
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR VI/82/2015 
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 5 maja 2015 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„Kosmolów-Wi śliczka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r. poz. 199) po stwierdzeniu, że 
plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Olkusz, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r. 
wraz z późn. zm., Rada Miejska w Olkuszu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosmolów-Wiśliczka 
uchwalonego Uchwałą Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 185, poz. 1470, zwaną dalej zmianą planu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni w 3,3 ha, w miejscowości Olewin, gmina Olkusz, zgodnie 
z uchwałą Nr XI/138/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosmolów – Wiśliczka. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) Załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały, 
przedstawiający odpowiednio sposób dokonanej zmiany, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały; 

2) Załącznik Nr 2 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązujący 
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej, do uściślenia na etapie projektu budowlanego, 
przedstawiający dokonaną zmianę, o której mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały; 

3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany planu; 

4) Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. W uchwale Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w części tekstowej planu: 

a) w § 3 ust.1 w pkt. 18 kropkę zastępuje się średnikiem, 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 maja 2015 r.

Poz. 3115



b) w § 3 ust.1 po pkt 18 dodaje się pkt.19 w brzmieniu: 

„ 19) P – tereny działalności gospodarczej typu przemysłowego (§22a)”, 

c) w § 4 ust. 5 pkt.1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie: 

„dopuszcza się realizację reklam w terenach zabudowy o symbolach MN, MN.U, U, US, RM, P 
w formie:”, 

d) w § 9 pkt.4 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„ f) dla obiektów przemysłowych - 1 miejsce na 3 zatrudnionych.”, 

e) w § 9 pkt.5 lit. c w tirecie 1 po przecinku dodaje się: 

„dla obiektów przemysłowych w terenach przemysłowych od 0°do 30°”, 

f) w § 9 pkt.5 lit.j otrzymuje nowe brzmienie: 

„ j) ustalenia lit. b, c, d, e, f, i h w zakresie architektury nie odnoszą się do obiektów na terenach 
oznaczonych symbolami U, Uks US i P o ile ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.”, 

g) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 

„ 1. Wyznacza się teren działalności gospodarczej typu przemysłowego oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1.P.1 z podstawowym przeznaczeniem pod przemysł. 

2. W granicach terenu 1.P.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się; 

1) obiekty zaplecza techniczno-usługowego, gastronomicznego, socjalnego i administracyjno-
biurowego; 

2) zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości; 

3) składy i magazyny 

4) obiekty gospodarcze i garaże; 

5) obiekty małej architektury towarzyszące obiektom kubaturowym; 

6) wysoką i niską zieleń urządzoną; 

7) ciągi piesze; 

8) dojazdy i dojścia; 

9) parkingi. 

3. W granicach terenu 1.P.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy; 

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 90; 

2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – 0,5, 

b) maksymalny - 1,0; 

3) wysokość obiektów przemysłowych oraz pozostałych – do 12 m, 

4) wysokość technologicznych elementów budynków – do 15 m; 

5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku od drogi publicznej – 25 m; 

6) pokrycie dachu - dachówki - dopuszczone różne materiały i elementy o fakturze i kolorze dachówek 
(blacha dachówkowa) oraz blachy płaskie. Zakaz stosowania materiałów typu papa na lepiku na 
dachach o nachyleniu połaci powyżej 15°, 

7) stosować ciemne barwy dachu (w kolorach brązu, czerwieni, szarości), a elewacji w barwach 
zharmonizowanych z dachem; 
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8) ogrodzenia - realizować z materiałów pochodzenia naturalnego (drewno, kamień, metal, kuty metal 
itp.). Obowiązuje zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony dróg publicznych, 

9) zachować minimum 10% powierzchni biologicznie czynnej, 

4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia z zakresu zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 
stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w Dziale II.”, 

h) w § 41 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Ustala się stawkę procentową w wysokości 10% dla terenu 1.P.1 służącą naliczeniu opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowaną ustaleniami niniejszego planu.”; 

2) na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 15 marca 2011 r., zmienia się przeznaczenie i oznaczenie części terenów 1.ZL.7,1.ZL.6 i 1.ZR.2 na 
teren o symbolu 1.P.1 oraz wprowadza się linie rozgraniczające. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  
 Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Bień 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/82/2015 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 5 maja 2015 r. 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Bień 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/82/2015 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 5 maja 2015 r. 

 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Bień 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/82/2015 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 5 maja 2015 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany planu 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kosmolów – Wiśliczka”, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199) 
tj. w okresie od 22 września 2014 r. do 20 października 2014 roku, oraz w terminie do dnia 
10 listopada 2014 roku, do projektu zmiany planu nie wpłynęły uwagi. 

 Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Bień 

 
 

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/82/2015 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 5 maja 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu 
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosmolów – Wiśliczka” inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej”, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasady finansowania 
wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) Wydatki z budżetu gminy, 

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych. 

Starania o pozyskanie środków prowadzone będą samodzielnie przez Gminę, a także w ramach 
porozumień międzygminnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu 
do bieżących funduszy oraz programów. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady 
wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Bień 
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