenu
budowlanego tj. prąd, woda, gaz, telefon.
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187/6
Bęczyn

1RM.11, 1R.12,
1ZL.16

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tych części
działek dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie ich na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 187/6
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 1RM.11)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasach bonitacyjnych
RIIIa i RIIIb, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r., 1161 z późn. zm.)
w tym art. 7, ust. 2, pkt 1, który
mówi że przeznaczenie na cele
nierolnicze i nieleśne „gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne
klas I–III – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi”, konieczne było
wystąpienie do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, decyzją nr
GZ.tr.602.169.2019 z dnia 26 lutego
2020 roku takiej zgody nie wyraził.
W
związku
z
tym
jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 187/6 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
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Anonimizacja danych.

Zwracam się z gorącą prośbą o zmianę w
projekcie
planu
miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeźnica działki nr 352/1 położonej w
miejscowości Sosnowice z terenów
zabudowy rolniczej – RM, na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem lokalizacji usług. Prośbę
swą motywuje tym, że bezpośrednio w
sąsiedztwie
znajdują
się
budynki
mieszkalne jednorodzinne.
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352/1
Sosnowice

11RM.13, 11R.20

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 352/1
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.13)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 352/1 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
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Anonimizacja danych.

Zwracam się z gorącą prośbą o zmianę w
projekcie
planu
miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeźnica działki nr 352/2 położonej w
miejscowości Sosnowice z terenów
zabudowy rolniczej – RM na tereny
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z
dopuszczeniem lokalizacji usług. Prośbę
swą motywuje tym, że bezpośrednio w
sąsiedztwie
znajdują
się
budynki
mieszkalne jednorodzinne.
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352/2
Sosnowice

11RM.13, 11R.20

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
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Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 352/2
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.13)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasach bonitacyjnych
RIIIb i Br/RIIIb, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r., 1161 z późn. zm.)
w tym art. 7, ust. 2, pkt 1, który
mówi że przeznaczenie na cele
nierolnicze i nieleśne „gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne
klas I–III – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi”, konieczne było
wystąpienie do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, decyzją nr
GZ.tr.602.167.2019 z dnia 5 marca
2020 roku takiej zgody nie wyraził.
W
związku
z
tym
jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 352/2 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
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Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.
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Poz. 6086

Zwracam się z prośbą o wydłużenie
granicy budowlanej na działce 154/8 o 30
mb
od
istniejącego
budynku
gospodarczego. Prośbę swą motywuje
tym, że prowadzę gospodarstwo rolne,
które cały czas się rozwija i z tego
powodu
brakuje
miejsca
na
przechowywanie płodów rolnych. Przez
powiększenie
strefy
budowlanej
umożliwiło by mi postawienie w tym
miejscu silosów zbożowych oraz dalszy
rozwój gospodarstwa.

154/8
Paszkówka

10MU.5, 10ZE.1,
10ZL.17

-

Zmiana przeznaczenia działki 187/6
znajdującej się w miejscowości Bęczyn z
terenu zabudowy zagrodowej na teren
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Teren od lat wielokrotnie zgłaszany we
wnioskach o przekształcenie. Działka w
100%
spełnia
walory
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, posiada drogę
dojazdowa oraz idealne warunki terenu
budowlanego tj. prąd, woda, gaz, telefon.

187/6
Bęczyn

1RM.11, 1R.12,
1ZL.16

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 187/6
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 1RM.11)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasach bonitacyjnych
RIIIa i RIIIb, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r., 1161 z późn. zm.)
w tym art. 7, ust. 2, pkt 1, który
mówi że przeznaczenie na cele
nierolnicze i nieleśne „gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne
klas I–III – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw
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Anonimizacja danych.

Wnoszę uwagę co do nowego planu
zagospodarowania przestrzennego na
terenie Sosnowic. Dotyczy części działki
1/20 i całej działki 1/21 i 1/22, które w
poprzednim planie mają status terenów
rolnych. Wnioskuje o zmianę na tereny
zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku
braku takiej możliwości na tereny
zabudowy zagrodowej.

– 85 –

1/20, 1/21, 1/22
Sosnowice

11MU.32, 11R.37,
11ZE.12

Poz. 6086

Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

rozwoju wsi”, konieczne było
wystąpienie do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, decyzją nr
GZ.tr.602.169.2019 z dnia 26 lutego
2020 roku takiej zgody nie wyraził.
W
związku
z
tym
jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 187/6 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
W
zakresie
części
działki
ewidencyjnej nr 1/20 i działek
ewidencyjnych nr 1/21 i 1/22 uwaga
jest
niezgodna
z
obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
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Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.
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Dotyczy działki 1/19 i 1/20. Parę lat temu
przekazałam na rzecz gminy część
działki, która została zaasfaltowana na
mojej działce. O ile wiem to Jestem
jedyną osobą, która to zrobiła, reszta
właścicieli sąsiadujących działek walczą o
odszkodowanie za tę drogę. Dlatego
proszę o uwagę w nowym planie
zagospodarowania.

1/19, 1/20
Sosnowice

11MU.32, 11R.37

Położenie działek przy drodze gminnej,
asfaltowej, zabudowanej budynkami
mieszkalnymi, pełna infrastruktura (prąd,
gaz, woda), dojazd od drogi nr 44
(kierunek Skawina – Oświęcim) około
300 m. Starałem się o zmianę planu
zagospodarowania
przy
poprzednim
zmianie planu. Mam 4 dzieci i wnuki i
chciałbym je im darować ale nie znajduję
zrozumienia ze strony Gminy Brzeźnica.
Działki powyższe posiadają już blisko 20
lat, płacę podatki i od kilkunastu lat
wnoszę o zmianę ich przeznaczenia.
Dlatego jeszcze raz zwracam się z prośbą
o wyrozumiałość i zmianę projektu
dotyczącego moich działek.

210, 207/2
Sosnowice

11RM.19

-

-
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miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że część
działki ewidencyjnej nr 1/20 jest
położona w terenie oznaczonym
symbolem 11MU.32.
Uwaga nieuwzględniona.
W
zakresie
części
działki
ewidencyjnej nr 1/20 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że
działka ewidencyjna nr 1/19 i część
działki ewidencyjnej nr 1/20 są
położone w terenie oznaczonym
symbolem 11MU.32.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działki
ewidencyjne nr 207/2 i 210
(położone obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.19)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tych działek w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIa,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
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W związku z realizacją zmiany planu
miejscowego w gminie Brzeźnica w
miejscowości Sosnowice wnoszę o uwagi
do działki nr 1165/3 m. Sosnowice. My
właściciele nieruchomości gruntowej
chcielibyśmy
zgłosić
uwagę
do
zaproponowanego
projektu
planu
miejscowego
gminy
Brzeźnica
miejscowości Sosnowice. Zwracamy się z
prośbą o poszerzenie zakresu linii
rozgraniczającej w planie miejscowym
11.RM.14 na 11.MU38. Poszerzenie
obszaru zabudowy na przedmiotowej
działce
umożliwiłoby
dogodne
usytuowanie w przyszłości budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych.
W
przyszłości planowane jest utworzenie
wspólnej drogi dojazdowej do wszystkich
działek za naszą nieruchomością i wiąże
się to ze zmniejszeniem powierzchni
zabudowy. Podjęliśmy już rozmowy z
sąsiadującymi właścicielami działek w
celu ustalenia drogi wewnętrznej, która
zapewniłaby wszystkim dojazdy do
istniejących działek. Ze względu na
atrakcyjną okolicę i z uwagi na
powstające w sąsiedztwie zabudowania
mieszkalne jednorodzinne zwracamy się z
ogromną prośbą o zmianę w planie
miejscowym. Dałoby to możliwość
utworzenia
zwartej
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej atrakcyjnej
dla nas przyszłościowych mieszkańców
marzących o wybudowaniu domu
jednorodzinnego dla siebie i drugiego
obok dla naszych córek.
Działka nr 308/1 jest zabudowana
budynkiem
jednorodzinnym
oraz
zabudowaniami gospodarczymi. Działki o
numerach 308/1 oraz 380/2 są oznaczone
w projekcie planu jako RM – tereny
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nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tych działek
dla osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie ich na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 1165/3 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenów oznaczonych
symbolami 11MU.38 i 11RM.2) pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Ze względu na położenie części tej
działki
(nie
objętej
obecnie
obowiązującym planem miejscowym
pod zabudowę) w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działki
ewidencyjne nr 380/1 i 380/2
(położone obecnie, na rysunku
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zabudowy zagrodowej, natomiast działki
o numerach 361/2, 362, 363/4 oraz 363/6
są oznaczone częściowo jako RM – tereny
zabudowy zagrodowej oraz częściowo
jako R – tereny rolne. Wszystkie z
wymienionych wyżej działek znajdują się
przy głównych drogach komunikacyjnych
przez miejscowość Sosnowice. W pobliżu
tych działek znajdują się wszystkie
niezbędne media. Przed przygotowaniem
projektu
niniejszego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
tychże działek został złożony wniosek o
przekwalifikowanie ich z działek rolnych
na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
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Uwaga dotyczy działki nr 1165/4
położonej w miejscowości Sosnowice. W
projekcie planu działka położona jest w
jednostce oznaczonej symbolami 11R.3.
Wnoszę o zmianę jej przeznaczenia na
treny pod zabudowę zagrodową o
jednostce oznaczonej symbolem –
11RM.2. Poszerzenie zabudowy na
przedmiotowej
działce
stanowiłaby
przedłużenie
istniejącej
linii
rozgraniczającej i tworzyłaby zwarty
kompleks
pod
obszar
zabudowy
zagrodowej.

listopada 2020 roku

1165/4
Sosnowice

11R.3
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projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.12)
oraz części działek ewidencyjnych nr
361/2, 362, 363/4 i 363/6 (położone
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.8) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie działek
ewidencyjnych nr 380/1 i 380/2 w
zasięgu gruntów rolnych o klasach
bonitacyjnych RIIIb i S/RIIIb oraz
położenie
części
działek
ewidencyjnych nr 361/2, 362, 363/4 i
363/6 w zasięgu gruntów rolnych o
klasach bonitacyjnych ŁII i Lz/ŁII,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość
zabudowy
działek
ewidencyjnych nr 380/1 i 380/2 oraz
części działek ewidencyjnych nr
361/2, 362, 363/4 i 363/6 dla osoby
będącej
rolnikiem,
było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
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W projekcie planu zagospodarowania
przestrzennego działki położone są w
jednostce
oznaczonej
symbolami:
11RM.4 (tereny zabudowy zagrodowej)
oraz w większości na obszarze 11R.13
(tereny rolne R). Wnoszę o zmianę zapisu
treści proponowanej uchwały w terenach
11R.13 paragraf 34 punkt 3, 4.
Uzasadnienie:
jestem
właścicielką
rozwijającej się stadniny koni w
Sosnowicach na obszarze około 4,5 ha.
Planując rozwój i nowe je przeznaczenie
– jako miejsce do przeprowadzenia
międzynarodowych imprez jeździeckich
musze
dostosować
obiekty
do
obowiązujących wymogów, jakim muszą
sprostać
organizatorzy
międzynarodowych imprez. Dlatego, na
planie wskazanych działek planowana jest
inwestycja, która pozwoli na wzniesienie
obiektu w którym przeprowadzane będą
międzynarodowe zawody jeździeckie.
Obiektem tym ma być hala główna, hala
mniejsza i część przeznaczona od strony
wschodniej pod boksy, a od strony
zachodniej jako zaplecze hali. Hale będą
przeznaczone pod organizowanie i
przeprowadzanie zawodów konnych.
Natomiast na działce 1131/5 chciałabym
wybudować
boksy
dla
koni
–
uczestniczących w zawodach (około 150
boksów). Zabudowa boksów planowana
byłaby jako boksy angielskie tj. stajnie
drewniane lub pod wolnostojące pod
zadaszeniem zabudowę typu wiata lub
namiot. Zapisy w paragrafie 34 punkt 3,4
mówią o niemożliwości przekroczenia
50% i 30% kubatury istniejącej zabudowy
w stosunku do konkretnych budynków.
Zapisy te ograniczą rozwój mojej
inwestycji prowadzonej na wyżej
wymienionych działkach. Proponuję
likwidację z zapisu liczby inwestycji
prowadzonej na wyżej wymienionych
działkach. Proponuje likwidację z zapisu
liczby
procentowej
możliwości
przekroczenia rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy
i
remontu
kubatury
istniejącej.
W projekcie planu zagospodarowania
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1146, 1147, 1148,
1149, 1145/1, 1131/2,
1131/5, 1145/3, 1145/4,
1131/7, 1134, 1133,
1132/2
Sosnowice

11RM.4,
11MN.12,
11RM.29, 11R.13

-

1146, 1147, 1148,

11RM.4,

-

-
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sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że
działka ewidencyjna nr 1134 oraz
części działek ewidencyjnych nr
1145/3, 1145/4, 1133 i 1132/2 są
położone w terenie oznaczonym
symbolem 11RM.4 a część działki
ewidencyjnej nr 1131/7 jest położona
w terenach oznaczonych symbolami
11MN.12 i 11RM.29.
W przypadku działek ewidencyjnych
o numerach 1146, 1147, 1148, 1149,
1145/1, 1131/2 i 1131/5 oraz części
działek ewidencyjnych o numerach
1145/3, 1145/4, 1131/7, 1133 i
1132/2 realizacja przedsięwzięć, o
których mowa w uwadze, wymaga
przeprowadzenia procedury zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica oraz następnie
zmiany lub sporządzenia, dla terenu
obejmującego
te
działki
ewidencyjne, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga nieuwzględniona.
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przestrzennego działki położone są w
jednostce oznaczonej symbolami 11RM.4
(tereny zabudowy zagrodowej) oraz w
większości na obszarze 11R.13 (tereny
rolne
R).
Wnoszę
o
zamianę
przeznaczenia
działek
oznaczonych
symbolem – 11R.13 na tereny pod
zabudowę zagrodową o jednostce
oznaczonej symbolem – 11RM.4.
Poszerzenie
zabudowy
na
przedmiotowych działkach tworzyłoby
obszar jednakowo użytkowany jako
zwarty spójny kompleks pozwalający na
rozwój istniejącej – Stadniny koni i
realizację moich zamierzeń budowlanych
polegających m.in. na działaniach pn.
„Przebudowa i rozbudowa stajni. Budowa
boksów dla koni”. Rozszerzenie jednostki
11RM.4 (tereny zabudowy zagrodowej)
na całym wskazanym obszarze sprawi, iż
obszar będzie użytkowany i stanowić
będzie spójną całość w prowadzonych
przez
mnie
przedsięwzięciach.
Projektowany obiekt przy zmianie
przeznaczenia terenów położonych w
jednostce oznaczonej symbolem 11R.13
na tereny pod zabudowę zagrodową o
jednostce oznaczonej symbolem –
11RM.4 pozwoli go zaklasyfikować i
uznać jako element istniejącej zabudowy
zagrodowej.

1149, 1145/1, 1131/2,
1131/5, 1145/3, 1145/4,
1131/7, 1134, 1133,
1132/2
Sosnowice

11MN.12,
11RM.29, 11R.13

Zwracam się z prośba o zmianę w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego w
przedmiocie działki 646 w Sosnowicach.
Proszę o zmianę przeznaczenia około 1/3
powierzchni działki z rolnej na cele
budowlane. Pozostałe 2/3 figuruje w
planie (już obowiązującym) jako MU
(treny
zabudowy
mieszkaniowousługowej).

646
Sosnowice

11MU.15,
11RM.23
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Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że
działka ewidencyjna nr 1134 oraz
części działek ewidencyjnych nr
1145/3, 1145/4, 1133 i 1132/2 są
położone w terenie oznaczonym
symbolem 11RM.4 a część działki
ewidencyjnej nr 1131/7 jest położona
w terenach oznaczonych symbolami
11MN.12 i 11RM.29.
W przypadku działek ewidencyjnych
o numerach 1146, 1147, 1148, 1149,
1145/1, 1131/2 i 1131/5 oraz części
działek ewidencyjnych o numerach
1145/3, 1145/4, 1131/7, 1133 i
1132/2 realizacja przedsięwzięć, o
których mowa w uwadze, wymaga
przeprowadzenia procedury zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica oraz następnie
zmiany lub sporządzenia, dla terenu
obejmującego
te
działki
ewidencyjne, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 646 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenów oznaczonych
symbolami 11MU.15 i 11RM.23)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
części tej działki (nie objętej obecnie
obowiązującym planem miejscowym
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Zwracam się z prośba o przekształcenie w
całości działki nr 384 z przeznaczeniem
budowlanym o symbolu MN albo MU.

– 91 –

384
Sosnowice
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11RM.12
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-

pod zabudowę) w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 384 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
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Zwracam się z prośbą o przekształcenie
części działki nr 651/2 wzdłuż drogi
11KDL6 z przeznaczeniem budowlanym
o symbolu MN albo MU.
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zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 651/2
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.6)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasach bonitacyjnych
RIIIb i Br/RIIIb, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r., 1161 z późn. zm.)
w tym art. 7, ust. 2, pkt 1, który
mówi że przeznaczenie na cele
nierolnicze i nieleśne „gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne
klas I–III – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi”, konieczne było
wystąpienie do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, decyzją nr
GZ.tr.602.167.2019 z dnia 5 marca
2020 roku takiej zgody nie wyraził.
W
związku
z
tym
jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 651/2 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
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Uprzejmie zwracam się z prośbą o zmianę
zapisu w wyłożonym planie miejscowym
dla
działki
20/1
położonej
w
miejscowości Kopytówka z przeznaczenia
leśnego na letniskowe w części na
załączonej mapce. Uzasadnienie: Działka,
której dotyczy wniosek posiada walory
letniskowe przy obecnym minimalnym
zadrzewieniu.

20/1
Kopytówka

5ZE.1, 5ZL.5

Wnoszę o zmianę decyzji przeznaczenia
gruntu dla działki nr 72/9 położonej w
Paszkówce. Nie zgadzam się z deklaracją,
ponieważ czekam 10 lat od złożenia
pierwszego
wniosku.
Kilka
razy
składałam wniosek o przekwalifikowanie
tej działki w projekcie studium. Byłam
zapewniana, że działka będę budowlana.
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie
wniosku.

72/9
Paszkówka

10RM.3

-

-
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uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 72/9 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 10RM.3) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej części
działki w zasięgu gruntów rolnych o
klasie bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
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Wnoszę o zmianę decyzji przeznaczenia
gruntu dla działki nr 72/9 położonej w
Paszkówce. Nie zgadzam się z decyzją,
ponieważ czekamy 10 lat od złożenia
pierwszego
wniosku.
Kilka
razy
składaliśmy wniosek o przekształcenie tej
działki w projekcie studium. Byliśmy
zapewniani, że działka będzie budowlana.
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie
wniosku.

72/9
Paszkówka

10RM.3

Wnoszę o zmianę decyzji przeznaczenia
gruntu dla działki nr 72/9 położonej w
Paszkówce. Nie zgadzamy się z decyzją,
ponieważ czekamy 10 lat od złożenia
pierwszego
wniosku.
Kilka
razy
składaliśmy wniosek o przekształcenie tej
działki. W projekcie studium byliśmy
zapewniani, że działka będzie budowlana.
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie
wniosku.

72/9
Paszkówka

10RM.3

-

-
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przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 72/9 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 10RM.3) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej części
działki w zasięgu gruntów rolnych o
klasie bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 72/9 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 10RM.3) pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Ze
względu na położenie tej części
działki w zasięgu gruntów rolnych o
klasie bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
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Nie zgadzam się na przeznaczenie działki
nr. 935/2 i 935/4 pod teren rolny 10R.13.
Wnoszę o przeznaczenie ww. działek w
całości pod zabudowę jednorodzinną.

935/2, 935/4
Paszkówka

10MU.25, 10R.13

Nie zgadzam się na przeznaczenie działki
nr 249/15 położonej w Paszkówce pod
teren
rolny
10R.13.
Wnoszę
o
przeznaczenie ww. działek pod zabudowę
jednorodzinną.

249/15
Paszkówka

10MU.25, 10R.13

Poz. 6086

-

-
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że część
działki ewidencyjnej nr 935/2 jest
położona w terenie oznaczonym
symbolem 10MU.25.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

46

47

29.10.2020

29.10.2020

Anonimizacja danych.

Anonimizacja danych.

W związku z planowanymi zmianami
MPZP we wsi Paszkówka, jako
właścicielka działki nr 120/39 położonej
przy ulicy Wadowickiej w Paszkówce,
jestem zaniepokojona zmianami jaki mają
się dokonać w mojej najbliższej okolicy i
na sąsiednich działkach. A mianowicie
przekształcenie ich z terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1) w
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
(MN2). Decydując się na zakup działki w
tym miejscu kierowałam się spokojem
okolicy i tym, że najbliżsi sąsiedzi będą
mieszkać w zabudowie jednorodzinnej,
zmiany jakie przewiduje nowy plan
pozwala
na
nieuciążliwe
usługi,
wybudowanie magazynów, a nawet
budynków socjalnych wielorodzinnych w
moim najbliższym sąsiedztwie, co kłóci
się z pojęciem spokoju w moim
mniemaniu. Droga gminna, która
prowadzi do działek za mną jest bardzo
wąska i nie wyobrażam sobie jakby tam
miał
panować
większy
ruch
spowodowany dojazdem do budynków
usługowych, byłoby to dla mnie bardzo
uciążliwe, a jak już wspomniałam kupując
niespełna dwa lata temu tę działkę
kierowałam się spokojem okolicy, więc
nie ma mojej zgody na tak niekorzystne
zmiany. Bardzo proszę wziąć pod uwagę
mój głos mieszkańca w planowanych
zmianach
i
pozostawienie
mojej
najbliższej
okolicy
terenem
pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Proszę o wprowadzenie zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Sosnowice, polegającej na tym żeby
działkę o powierzchni 05298 ha
oznaczoną
nr
482/1
i
483/1
przekwalifikować z rolno budowlanej na
budowlaną przeznaczoną pod zabudowę
mieszkalną. Działka ta znajduje się przy
ulicy Krótkiej granicząc z obu stron z
działkami zabudowanymi. Więc proszę o
pozytywne załatwienie tej sprawy.
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120/39
Paszkówka

10MU.9

482/1, 483/1
Sosnowice

11RM.12, 11R.19

-

-
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tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Jednocześnie informuje się, że część
działki ewidencyjnej nr 249/15 jest
położona w terenie oznaczonym
symbolem 10MU.25.
Uwaga nieuwzględniona.
Działka ewidencyjna nr 120/39 jest
położona w terenie oznaczonym na
rysunku projektu planu symbolem
10MU.9. Ustalenia tekstowe projektu
planu w całości obejmują ustalenia
obecnie obowiązującego planu dla
terenu 1.25MN1, w którym to terenie
jest położona, zgodnie z obecnie
obowiązującym planem, działka
ewidencyjna nr 120/39.
Obecnie obowiązujący plan jako
funkcję podstawową w terenach
MN1
określa:
„zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
zagrodowa; w ramach przeznaczenia
podstawowego
dopuszcza
się
lokalizację dodatkowych funkcji
związanych z różnymi - § 38.
formami działalności gospodarczej,
rzemiosła i usług nieuciążliwych w
ramach budynku mieszkalnego oraz
wolnostojące obiekty usługowe
zlokalizowane w ramach działki
budowlanej planu, o powierzchni nie
większej niż 30% powierzchni
całkowitej budynku mieszkalnego”.
Jednocześnie informuje się, że w
wyniku pozytywnego rozpatrzenia
uwag zawartych w pkt 43 i 44
niniejszego załącznika, nie będzie
możliwa, w terenie 10MU.9 i innych
terenach MU, lokalizacja budynków
wielorodzinnych
na
potrzeby
mieszkań socjalnych.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 483/1
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.12)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tej części działki w zasięgu gruntów
rolnych o klasie bonitacyjnej RIIIb,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
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Anonimizacja danych.

Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1
ustawy o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko jako właściciel nieruchomości
składam
wniosek
do
projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego
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531, 532, 537
Sosnowice

11U1.2, 11RM.11,
11R.27
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Zarządzenie Nr
OS.0050.176.2020
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
listopada 2020 roku

-

lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałej części działki
ewidencyjnej nr 483/1 oraz działki
ewidencyjnej nr 482/1 uwaga jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał części
działek ewidencyjnych nr 532 i 537
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.11)
pod
zabudowę
mieszkaniowousługową. Ze względu na położenie
tych części działek w zasięgu
gruntów
rolnych
o
klasie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice w gminie
Brzeźnica
w
zakresie
działek
ewidencyjnych: 531, 532, 537 obręb
Sosnowice, gmina Brzeźnica, powiat
wadowicki, woj. Małopolskie.
Wnioskuję o:
Wyznaczenie
na
wymienionych
nieruchomościach terenów zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej
w
zabudowie
wolnostojącej
z
dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej
[MN][MU], o wskaźnikach: maksymalna
wysokość – 13m z możliwością adaptacji
poddasza
na
cele
mieszkalne;
powierzchnia biologicznie czynna – min.
40%; wskaźnik powierzchni zabudowy –
50%; geometria dachów – dachy
dwuspadowe,
z
dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z
dopuszczalnymi oknami połaciowymi i
lukarnami o dowolnym przykryciu, o
symetrycznym
kącie
nachylenia
głównych połaci: a) dla zabudowy
mieszkaniowej – od 20° do 45°, b) dla
budynków gospodarczych i garaży – od
10° do 45°, z dopuszczeniem innej formy
dachu, w tym dachu jednospadowego lub
płaskiego; możliwość realizacji garaży
podziemnych; możliwość uzupełnienia
zabudowy
jednorodzinnej
usługami
wbudowanymi w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego lub równorzędnego. Na
terenach o przeznaczeniu pod zabudowę
zagrodową
[11RM.11]
wykluczyć
możliwość
realizacji
przedsięwzięć,
których oddziaływanie może potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko i
zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w
sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
(poz. 1839), a ewentualne przeznaczenie
na cele rolnicze i oddziaływanie
planowanych inwestycji obejmujących
realizację
obiektów
i
związanej
infrastruktury
zostały
ograniczone
zapisami
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego do
granic nieruchomości, na których sam
usytuowane.
W zakresie zapisów tekstu planu
wnioskuję o następujące ustalenia
planistyczne:
Przeznaczenie terenu: MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w
zabudowie
wolnostojącej
z
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bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.167.2019 z dnia
5 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tych częściach
działek dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie ich na teren
zabudowy zagrodowej.
W zakresie pozostałych części
działek ewidencyjnych nr 532 i 537
oraz działki ewidencyjnej nr 531
uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej
[MN], teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami [MU], o
podstawowym
przeznaczeniu
pod
zabudowę budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Jako przeznaczenie
uzupełniające dopuszczenie możliwości
lokalizacji wbudowanych usług w ramach
20% powierzchni całkowitej zabudowy
budynków mieszkalnych. W zakresie
kształtowania
zabudowy
i
zagospodarowania terenu ustalenia: 1)
dopuszczenie się lokalizacji zabudowy
przy
granicy
sąsiedniej
działki
budowlanej lub w odległości 1,5m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej, za
wyjątkiem przypadków określonych w §
5, pkt 1 – 5 niniejszej uchwały; 2)
maksymalna intensywność zabudowy nie
większa niż 0,5; 3) maksymalna
powierzchnia zabudowy nie większa niż
50% powierzchni działki budowlanej; 4)
powierzchnia
biologicznie
czynna
minimum 40$ powierzchni działki; 5)
budynki gospodarcze i garaż mogą być
realizowane jako dobudowane lub
wolnostojące; 6) wysokość budynków
mieszkalnych nie większa niż 13,0m, z
możliwością przystosowania do funkcji
mieszkaniowych; 7) wysokość budynków
gospodarczych i garaży nie większa niż
9,0m; 8) maksymalna szerokość elewacji
frontowej budynku nie większa niż 20m;
9) forma i kształt dachu nowych
budynków
mieszkaniowych,
gospodarczych i garaży jako dwuspadowe
lub wielospadowe, z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami oraz z
dopuszczalnymi oknami połaciowymi i
lukarnami o dozwolonym przykryciu, o
symetrycznym
kącie
nachylenia
głównych połaci: a) dla zabudowy
mieszkaniowej – od 20° do 45°, b) dla
budynków gospodarczych i garaży – od
10° do 45°, z dopuszczeniem innej formy
dachu, w tym dachu jednospadowego lub
płaskiego;
powyższe,
wnioskowane
zapisy planu są spójne z treścią tekstu
projektu miejscowego planu dla terenów
o przeznaczeniu 1MN.1 – 1MN.28,
10MN.1 – 10MN.18, 11MN.1 –
11MN.26.
Uzasadnienie:
Nieruchomości, których dotyczy wniosek
położone
są
w
otwartym
i
niezainwestowanym obszarze, który w
obowiązującym Studium Uwarunkowań i
Kierunków
zagospodarowania

– 99 –

Poz. 6086

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Przestrzennego
gminy
Brzeźnica
załącznik 3 do uchwały nr XVII/158/2016
Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22.06.2016
r.
zmienionego
uchwałą
nr
XXXV/354/2018 Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 czerwca 2018 r. jednoznacznie
wskazuje w szerszym niż przewidziano w
MPZP teren zabudowy mieszkaniowej tj.
obszar zmiany przeznaczenia z gruntów
rolnych na cele nierolnicze ozn. MU. W
wymienionych
dokumentach
strategicznych gminy Brzeźnica tereny
usytuowane w tej części miejscowości
miały stanowić w przyszłości dopełnienie
funkcji
mieszkalnej,
celowo
wyznaczonych do przekształcenia z
gruntów o przeznaczeniu rolnym na cele
nierolnicze [MU]. Należy zważyć, iż
przewidziana
zabudowa
zagrodowa
[11RM.11] i związana z tym funkcja
wyłącznie rolnicza nie jest tożsama z
polityką przyjętą w obowiązującym
Studium – kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto, planowana
zabudowa zagrodowa [11RM.11], która
dopuszcza lokalizację: 1) obiektów i
urządzeń usług (w tym usług handlu),
oraz produkcji związanych wyłącznie z
produkcją rolną lub przetwórstwem rolnospożywczym;
2)
obiektów
magazynowych związanych wyłącznie z
produkcją rolną lub przetwórstwem rolnospożywczym, może stanowić uciążliwość
pomniejszającą
wartość
gruntów
sąsiednich,
których
przeznaczenie
przewidziano na cele mieszkalne lub
mieszkalno – rolnicze lub – usługowe.
Jednocześnie bliskie sąsiedztwo usług o
dopuszczonym charakterze znacząco
wpłynie
na
jakość
kształtowanej
przestrzeni funkcjonalno-przestrzennej i
komfortu życia mieszkańców sąsiednich
terenów mieszkaniowych. W związku z
powyższym wnoszę, aby tereny o
przeznaczeniu pod zabudowę zagrodową
[11RM.11]
wykluczały
możliwość
realizacji
przedsięwzięć,
których
oddziaływanie
może
potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko i
zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
(poz. 1839), a ewentualne przeznaczenie
na cele rolnicze i oddziaływanie
planowanych inwestycji obejmujących
realizację
obiektów
i
związanej
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infrastruktury zostały ograniczone do
granic nieruchomości na których są
usytuowane. Należy podkreślić, że
jednym z czynników mających obecnie
zasadniczy
wpływ
na
rozwój
miejscowości Sosnowice, co decydująco
wpływa na atrakcyjność wizerunku są
warunki życia codziennego, które w
szczególności uzależnione są od rozwoju
funkcji mieszkaniowej i infrastruktury
społecznej nadążające za zwiększającymi
się
potrzebami
i
oczekiwaniami
mieszkańców.
Podstawowe
cele
dzisiejszej polityki gminnej stanowi
poprawa standardów i warunków życia
poprzez rozwój nowego budownictwa
mieszkaniowego
o
zrównoważonej
strukturze co oznacza w szczególności
pogodzenie interesu publicznego i
prywatnego
z
ekologicznymi
i
kulturowymi
funkcjami
obszaru.
Widocznym w działaniach gminnych
kierunkiem
rozwoju
funkcji
mieszkaniowej i infrastruktury społecznej
jest stymulowanie rozwoju poprzez
wyznaczenie
nowych
terenów
mieszkaniowych w dogodnie położonych
i
skomunikowanych
rejonach
miejscowości Sosnowice oraz tworzenie
warunków dla poprawy standardów i
warunków życia w nowo kształtowanej
zabudowie. Obszar, którego dotyczy
wniosek tj. przeważająca część działek
531, 532, 537 obręb Sosnowice, gmina
Brzeźnica jest przykładem jak aspekt
zrównoważonego rozwoju uregulowany
został wstępnie w studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego, w którym przewidziano
potrzebę zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych
na
cele
nierolnicze,
zróżnicowane, wzajemnie uzupełniające
się funkcje zabudowy mieszkaniowej,
usługowej
i
zieleni,
narzucając
jednocześnie
kierunki
rozwoju
poszczególnych terenów i wiążąc w tym
samym ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W
projekcie
miejscowego
planu
uwzględniono
jedynie
częściowo
wyznaczone
w
studium
kierunki
zagospodarowania przestrzennego na
przedmiotowym terenie, co zostało
wyszczególnione i uzasadnione w
niniejszym wniosku o wprowadzenie
postulowanych przeze mnie uwag i
zmianę przeznaczenia terenu działek 531,
532, 537 obr. Sosnowice, gm. Brzeźnica
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Anonimizacja danych

w maksymalnym wymiarze wynikającym
z ustaleń SUiKZP gminy Brzeźnica.
Proszę o zmianę przeznaczenia działki
1143/4 oraz 1144 w projekcie planu dla
miejscowości
Sosnowice
z
zaprojektowanego na tereny budowlane,
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne względnie na zabudowę
zagrodową.
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Sosnowice
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11R.13

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Przeznaczenie
działek
ewidencyjnych nr 1143/4 i 1144 pod
zabudowę zagrodową, w ramach
niniejszej procedury sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowych
działek
na
zabudowę zagrodową, będzie brana
pod uwagę po przez organ
sporządzający
niniejszy
plan
miejscowy po jego uchwaleniu, na
podstawie przedmiotowej uwagi,
złożonej w trakcie procedury
sporządzania
niniejszego
planu
miejscowego.
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Proszę o przekształcenie części działki
395/5 położonej w Paszkówce gm.
Brzeźnica z terenów oznaczonych
symbolem R – tereny rolne – na tereny
oznaczone symbolem RM – tereny
zabudowy zagrodowej. Swój wniosek
motywuję tym, że kiedy składałam
wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o wydanie zgody na nabycie
przedmiotowej działki nie było jeszcze
wyłożenia
nowego
planu
zagospodarowania
a
obecny
plan
dopuszcza na działce rolnej zabudowę
siedliskową. Z tego co sprawdziłam w
projekcie
uchwały
nowego
planu
zagospodarowania ta sytuacja się zmieni
po wejściu nowego planu w życie.
Podjęłam szereg działań, aby uzyskać
uprawnienia rolnicze – jestem obecnie na
kursie dla rolnika w Szkole Rolniczej w
Czernichowie. Zrobiłam to między
innymi w celu uzyskania uprawnień aby
móc
zbudować
tę
część
rolną.
Zamierzamy się w przyszłości przenieść
rodziną na to miejsce i uprawiać tam pole.
Pragnę nadmienić, że ta część działki jest
niskiej klasy (IV) więc zmiana
przeznaczenia nie wymaga zgody
Ministerstwa tylko leży w gestii Wójta
Gminy Brzeźnica.

395/5
Paszkówka

10MU.12, 10R.3

Wnioskuję o włączenie do terenów
zabudowy jednorodzinnej będącej moją
własnością całej działki nr 593 o
powierzchni 24 ary. Północna część tej
działki już do takich terenów należy.
Działka ta znajduje się w obrębie
zabudowy zwartej. Jest tam w pobliżu 10
budynków
mieszkalnych,
rozmieszczonych w bardzo bliskiej od
siebie odległości. Działkę tą dzieli
odległość około 35 metrów od drogi
publicznej (droga gminna). Pomiędzy tą
drogą a działką nr 593 znajduje się
również należąca do mnie działka nr
586/2. Umożliwia to bezkonfliktowe
połączenie działki nr 593 z drogą
publiczną.

593
Paszkówka

10MU.13, 10R.7

Proszę o zmianę przeznaczenia terenu
(działki)
w
miejscowym
planie

196/12
Bęczyn

1MN.11, 1RM.8,
1R.6

Poz. 6086

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

Zarządzenie Nr

-

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie
części
działki
ewidencyjnej nr 395/5 pod zabudowę
zagrodową, w ramach niniejszej
procedury
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
części
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki ewidencyjnej
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zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Bęczyn.
Wnioskuję o przekształcenie działki
196/12 na teren zabudowy zagrodowej
(RM).
Powierzchnia terenu, którego dotyczy
wnioskowana zmiana znajduje się w
południowej
części
budynku
mieszkalnego o numerze 65 (ul.
Ogrodowa) do strefy technicznej wzdłuż
istniejącej
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
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W związku z Obwieszczeniem Wójta
Gminy
Brzeźnica
o
powtórnym
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego oraz
Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr
XXI/202/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice w gminie
Brzeźnica przedstawiam następujące
informacje, wnioski i uwagi z prośbą o
uwzględnienie ich w przedmiotowym
projekcie:

1.Dziękuję za częściowe uwzględnienie
mojego
wniosku
o
zmianę
zagospodarowania przestrzennego z dnia
20 listopada 2020 roku.

2.W wyłożonym do publicznego wglądu
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości
Bęczyn
zaplanowano
przeznaczenie moich działek: 3/1 oraz 3/2
(jednostka ewidencyjna: 121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny:
121802_2.0001, Bęczyn) pod zabudowę

Poz. 6086
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

3/1, 3/2, 13/2, 13/3,
13/4, 13/5, 13/6, 13/7,
13/8, 13/9, 13/10,
13/12, 13/13, 13/19
Bęczyn

1MN.21, 1MN.28,
1R.18, 1R/ZL.29,
1ZL.21

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

nr 196/12 pod zabudowę zagrodową,
w ramach niniejszej procedury
sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga w zakresie całych działek o
numerach ewidencyjnych 13/2, 13/3,
13/4, 13/5, 13/6, 13/7 oraz w
zakresie części działek o numerach
ewidencyjnych 3/1, 3/2, 13/8, 13/9,
13/10 i 13/19 jest niezgodna z
obecnie obowiązującym Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
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mieszkaniową jednorodzinną. Przyjęte
rozwiązanie jest całkowicie nietrafione,
gdyż w/w działki są całkowicie zalesione
(co można zobaczyć na mapie satelitarnej
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
pisma). Ponadto działki te znajdują się na
terenie o bardzo dużym kącie nachylenia
(skarpa), gdzie różnica poziomów wynosi
około 20-30 metrów. Nie ma tam
absolutnie żadnej możliwości zabudowy,
a przekształcona powierzchnia nigdy na
taki cel nie zostanie wykorzystana. Jest to
strata powierzchni, którą gmina mogłaby
wykorzystać na przekształcenie innych
moich działek ujętych we wniosku z dnia
20 listopada 2020 roku. Mając na uwadze
powyższe wnoszę o zmianę przeznaczenia
działek 3/1 oraz 3/2 na teren leśny, a
powierzchnię zabudowy mieszkaniowej
„zwolnioną” w związku z tą zmianą
(około 0,22 ha) proszę przeznaczyć na
działki, o których mowa w pkt. 3
niniejszego pisma.

3.We

wniosku
o
zmianę
zagospodarowania
przestrzennego
złożonym przeze mnie 20 listopada 2020
roku wskazałem następujące działki:

·nr działki 13/2: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/3: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/4: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/5: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/6: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/7: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/8: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/9: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/10: jednostka ewidencyjna:
121802_02,

Brzeźnica;

obręb

Poz. 6086
Ponadto informuje się, że zgodnie z
wyłożonym do publicznego wglądu
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice całe działki o
numerach ewidencyjnych 13/11,
13/12, 13/13 oraz części działek o
numerach ewidencyjnych 13/8, 13/9,
13/10 i 13/19 są przeznaczone pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.
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ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/12: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/13: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/19: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn
W wyłożonym do publicznego wglądu
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Bęczyn uwzględniono
jedynie część działek objętych moim
wnioskiem. Zgodnie z artykułem 6 ust. 2
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym: „Każdy ma prawo, w
granicach określonych ustawą,
do:
1) zagospodarowania terenu, do którego
ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami
ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli nie
narusza to chronionego prawem interesu
publicznego oraz osób trzecich;
2) ochrony własnego interesu prawnego
przy
zagospodarowaniu
terenów
należących
do
innych
osób
lub
jednostek
organizacyjnych”.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. w
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza
prawo własności. Skoro uchwalając plan
miejscowy, rada gminy może ingerować
w wykonywanie prawa własności, to taka
ingerencja ma także uwzględniać zasadę
proporcjonalności wynikającą z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Zachowanie
proporcjonalności w treści planów
miejscowych oznacza, że w trakcie
procedury sporządzania tych aktów
prawnych powinno nastąpić wyważenie
interesów, w tym zwłaszcza interesów
zgłoszonych
przez
przedmioty
zewnętrzne
wobec
administracji.
Przejawem
nieproporcjonalności
w
działaniu Gminy może być fakt
nieuzasadnionej dywersyfikacji terenu
działek objętych wnioskiem z terenami
zwartej zabudowy mieszkalnej ją
otaczającymi. Świadczy to o tym, że
organ planistyczny w sposób dowolny
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może dopuścić się ograniczenia mojego
prawa własności. Można więc tu podnieść
zarzut przekroczenia granic władztwa
planistycznego, w sposób nieuzasadniony
i
nieproporcjonalny
ograniczając
przysługujące mi prawo własności wyżej
wymienionych działek.
Gmina uchwalając Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nie
może ograniczać prawa do swobodnego
dysponowania
własnymi
nieruchomościami i wykorzystania ich
według własnego uznania.
Ustalenia m.p.z.p. kształtują wraz z
innymi
przepisami
prawa
sposób
wykonywania
prawa
własności
nieruchomości. Zgodnie ze wspomnianym
przeze mnie już wyżej art. 6 ust. 2 u.p.z.p.
każdy posiada prawo – w granicach
określonych przez ustawy i zasady
współżycia
społecznego
–
do
zagospodarowania terenu, do którego ma
tytuł prawny oraz ochrony własnego
interesu
prawnego
przy
zagospodarowaniu terenów należących do
innych osób. Władztwo planistyczne
gminy stanowi uprawnienie organu do
lokalnej ingerencji w sferę wykonywania
prawa własności, nie stanowi jednak
władztwa
absolutnego
i
nieograniczonego, gdyż gmina wykonując
je ma obowiązek działać w granicach
prawa,
kierować
się
interesem
publicznym, wyważać interesy publiczne
z interesami prywatnymi, uwzględniać
aspekt
racjonalnego
działania
i
proporcjonalności ingerencji w sferę
wykonywania prawa własności. A zatem
kształtowanie
polityki
przestrzennej
gminy powinno odbywać się z jednej
strony z uwzględnieniem prawa do
podejmowania działań, które w ramach
ograniczonych m.in. zasadami współżycia
społecznego, pozwolą zrealizować zasadę
zrównoważonego rozwoju, a jedocześnie
służyć będą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty lokalnej.
W uzasadnieniu wniosku z dnia 20
listopada 2020 roku wskazałem, iż na
w/w gruntach całkowicie zaprzestano
działalności rolniczej kilka lat temu.
Obecnie grunty te są ugorem, a ciągu
kilku najbliższych lat staną się
całkowitym odłogiem pozostawionym bez
jakiejkolwiek ingerencji. Produkcja rolna
na tak małym obszarze jest całkowicie
nieopłacalna, a koszty utrzymania
gruntów w dobrej kulturze rolnej są zbyt
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wysokie, aby pozostawić je w takim
stanie, w jakim zostały przewidziane w
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. W efekcie grunt rolny
jest nim jedynie z nazwy, ponieważ nie
zostanie wykorzystany na produkcję
rolną. Po uwzględnieniu w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego
gruntów wskazanych we wniosku pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
zostanie dokonany nowy podział działek
oraz powstanie droga umożliwiająca
dojazd do wszystkich posesji. Wszystkie
działki
budowlane
zostaną
także
uzbrojone w media. Pozwoli mi to na
realizację inwestycji mieszkaniowych
(budowa domów jednorodzinnych).
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brzeźnica wielokrotnie wskakuje się, iż
Gmina stawia na zrównoważony rozwój
inwestycji
mieszkaniowych
oraz
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
Gminy. Analizując studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy należy brać pod
uwagę jego całość, uwzględniając na
równi część graficzną jak i tekstową,
które
wzajemnie
się
uzupełniają
(potwierdzają), bowiem dopiero obie
części łącznie tworzą akt planistyczny.
Przekształcenie
w/w
działek
na
budowlane pozwoli mi na rozpoczęcie
inwestycji mieszkaniowych oraz uchroni
w/w grunty przed degradacją w związku z
brakiem upraw rolniczych. Doprowadzi to
do zwiększenia dochodów budżetu
gminy.
Na zasadność powyższej uwagi wskazuje
5także fakt, że okoliczne działki o
numerach 8/6, 8/1, 13/15, 13/18, 21, 26/1,
23, 914, 30/1, 31/1, 33, 53, i inne są
zabudowane, więc wszystkie wymienione
we wniosku działki znajdują się w zwartej
zabudowie, która na podstawie art. 7 pkt
29 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
rozumiana jest jako zgrupowanie nie
mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem
budynków
o
funkcji
wyłącznie
gospodarczej,
pomiędzy
którymi
największa odległość sąsiadujących ze
sobą budynków nie przekracza 100 m.
Zgodnie z art. 7 ust. 2a Ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
ornych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz.
78) nie wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi na cele
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nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych
stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli
grunty te spełniają następujące warunki:

·co najmniej połowa powierzchni każdej
zwartej części gruntu zawiera się w
obszarze zwartej zabudowy

·położone

są w odległości nie większej
niż 50 m od najbliższej działki
budowlanej w rozumieniu przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami

·położone
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są w odległości nie większej
niż 50 m od drogi publicznej w
rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych.
Wszystkie wymienione we wniosku
działki spełniają w/w warunki.
Ponadto działka 13/19 ujęta w niniejszym
wniosku posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej oraz posiada pełne
uzbrojenie terenu (biegnąca przez działkę
sieć wodociągowa, sieć gazowa, słup
energetyczny, sieć telekomunikacyjna).
Należy również wskazać, iż sąsiadujące
działki (między innymi działka nr 23)
zostały uwzględnione w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nie ma
więc żadnych przeszkód, aby moje działki
wskazane we wniosku, także znalazły się
w MPZP jako budowlane.
Przyjmowane w planie ustalenia co do
przeznaczenia i warunków zabudowy
konkretnych nieruchomości oraz sposobu
zagospodarowania określonego terenu
powinny pozostać w bezpośrednim
związku z uprawnieniami i obowiązkami
właścicieli nieruchomości, chronionymi
przepisem art. 140 k.c.
Zważywszy
na
wszystkie
wyżej
wymienione argumenty, wnoszę o
uwzględnienie
moich
uwag
w
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, w taki sposób, iż działki
13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8,
13/9, 13/10, 13/12, 13/13 oraz 13/19
zostaną ujęte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako
przeznaczone
pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną ( obszar
proponowanej zmiany stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego pisma).
Proszę o zmianę przeznaczenia terenu
(działki)
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Bęczyn.
Wnioskuję o przekształcenie działki 220/1

220/1
Bęczyn

1MU.14, 1R.4

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy

-

Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki ewidencyjnej
nr 220/1 pod zabudowę zagrodową,
w ramach niniejszej procedury
sporządzania miejscowego planu
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na teren zabudowy zagrodowej (RM).
Powierzchnia terenu, którego dotyczy
wnioskowana zmiana znajduje się w
południowej strefie technicznej wzdłuż
istniejącej
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia
110V do istniejącej już działki terenu
zabudowy zagrodowej (RM).
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Na podstawie art. 31 ust. 1, 2 z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 647)
wnoszę o zmianę Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Oznaczenie nieruchomości oraz terenu,
którego wniosek dotyczy:
34-113 Sosnowice ul. Krótka 11

·nr

działki:
małopolskie,
Sosnowice

·nr

działki:
małopolskie,
Sosnowice

·nr

działki:
małopolskie,
Sosnowice

·nr

działki:
małopolskie,
Sosnowice

·nr

działki:
małopolskie,
Sosnowice

·nr

485/4
powiat

województwo
wadowicki,

485/3
powiat

województwo
wadowicki,

485/2
powiat

województwo
wadowicki,

484/4
powiat

województwo
wadowicki,

484/3
powiat

województwo
wadowicki,

działki:
484/2
województwo
małopolskie,
powiat
wadowicki,
Sosnowice
Zgłaszam uwagę o zmianę terenów
rolniczych
na
tereny
zabudowy

Poz. 6086
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

485/4, 485/3, 485/2,
484/4, 484/3, 484/2
Sosnowice

11RM.12, 11R.19

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga w zakresie całych działek o
numerach ewidencyjnych 484/2,
484/3, 485/2, 485/3 oraz w zakresie
części
działek
o
numerach
ewidencyjnych 484/2 i 485/4 jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Ponadto informuje się, że zgodnie z
wyłożonym do publicznego wglądu
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
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mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uzasadnienie:
Uprzejmie proszę o rozważenie moich
uwag. Uważam, że poprzez rozwój
budownictwa jednorodzinnego, nasza
miejscowość stanie się bardziej atrakcyjna
również dla inwestycji w usługi oraz
turystykę. Spowoduje to rozwój naszego
regionu, a wiele młodych ludzi znajdzie
zatrudnienie w powstających ośrodkach z
branży turystycznej. Efektem tego będzie
zatrzymanie ludności na naszym terenie,
ponieważ nie będą musieli szukać pracy
w pobliskich miastach, a przecież nie
każdy może być rolnikiem.
Spokój oaz cisza naszego regionu sprzyja
tego typu działaniom.
Dlatego
jeszcze
raz
proszę
o
uwzględnienie moich uwag.
Oświadczam, że jestem właścicielem w/w
nieruchomości i posiadam tytuł prawny
do terenu objętego wnioskiem.
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W związku z Obwieszczeniem Wójta
Gminy
Brzeźnica
o
powtórnym
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego oraz
Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr
XXI/202/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice w gminie
Brzeźnica przedstawiam następujące
informacje, wnioski i uwagi z prośbą o
uwzględnienie ich w przedmiotowym
projekcie:

1.Dziękuję za częściowe uwzględnienie
mojego
wniosku
o
zmianę
zagospodarowania przestrzennego z dnia

3/1, 3/2, 13/2, 13/3,
13/4, 13/5, 13/6, 13/7,
13/8, 13/9, 13/10,
13/12, 13/13, 13/19
Bęczyn

1MN.21, 1MN.28,
1R.18, 1R/ZL.29,
1ZL.21

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka,
Sosnowice
części
działek o numerach ewidencyjnych
484/2 i 485/4 są przeznaczone pod
zabudowę zagrodową.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał części
działek ewidencyjnych nr 484/2 i
485/4 (położone obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.12)
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną. Ze względu na
położenie tych części działek w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, ŁIII, Br/RIIIb i
Br/ŁIII, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r., 1161 z późn. zm.) w tym art.
7, ust. 2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tych części
działek dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie ich na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga w zakresie całych działek o
numerach ewidencyjnych 13/2, 13/3,
13/4, 13/5, 13/6, 13/7 oraz w
zakresie części działek o numerach
ewidencyjnych 3/1, 3/2, 13/8, 13/9,
13/10 i 13/19 jest niezgodna z
obecnie obowiązującym Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
20 listopada 2020 roku.

2.W wyłożonym do publicznego wglądu
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości
Bęczyn
zaplanowano
przeznaczenie moich działek: 3/1 oraz 3/2
(jednostka ewidencyjna: 121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny:
121802_2.0001, Bęczyn) pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Przyjęte
rozwiązanie jest całkowicie nietrafione,
gdyż w/w działki są całkowicie zalesione
(co można zobaczyć na mapie satelitarnej
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
pisma). Ponadto działki te znajdują się na
terenie o bardzo dużym kącie nachylenia
(skarpa), gdzie różnica poziomów wynosi
około 20-30 metrów. Nie ma tam
absolutnie żadnej możliwości zabudowy,
a przekształcona powierzchnia nigdy na
taki cel nie zostanie wykorzystana. Jest to
strata powierzchni, którą gmina mogłaby
wykorzystać na przekształcenie innych
moich działek ujętych we wniosku z dnia
20 listopada 2020 roku. Mając na uwadze
powyższe wnoszę o zmianę przeznaczenia
działek 3/1 oraz 3/2 na teren leśny, a
powierzchnię zabudowy mieszkaniowej
„zwolnioną” w związku z tą zmianą
(około 0,22 ha) proszę przeznaczyć na
działki, o których mowa w pkt. 3
niniejszego pisma.

3.We

wniosku
o
zmianę
zagospodarowania
przestrzennego
złożonym przeze mnie 20 listopada 2020
roku wskazałem następujące działki:

·nr działki 13/2: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/3: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/4: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/5: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/6: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/7: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn
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ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Ponadto informuje się, że zgodnie z
wyłożonym do publicznego wglądu
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice całe działki o
numerach ewidencyjnych 13/11,
13/12, 13/13 oraz części działek o
numerach ewidencyjnych 13/8, 13/9,
13/10 i 13/19 są przeznaczone pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

·nr działki 13/8: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/9: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/10: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/12: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/13: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn

·nr działki 13/19: jednostka ewidencyjna:
121802_02,
Brzeźnica;
obręb
ewidencyjny: 121802_2.0001, Bęczyn
W wyłożonym do publicznego wglądu
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Bęczyn uwzględniono
jedynie część działek objętych moim
wnioskiem. Zgodnie z artykułem 6 ust. 2
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym: „Każdy ma prawo, w
granicach określonych ustawą,
do:
1) zagospodarowania terenu, do którego
ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami
ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli nie
narusza to chronionego prawem interesu
publicznego oraz osób trzecich;
2) ochrony własnego interesu prawnego
przy
zagospodarowaniu
terenów
należących
do
innych
osób
lub
jednostek
organizacyjnych”.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. w
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza
prawo własności. Skoro uchwalając plan
miejscowy, rada gminy może ingerować
w wykonywanie prawa własności, to taka
ingerencja ma także uwzględniać zasadę
proporcjonalności wynikającą z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Zachowanie
proporcjonalności w treści planów
miejscowych oznacza, że w trakcie
procedury sporządzania tych aktów
prawnych powinno nastąpić wyważenie
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interesów, w tym zwłaszcza interesów
zgłoszonych
przez
przedmioty
zewnętrzne
wobec
administracji.
Przejawem
nieproporcjonalności
w
działaniu Gminy może być fakt
nieuzasadnionej dywersyfikacji terenu
działek objętych wnioskiem z terenami
zwartej zabudowy mieszkalnej ją
otaczającymi. Świadczy to o tym, że
organ planistyczny w sposób dowolny
może dopuścić się ograniczenia mojego
prawa własności. Można więc tu podnieść
zarzut przekroczenia granic władztwa
planistycznego, w sposób nieuzasadniony
i
nieproporcjonalny
ograniczając
przysługujące mi prawo własności wyżej
wymienionych działek.
Gmina uchwalając Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nie
może ograniczać prawa do swobodnego
dysponowania
własnymi
nieruchomościami i wykorzystania ich
według własnego uznania.
Ustalenia m.p.z.p. kształtują wraz z
innymi
przepisami
prawa
sposób
wykonywania
prawa
własności
nieruchomości. Zgodnie ze wspomnianym
przeze mnie już wyżej art. 6 ust. 2 u.p.z.p.
każdy posiada prawo – w granicach
określonych przez ustawy i zasady
współżycia
społecznego
–
do
zagospodarowania terenu, do którego ma
tytuł prawny oraz ochrony własnego
interesu
prawnego
przy
zagospodarowaniu terenów należących do
innych osób. Władztwo planistyczne
gminy stanowi uprawnienie organu do
lokalnej ingerencji w sferę wykonywania
prawa własności, nie stanowi jednak
władztwa
absolutnego
i
nieograniczonego, gdyż gmina wykonując
je ma obowiązek działać w granicach
prawa,
kierować
się
interesem
publicznym, wyważać interesy publiczne
z interesami prywatnymi, uwzględniać
aspekt
racjonalnego
działania
i
proporcjonalności ingerencji w sferę
wykonywania prawa własności. A zatem
kształtowanie
polityki
przestrzennej
gminy powinno odbywać się z jednej
strony z uwzględnieniem prawa do
podejmowania działań, które w ramach
ograniczonych m.in. zasadami współżycia
społecznego, pozwolą zrealizować zasadę
zrównoważonego rozwoju, a jedocześnie
służyć będą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty lokalnej.
W uzasadnieniu wniosku z dnia 20
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listopada 2020 roku wskazałem, iż na
w/w gruntach całkowicie zaprzestano
działalności rolniczej kilka lat temu.
Obecnie grunty te są ugorem, a ciągu
kilku najbliższych lat staną się
całkowitym odłogiem pozostawionym bez
jakiejkolwiek ingerencji. Produkcja rolna
na tak małym obszarze jest całkowicie
nieopłacalna, a koszty utrzymania
gruntów w dobrej kulturze rolnej są zbyt
wysokie, aby pozostawić je w takim
stanie, w jakim zostały przewidziane w
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. W efekcie grunt rolny
jest nim jedynie z nazwy, ponieważ nie
zostanie wykorzystany na produkcję
rolną. Po uwzględnieniu w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego
gruntów wskazanych we wniosku pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
zostanie dokonany nowy podział działek
oraz powstanie droga umożliwiająca
dojazd do wszystkich posesji. Wszystkie
działki
budowlane
zostaną
także
uzbrojone w media. Pozwoli mi to na
realizację inwestycji mieszkaniowych
(budowa domów jednorodzinnych).
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brzeźnica wielokrotnie wskakuje się, iż
Gmina stawia na zrównoważony rozwój
inwestycji
mieszkaniowych
oraz
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
Gminy. Analizując studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy należy brać pod
uwagę jego całość, uwzględniając na
równi część graficzną jak i tekstową,
które
wzajemnie
się
uzupełniają
(potwierdzają), bowiem dopiero obie
części łącznie tworzą akt planistyczny.
Przekształcenie
w/w
działek
na
budowlane pozwoli mi na rozpoczęcie
inwestycji mieszkaniowych oraz uchroni
w/w grunty przed degradacją w związku z
brakiem upraw rolniczych. Doprowadzi to
do zwiększenia dochodów budżetu
gminy.
Na zasadność powyższej uwagi wskazuje
5także fakt, że okoliczne działki o
numerach 8/6, 8/1, 13/15, 13/18, 21, 26/1,
23, 914, 30/1, 31/1, 33, 53, i inne są
zabudowane, więc wszystkie wymienione
we wniosku działki znajdują się w zwartej
zabudowie, która na podstawie art. 7 pkt
29 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
rozumiana jest jako zgrupowanie nie
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mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem
budynków
o
funkcji
wyłącznie
gospodarczej,
pomiędzy
którymi
największa odległość sąsiadujących ze
sobą budynków nie przekracza 100 m.
Zgodnie z art. 7 ust. 2a Ustawy z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów
ornych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz.
78) nie wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi na cele
nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych
stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli
grunty te spełniają następujące warunki:

·co najmniej połowa powierzchni każdej
zwartej części gruntu zawiera się w
obszarze zwartej zabudowy

·położone

są w odległości nie większej
niż 50 m od najbliższej działki
budowlanej w rozumieniu przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami

·położone

są w odległości nie większej
niż 50 m od drogi publicznej w
rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych.
Wszystkie wymienione we wniosku
działki spełniają w/w warunki.
Ponadto działka 13/19 ujęta w niniejszym
wniosku posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej oraz posiada pełne
uzbrojenie terenu (biegnąca przez działkę
sieć wodociągowa, sieć gazowa, słup
energetyczny, sieć telekomunikacyjna).
Należy również wskazać, iż sąsiadujące
działki (między innymi działka nr 23)
zostały uwzględnione w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nie ma
więc żadnych przeszkód, aby moje działki
wskazane we wniosku, także znalazły się
w MPZP jako budowlane.
Przyjmowane w planie ustalenia co do
przeznaczenia i warunków zabudowy
konkretnych nieruchomości oraz sposobu
zagospodarowania określonego terenu
powinny pozostać w bezpośrednim
związku z uprawnieniami i obowiązkami
właścicieli nieruchomości, chronionymi
przepisem art. 140 k.c.
Zważywszy
na
wszystkie
wyżej
wymienione argumenty, wnoszę o
uwzględnienie
moich
uwag
w
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, w taki sposób, iż działki
13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8,
13/9, 13/10, 13/12, 13/13 oraz 13/19
zostaną ujęte w Miejscowym Planie
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Zagospodarowania Przestrzennego jako
przeznaczone
pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną ( obszar
proponowanej zmiany stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego pisma).
Proszę o wprowadzenie zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Sosnowice, polegającej na tym iż aby
działki: 482/2 o powierzchni 0,0485 i
483/2 o powierzchni 0,4749 ha
przeklasyfikować z rolnej na budowlaną
przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną.
Działka ta znajduje się przy ulicy Krótkiej
granicząc z obu stron z działkami
zabudowanymi zabudową mieszkalną.
Jest to idealny teren pod zabudowę
jednorodzinną. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojej prośby.
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Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga w zakresie całej działki o
numerze ewidencyjnym 482/2 oraz
w zakresie części działki o numerze
ewidencyjnym 483/2 jest niezgodna
z obecnie obowiązującym Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Ponadto informuje się, że zgodnie z
wyłożonym do publicznego wglądu
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice część działki
o numerze ewidencyjnym 483/2 jest
przeznaczona
pod
zabudowę
zagrodową.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 483/2
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 11RM.12)
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną. Ze względu na
położenie tej części działki w zasięgu
gruntów
rolnych
o
klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
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Wnoszę o przekształcenie działki numer
379 w Sosnowicach na tereny MN –
przeznaczone
pod
zabudowę
jednorodzinną w całości. Swój wniosek
motywuję tym, że w wyłożeniu planu
przewidziana
jest
zabudowa
siedliskowa/zagrodowa. Od lat wnoszę o
przekształcenie tej działki. Nie mam
żadnych
planów
związanych
z
prowadzeniem gospodarstwa na tej
działce. Jestem starszą osobą – chciałbym
przekazać działki budowlane moim
dzieciom i wnukom. Przekształcenie tej
działki pomoże zaspokoić potrzeby
mieszkaniowe mojej rodziny. Proszę o
pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

379
Sosnowice

11RM.12

Stosownie do obwieszczenia Wójta
Gminy
Brzeźnica
o
powtórnym
wyłożeniu
do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice wraz z prognozą

121/17
Bęczyn

1R.17

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu przeznaczał działkę
ewidencyjną nr 379 (położoną
obecnie, na rysunku projektu planu,
w zasięgu terenu oznaczonego
symbolem 11RM.12) pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Ze
względu na położenie tej działki w
zasięgu gruntów rolnych o klasie
bonitacyjnej RIIIb, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej działki dla
osoby będącej rolnikiem, było
przeznaczenie jej na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki ewidencyjnej
nr 121/17 pod zabudowę zagrodową,
w ramach niniejszej procedury
sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
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oddziaływania na środowisko zwracam
się z prośbą o zmianę ustaleń planu w
zakresie przeznaczenia jednostki MPZP
mojej
działki
121/17
obręb
121802_2.0001 Bęczyn, z planowanej
1R.17 – tereny rolne na RM – tereny
zabudowy zagrodowej.
Prośbę swą motywuję tym iż, planuję
wykorzystanie w/w działki pod zabudowę
zagrodową związaną z produkcją rolną
oraz hodowlą zwierząt zagrodowych.

60

61
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Stosownie do obwieszczenia Wójta
Gminy
Brzeźnica
o
powtórnym
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zwracam
się z prośbą o zmianę ustaleń planu w
zakresie przeznaczenia jednostki MPZP
mojej działki o nr 196/26 obręb
121802_2.0001 Bęczyn, z planowanej
1MN.8 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na MU – tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Prośbę swą motywuję tym, iż w bliskim
sąsiedztwie znajdują się grunty o takim
przeznaczeniu oraz faktem, że w
najbliższym czasie planuję przeniesienie
dotychczasowo prowadzonej przeze mnie
działalności handlowo-usługowej na w/w
działkę.

196/26
Bęczyn

1MN.8

Stosownie

187/10

1RM.11, 1R.12,

do

obwieszczenia

Wójta

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

-

opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki ewidencyjnej
nr
196/26
pod
zabudowę
mieszkaniowo-usługową, w ramach
niniejszej procedury sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowej działki na zabudowę
mieszkaniowo-usługową,
będzie
brana pod uwagę po przez organ
sporządzający
niniejszy
plan
miejscowy po jego uchwaleniu, na
podstawie przedmiotowej uwagi,
złożonej w trakcie procedury
sporządzania
niniejszego
planu
miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona.
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Gminy
Brzeźnica
o
powtórnym
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zwracam
się z prośbą o zmianę ustaleń planu w
zakresie przeznaczenia jednostki MPZP
mojej działki o nr 187/10 obręb:
121802_2.0001 Bęczyn, z planowanego
przeznaczenia RM – tereny zabudowy
zagrodowej i 1R.12, na przeznaczenie
MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej.
Wniosek swój motywuję tym, iż w
bliskim sąsiedztwie znajdują się grunty o
takim przeznaczeniu a w najbliższym
czasie
planuję
przeniesienie
dotychczasowo prowadzonej przeze mnie
działalności usługowe4j na w/w działkę.
Obecnie na wnioskowanej działce jestem
w trakcie budowy budynku mieszkalnego
oraz budynku gospodarczego, a następnie
planuję budowę warsztatu w zakresie
usług mechaniki samochodowej. W
związku z powyższym wniosek o zmianę
na tereny zabudowy mieszkaniowousługowej – MU jest uzasadniony.
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OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

Uwaga w zakresie części działki o
numerze ewidencyjnym 187/10 jest
niezgodna z obecnie obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Ponadto informuje się, że zgodnie z
wyłożonym do publicznego wglądu
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Bęczyn, Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice część działki
o numerze ewidencyjnym 187/10 jest
przeznaczona
pod
zabudowę
zagrodową.
Projekt planu po jego opiniowaniu i
uzgadnianiu
przeznaczał
część
działki ewidencyjnej nr 187/10
(położoną obecnie, na rysunku
projektu planu, w zasięgu terenu
oznaczonego symbolem 1RM.1) pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną. Ze względu na
położenie tej części działki w zasięgu
gruntów
rolnych
o
klasach
bonitacyjnych RIIIa i RIIIb, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
1161 z późn. zm.) w tym art. 7, ust.
2, pkt 1, który mówi że
przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne
„gruntów
rolnych
stanowiących użytki rolne klas I–III
– wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi”,
konieczne było wystąpienie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
uzyskanie zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
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Wnoszę o przekształcenie działki numer
1/10 w Sosnowicach na tereny MN –
przeznaczone
pod
zabudowę
jednorodzinną w całości. Swój wniosek
motywuję tym, że w wyłożeniu planu
przewidziana
jest
zabudowa
siedliskowa/zagrodowa. Od lat wnoszę o
przekształcenie tej działki. Nie mam
żadnych
planów
związanych
z
prowadzeniem gospodarstwa na tej
działce. Działka przylega bezpośrednio do
działki nr 1/8, która została ujęta w
całości pod budowę jednorodzinną a nie
zagrodową, przy powierzchni 0,14 ha
działki 1/10 trudno będzie zrobić tam
siedlisko z zagrodą więc racjonalne jest
aby ten teren stanowił uporządkowany
ciąg zabudowy jednorodzinnej, tym
bardziej, że nie jest to teren zalewowy.
Przekształcenie tej działki na teren
budownictwa
jednorodzinnego
jest
zgodne ze studium. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojej prośby.

1/10
Sosnowice

11R.37

Na bazie informacji przedstawionych w
nowym Projekcie miejscowego planu
zagospodarowania chciałbym wnieść o
zmianę dotyczącą wpisu polegającą na
wykreśleniu
tekstu
z
Projektu
miejscowego plany zagospodarowania:
Ustalenia dotyczące zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej punkt 3: kk)
budynek
dworu
w
Sosnowicach,
oznaczony na rysunku planu nr 89;
Dodatkowo usunięcie z planu nr 89
umieszczonego na działce 393/4 w
Sosnowicach.
Wniosek motywuję tym, iż budynek
zlokalizowany na tej działce nie był
konsultowany
pod
kątem
stanu
technicznego i możliwości przywrócenia
mu jakichkolwiek funkcji pierwotnych.
Należy tutaj nadmienić, że budynek był
wielokrotnie
przebudowywany
i
określenie tym samym „oryginalnego”
stanu jest niemożliwe.
Dodatkowo wpis o ewidencji zabytków
gminy
uniemożliwia
formalne

393/4
Sosnowice

11MU.4

-

-
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-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
decyzją nr GZ.tr.602.168.2019 z dnia
13 marca 2020 roku takiej zgody nie
wyraził. W związku z tym jedyną
możliwością,
która
dawałaby
możliwość zabudowy tej części
działki dla osoby będącej rolnikiem,
było przeznaczenie jej na teren
zabudowy zagrodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Wskazanie
przedmiotowego
budynku, oznaczonego na rysunku
projektu
planu
odpowiednim
symbolem oraz numerem 89 jako
obiektu zabytkowego wpisanego do
gminnej ewidencji zabytków (§ 7,
pkt 3, lit. kk projektu ustaleń planu)
miało miejsce zgodnie z aktualne
opracowaną i obowiązującą w
gminie
Brzeźnica,
Gminną
Ewidencją Zabytków. Ewentualne
usunięcie z rysunku planu i jego
części tekstowej przedmiotowego
budynku, jako obiektu zabytkowego,
będzie mogło mieć miejsce w
ramach ewentualnej, późniejszej
zmiany tego planu po jego
uchwaleniu, wyłącznie w sytuacji
wykreślenia
przedmiotowego
budynku z Gminnej Ewidencji
Zabytków.
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dofinansowanie z tytułu zabytków
objętych ochroną konserwatora zabytków.
Prowadzi do bezpośrednio do dalszej
degradacji budynku, ponieważ wszystkie
prace remontowe muszą iść formalnie
przez konserwatora zabytków i na bazie
jego zgody mogą być podjęte a koszty z
tym związane przewyższają jakikolwiek
sens takiej inwestycji.
Utrzymanie takie stanu rzeczy zmusi
mnie, właściciela budynku, do wniesienia
o rozbiórkę w najbliższym czasie ze
względu na brak możliwości remontu czy
przebudowy budynku.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby a w przypadku negatywnej
odmowy proszę o przedstawienie planów
Gminy na finansowanie remontu budynku
w najbliższych latach.
Wnoszę o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działki
rolnej na działkę budowlaną.
Obecny plan zawiera niekorzystne dla
mnie
postanowienie
ograniczając
możliwość zabudowy uderza to w moje
zamierzenia
związane
z
przyszłą
inwestycją.

Działając w imieniu własnym, niniejszym
wnoszę o:

1.zmianę

Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Brzeźnica poprzez
zmianę przeznaczenia południowej części
działki 395/5 położonej w Paszkówce z
terenów
rolniczych
oznaczonych
symbolem R, na teren zabudowy
zagrodowej, oznaczony symbolem RM;

2.zmianę

projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice wraz z prognozą
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8/21
Paszkówka

10R.11

395/5
Paszkówka

10MU.12, 10R.3

-

-
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Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie
części
działki
ewidencyjnej nr 395/5 pod zabudowę
zagrodową, w ramach niniejszej
procedury
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
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oddziaływania na środowisko poprzez
zmianę przeznaczenia południowej części
działki 195/5 położonej w Paszkówce z
terenów
rolniczych
oznaczonych
symbolem R, na teren zabudowy
zagrodowej, oznaczony symbolem RM.
UZASADNIENIE:
W pierwszej kolejności pragnę wskazać,
że w dotychczas
obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z 2009 roku (uchwała Nr
XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z
dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego Gminę Brzeźnica – Dz.
Urz. Woj. Małop. z 2009 r., poz. 606, nr
4530)
działka
395/5
posiada
przeznaczenie:

1.w północnej części – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.w południowej części – teren rolniczy.
Tym niemniej wskazać należy, iż w art.
21 ust. 2 pkt 3 lit. c ww. uchwały dla
terenów
rolniczych
w
ramach
przeznaczenia
podstawowego
i
uzupełniającego dopuszcza się możliwość
realizacji
zabudowy
zagrodowej,
siedliskowej oraz agroturystyki.
Wskazuję, iż właśnie z uwagi na
możliwość zabudowy zagrodowej w
południowej części ww. działki w dniu 1
października 2020 roku dokonałam jej
zakupu. Zakup powyższy poprzedzony
został wydaniem przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa decyzji z dnia 25
sierpnia 2020 roku, wyrażającej zgodę na
nabycie nieruchomości rolnej.
Dowód:
1. decyzja Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 2020 roku,
znak: KRA.WKUR.510.128.2020.KG.5.
Biorąc pod uwagę datę zakupu
nieruchomości, obejmującej działkę nr
395/5
nie
miałam
możliwości
kwestionowania ustaleń zawartych w
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brzeźnica, które uchwalone zostało kilka
lat wcześniej.
Podjęłam szereg działań, aby uzyskać
uprawnienie rolnicze – kurs dla rolnika w
Szkole Rolniczej w Czernichowie –
zrobiłam to między innymi w celu
uzyskania
uprawnienia,
aby
móc
zbudować część rolną działki nr 395/5.
Zamierzam w przyszłości przenieść się z
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mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
części
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
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rodziną na to miejsce i uprawiać tam pole.
Dowód:
2. Zaświadczenie ze Szkoły Rolniczej w
Czernichowie.
Ponadto działka nr 395/5 jest niskiej klasy
(IV), a zatem zmiana jej przeznaczenia
nie
wymaga
zgody
Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lecz leży w
kwestii Wójta Gminy Brzeźnica.
Dowód:
3. Wypis z ewidencji gruntów.
Mając na uwadze podjęte przeze mnie
działania oraz poniesione dotychczas
koszty związane z zakupem ww. działki,
proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego
wniosku oraz uwag.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o
przekształcenie działki 935/2 i 935/4 pod
zabudowę jednorodzinną.
W
planie
zagospodarowania
przestrzennego działki te są przeznaczone
pod teren rolny 10R13, sąsiadujące
działki mają przeznaczenie pod zabudowę
jednorodzinną.
Prośbę swoją argumentuję tym, że
wykonaliśmy oddzielny dojazd do
działek.
Proszę
o
pozytywne
rozpatrzenie
wniosku.

Projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Bęczyn,
Kopytówka,
Paszkówka, Sosnowice, Instytut Rozwoju
Miast i Regionów, wrzesień 2020,
wyłożony do publicznego wglądu
obwieszczeniem Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 13 maja 2021 r., wprowadza
zmiany w przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania
dla
terenów
oznaczonych symbolem identyfikacyjnym
„R” (tereny rolne).
Dotychczas
obowiązujący
plan
miejscowy Gminy Brzeźnica uchwalony
uchwałą nr XXVI/220/2009 z dnia
30.06.2009 r. dla terenów oznaczonych
symbolem
„R”
(tereny
rolnicze)
przewidywał,
obok
przeznaczenia
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935/2, 935/4
Paszkówka

10MU.25, 10R.13

692/5
Bęczyn

1MU.9, 1R.16

-

-
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Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Przeznaczenie działki ewidencyjnej
nr 692/5 pod zabudowę zagrodową,
w ramach niniejszej procedury
sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
wymagałoby ponowienia procedury
opiniowania
i
uzgadniania
przedmiotowego projektu planu oraz
kolejnego, trzeciego wyłożenia do
wglądu publicznego, co wydłużyłoby
jego sporządzenie o kolejne 5 do 6
miesięcy.
Mając
na
uwadze
oczekiwania
znacznej
liczby
mieszkańców gminy odnośnie jak
najszybszego uchwalenia przez Radę
Gminy Brzeźnica przedmiotowego
projektu planu, takie rozwiązanie nie
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podstawowego,
przeznaczenie
uzupełniające,
w
ramach
którego
dopuszczał między innymi:

a)dolesienia, zalesienia,
b)drogi wewnętrzne,
c)zabudowa zagrodowa,

siedliska,

agroturystyka,

d)obiekty związane z hodowlą,
e)urządzenia infrastruktury technicznej i
komunalnej.
Tymczasem,
projektowany
plan
miejscowy
diametralnie
zmienia
przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem
„R”,
gdzie
dopuszcza
lokalizację:

a)zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
b)zbiorników wodnych służących
wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,

c)cieków

wodnych,
rowów
melioracyjnych i urządzeń wodnych wraz
z inną infrastrukturą techniczną z nimi
związaną,

d)dróg

dojazdowych do gruntów
rolnych.
Jak z powyższego wynika tereny rolne
pozbawiono większości dotychczasowych
możliwości zagospodarowania, a w
szczególności zabudowy zagrodowej,
siedliska i agroturystyki, obiektów
związanych
z
hodowlą,
dróg
wewnętrznych i urządzeń infrastruktury
technicznej. Jednocześnie projekt planu
przewiduje
wydzielenie
nowego
przeznaczenia oznaczonego symbolem
„RM” (tereny zabudowy zagrodowej), w
których dopuszcza się nie tylko zabudowę
zagrodową, ale też szereg innych
obiektów i urządzeń, w tym również
związanych z produkcją rolną lub
przetwórstwem rolno-spożywczym.
Z powyższym zmian jednoznacznie
wynika drastyczne pogorszenie sytuacji
posiadacza
terenów
oznaczonych
symbolem ”R”, zarówno co do
możliwości prowadzenia działalności
rolniczej jak i wykorzystania w inny
sposób nie zmieniający zasadniczego
charakteru tych terenów. Oznacza to
dalej, że większość działań związanych z
wykorzystaniem terenu zgodnie z
obecnym planem miejscowym, w nowym
planie
–
przy
zachowaniu
dotychczasowego oznaczenia – będzie

Poz. 6086
jest w chwili obecnej brane pod
uwagę przez organ sporządzający
niniejszą zmianę planu.
Ewentualna możliwość dokonania
zmiany
przeznaczenia
przedmiotowej działki na zabudowę
zagrodową, będzie brana pod uwagę
po przez organ sporządzający
niniejszy plan miejscowy po jego
uchwaleniu,
na
podstawie
przedmiotowej uwagi, złożonej w
trakcie
procedury
sporządzania
niniejszego planu miejscowego.
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całkowicie wykluczona lub ulegnie
drastycznemu
ograniczeniu.
Zatem
dotychczasowe oznaczenie „R” w nowym
planie tylko pozornie będzie utrzymaniem
dotychczasowego
przeznaczenia
a
faktyczne w istotny sposób zmieni
możliwości wykorzystania tych terenów.
Co kluczowe, dotyczy to również
wykorzystania na potrzeby i w sposób
ściśle
związany
z
podstawowym
przeznaczeniem
rolniczym.
Niezrozumiałe
jest
utrzymanie
przeznaczenia
rolniczego
przy
jednoczesnym
wykluczeniu
bądź
zawężeniu do minimum możliwości
uzupełniających wykorzystanie rolne. Są
to bowiem formy wykorzystania służące
czyli pełniące funkcje pomocnicze
względem działalności rolniczej. Zamiast
rozwijać i racjonalizować te możliwości
celem zachęcenia do gospodarowania
terenami rolnymi, powyższe zmiany
prowadzą
do
wprost
odwrotnych
skutków.
Powyższe zmiany są niezgodne z logiką
wprowadzania
zmian
w
zagospodarowaniu
przestrzennym.
Utrzymanie dotychczasowego oznaczenia
przy równoczesnej zmianie opisu sprawia
wrażenie dokonywania zmian w sposób
zakamuflowany,
niejako
„tylnymi
drzwiami”, w sposób trudny do
zorientowania się przez przeciętnego
posiadacza gruntów. Taki sposób
postępowania godzi w zasady pewności
prawa
(utrata
dotychczasowych
możliwości mimo pozornie tego samego
przeznaczenia),
transparentności
i
działania
organów
administracji
publicznej w sposób budzący zaufanie
obywateli. Ponadto, jest to działanie
mogące narazić Gminę na wysokie koszty
odszkodowań
spowodowanych
pogorszeniem sytuacji
posiadaczy
gruntów
w
skutek
zmiany
dotychczasowego
przeznaczenia.
Powyższa zmiana istotnie pogorszy moją
sytuację jako nabywcy działki z zamiarem
wykorzystywania zgodnie z obecnie
obowiązującym planem miejscowym.
Wskazane okoliczności tłumaczą brak
uwag i wniosków w powyższym zakresie
na wcześniejszym etapie procedury.
W związku z powyższym proszę o
dokonanie
punktowej
zmiany
przeznaczenia działki nr 692/5 położonej
w miejscowości Bęczyn, w części
oznaczonej
symbolem
„R”
na
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przeznaczenie oznaczone w projekcie
planu miejscowego symbolem „RM”
(tereny zabudowy zagrodowej). Wniosek
ten jest uzasadniony z następujących
powodów. Działka jest położona w strefie
rozwoju
zabudowy
mieszkaniowej,
zagrodowej i letniskowej. Zmiana
przeznaczenia na „RM” jest zgodna z
charakterem terenów sąsiadujących, nie
zwiększa łącznej powierzchni terenów
przeznaczonych pod zabudowę na terenie
Gminy, nie powoduje konieczności
dokonywania analiz w celu wskazania
odpowiedniego
bilansu
terenów
budowlanych, nie zaburza ładu na
terenach przylegających o tym samym
przeznaczeniu, na których istnieje
zabudowa tj. na sąsiadujących działkach
nr 692/27 i nr 692/7, okoliczność
analogicznej
zmiany
przeznaczenia
sąsiadującej działki nr 692/7 na „RM” w
projekcie planu, jak również względy
osobiste (nabycie działki z zamiarem
wykorzystania zgodnie z obecnym
planem miejscowym, brak innych działek,
sytuacja rodzinna, czworo dzieci). Zmiana
przeznaczenia na projektowane w nowym
planie jako „RM” faktycznie utrzyma
jedynie przeznaczenie odpowiadające
dotychczasowemu
przeznaczeniu
w
obecnym planie a nie będzie prowadzić
do realnej zmiany przeznaczenia terenu.
Zgłoszenie niniejszego wniosku na
obecnym etapie jest spowodowane i
uzasadnione
wskazanymi
wyżej
okolicznościami
i
metodologią
wprowadzenia zmian w projekcie planu
zagospodarowania przestrzennego (przy
zachowaniu
dotychczasowego
oznaczenia).
Przedmiot wniosku: niniejszym składam
uwago dotyczące ograniczeń zabudowy
na działce 449/7.
Działka 449/7 sąsiaduje z drogą
wyznaczoną w Projekcie na działkach
873/11 oraz 873/13.
Przebieg drogi przez te działki znacząco
utrudnia korzystanie z działki 449/7, która
to działka przez większość przebiegu (aż
do odległości ok. 100 m od drogi
głównej) ma szerokość JEDYNIE 15m.

a.Ze względu na klasyfikację drogi jako
KDW2 o szerokości 6m, odległość
budynków od osi drogi ma wynosić
minimum 7m, podczas gdy istniejąca
zabudowa znajduje się w odległości
mniejszej niż 7m.
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449/7
Bęczyn

Poz. 6086

1MU.27

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

Uwaga nieuwzględniona.
Droga
wewnętrzna
oznaczona
symbolem 1KDW2.20 wyznaczona
została
w
granicach
działek
ewidencyjnych nr 873/11 i 873/13
dla obsługi komunikacyjnej działek
przeznaczonych pod zabudowę,
zlokalizowanych
w
dalszej
odległości od drogi powiatowej, już
w obecnie obowiązującym planie
miejscowym. Określenie odległości
zabudowy na 7 m od osi tej drogi
dotyczy zgodnie z ustaleniami
projektu planu nowej zabudowy.
Biorąc pod uwagę, że zachodnia linia
rozgraniczająca
tej
drogi
wewnętrznej biegnie po granicy
działek ewidencyjnych nr 449/7 i
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873/11, oznacza to, że odległość 7 m
od osi tej drogi wypada w odległości
4 m od granicy działki ewidencyjnej
nr 449/7. Taką też odległość dla
lokalizacji budynków z otworami
okiennymi na działce budowlanej
określają przepisy rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków
technicznych
jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., z
późn. zm.). W związku z tym zapis o
odległości nowej zabudowy 7 m od
osi drogi wewnętrznej KDW2 nie
ingeruje bardziej negatywnie na
możliwości zabudowy na działce
449/7 niż inne przepisy prawne. Co
więcej, w stosunku do wyznaczonej
w obecnie obowiązującym planie
miejscowym linii zabudowy na tej
działce, jest to odległość mniejsza
niż wskazana na rysunku obecnie
obowiązującego planu miejscowego.

b.obecnie

działki 873/11 oraz 873/13
znajdują się w rękach prywatnych, w
związku z tym Urząd Gminy stwierdził
niemożność wyznaczania dojazdu do
działki 449/7 po tej drodze.
Wyznaczona droga prowadzi przez
rozpadlinę i pomiędzy istniejącymi
ogrodzeniami i zabudowaniami, co już
obecnie narzuca jej szerokość. Szerokość
przy zjeździe z drogi Powiatowej nie
może być już szersza niż obecnie ze
względu na istniejące zabudowania a w
dalszym przebiegu ze względu na skarpy
po obu stronach ”drogi”. Innymi słowy,
ewentualne nowe zabudowania na działce
nr 449/7 bez zachowania odległości od
drogi nie spowodują zmniejszenia jej
walorów
użytkowych,
które
są
ograniczone przez ukształtowanie terenu i
istniejące zabudowania (np. ogrodzenia,
budynki i wiaty po obu stronach w/w
drogi). Dodatkowo, z powodu rozpadliny
z drogi nie można korzystać do dojazdu
do innych działek, a jej istnienie „na
papierze”
znacząco
utrudnia
wykorzystanie działki 449/7 z uwagi na
towarzyszące przepisy i BARDZO małą
szerokość działki 449/7.
W związku z powyższym postuluję
alternatywnie:

a.wyłączenie działki 449/7 z minimalnej
odległości
zabudowy
od
strony
proponowanej drogi, w związku ze
znacznym
utrudnieniem
zagospodarowania działki przy tym
warunku.

b.wyznaczenie

69

05.07.2021
(data stempla
pocztowego
02.07.2021)

Anonimizacja danych

drogi korzystając z
istniejącej drogi na działce 475/16, a
następnie przez działki 449/8, 449/10,
449/3 oraz 449/4 – ich wymiary
pozwalają na wytyczenie drogi bez
ograniczenia walorów użytkowych.
Proszę o to, aby moja działka nr 356/4,
349/2 w miejscowości Paszkówka w
planie została ujęta jako budowlana.

356/4, 349/2
Paszkówka

10R.8

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

-

Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
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70

23.06.2021

Anonimizacja danych.

Jesteśmy właścicielami nieruchomości
składającej się z działek nr 3/4, 3/5, 3/6 i
4/2 położonych w obr. Bęczyn.
Zwracamy się z prośbą o zmianę w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obr. Bęczyn w zakresie ww działek
polegającej na rozszerzeniu terenów z
możliwością zabudowy mieszkaniowej
oznaczonej na mapie z projektem
miejscowego planu zagospodarowania
1MN.21 w kierunku północnym wzdłuż
działki nr 4/1 (ul. Kwiatowa) pasem o
szerokości ok. 30 m, do wysokości
granicy działki nr 8/6 po przeciwnej
stronie drogi.
Prośbę uzasadniam tym, że działki są
położone wzdłuż działki drogowej o
nazwie ul. Kwiatowa. Po przeciwnej
stronie ul. Kwiatowej na tej wysokości są
zabudowania
(projekt
planu
zagospodarowania nie obejmuje terenami
o możliwości zabudowy mieszkaniowej
całej działki nr 8/6 choć są tam
zabudowania stanowiące gospodarczo
całość).
Ponadto stwierdzenie w przedmiotowych
działkach gruntów klasy IIIb i głównie
IVa oraz ich nachylenie w północną
stronę sprawia, że są to tereny trudne do
uprawy rolnej.
W związku z powyższym wnosimy jak na
wstępie.
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3/4, 3/5, 3/6, 4/2
Bęczyn

1MN.21, 1R.18

Poz. 6086

-

-

Zarządzenie Nr
OS.0050.219.2021
Wójta Gminy
Brzeźnica z dnia 19
lipca 2021 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł

burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga jest niezgodna z obecnie
obowiązującym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeźnica.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.
zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi
że „Ustalenia studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych.” oraz art. 15,
ust. 1, który mówi że „Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
sporządza
projekt
planu
miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.” ustalenia projektu
planu muszą być zgodne ze studium.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/292/2021
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 27 października 2021 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, przyjmując zasady ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy, będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w ramach funduszy strukturalnych
i funduszu spójności. Starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, z funduszu spójności oraz
w miarę możliwości z innych źródeł będą prowadzone samodzielnie przez gminę.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,
prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi
i inwestującymi na terenie gminy, tak aby optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę
infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na
obszarze gminy.
Jako główne zasady kolejności realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy,
przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością
poniesionych nakładów na 1 mieszkańca, który będzie korzystał z realizowanej infrastruktury.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/292/2021
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 27 października 2021 roku
Zalacznik4.xml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po
kliknięciu w ikonę

