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8. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie 

w podpisanej umowie dotacji.  

 
Tytuł IV 

Sposób kontroli dotowanej inwestycji 

§ 7.  

1. Burmistrz Andrychowa zastrzega prawo do wglądu 
przez upowaşnioną osobę w rachunki lub faktury za 
zakup odpowiedniego paliwa oraz kontroli realizacji 
inwestycji i sposobu eksploatacji zamontowanych 
urządzeń grzewczych w terminie do 5 lat od daty 
przyznania dotacji.  

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.  

3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku 
odstąpienia od ogrzewania proekologicznego lub 
stosowania paliwa innego niş tego, dla którego zo-
stały ustalone parametry emisji w zaświadczeniu 
ekologicznym, nie póŝniej niş w terminie 7 dni od da-
ty wezwania do zwrotu dotacji, na rachunek banko-
wy wskazany w wezwaniu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej   

mgr Roman Babski 

3085

 
3086 

3086  

UCHWAŁA NR X-76-11 
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czĉści gminy Andrychów w zakresie 
parcel położonych w Andrychowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póŝn. zm.), 
a takşe w związku z uchwałą Nr XLVIII-383-10 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. 
w sprawie „Przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części gminy Andrychów w zakresie parcel połoşonych 
w Andrychowie”, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Andrychów”, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII-305-05 
Rady Miejskiej w Andrychowie, z dnia 25 maja 
2005 roku, uchwala siĉ, co nastĉpuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części gminy Andry-
chów w zakresie parcel połoşonych w mieście Andry-
chowie, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/463/ 2006 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. 
( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 801 poz. 4838 z dnia 23 
grudnia 2006r), zmienionego uchwałami: 

1) nr XXV/291/09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
30 kwietnia 2009r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 288 
poz. 2091 z dnia 22 maja 2009 r.) 

2) nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
gminy Andrychów w zakresie parcel połoşonych 
w Andrychowie(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 3 poz. 
5 z dnia 20 stycznia 2010 r.) 

§ 2. Integralnymi częściami zmiany planu są: 

1) załącznik nr 1 zmiany planu - rozstrzygniecie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) załącznik nr 2 zmiany planu - rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, zapisanych w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego, które naleşą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. W treści miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części gminy Andrychów 
w zakresie parcel połoşonych w Andrychowie uchwalo-
nym uchwałą Nr XLIX/463/2006 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. ogłoszonym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 801 z dnia 23 listopada 2006r zmienionego uchwa-
łami: nr XXV/291/09 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 kwietnia 2009r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
Nr 288 poz. 2091 z dnia 22 maja 2009 r.), nr XLIV-356-09 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części gminy Andrychów 
w zakresie parcel połoşonych w Andrychowie(Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego Nr 3 poz. 5 z dnia 20 stycznia 
2010 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust.2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) załącznik nr 3 – wykaz budynków OE – wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków objętych ochro-
ną na mocy planu”  

2) W § 3:  
a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:  

„21)obowiązującej lini zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linię definiowaną w granicach wybra-
nych terenów, wyznaczaną graficznie, pokrywa-
jącą się z linią rozgraniczającą teren lub cofniętą 
do wnętrza terenu, wzdłuş której są i muszą być 
lokalizowane elewacje planowanych budynków, 
z dopuszczeniem: cofnięć oraz nadwieszeń nad 
terenami z dopuszczoną zabudową, z zastrzeşe-
niem iş co najmniej 60% powierzchni elewacji 
musi być usytuowane w przedmiotowej linii,”  

b) po pkt 21 dodaje się pkt 22 i pkt 23 w brzmieniu:  

„22) nieprzekraczalnej lini zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię definiowaną w granicach wy-
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branych terenów, wyznaczaną graficznie, po-
krywającą się z linią rozgraniczającą teren lub 
cofnięta do wnętrza terenu, wzdłuş której są 
i mogą być lokalizowane elewacje planowanych 
budynków, z dopuszczeniem: cofnięć oraz nad-
wieszeń nad terenami z dopuszczoną zabudo-
wą, z zastrzeşeniem iş co najmniej 60% po-
wierzchni elewacji musi być usytuowane 
w przedmiotowej linii," 

23) pozostałe określenia uşyte w uchwale – naleşy 
rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 
w przepisach odrębnych lub w przypadku braku 
takich definicji zgodnie z ich potocznym rozu-
mieniem.”  

3) W § 4 pkt 2 uchyla się lit.g) i lit.h).  
4) W § 4 pkt 2 lit.i) otrzymuje brzmienie:  

„i) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy – 
wytyczana jest:  

- równolegle do linii rozgraniczającej teren, odległa 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi przyległej 
do granicy terenu, zgodnie z indywidualnymi 
ustaleniami planu, wyznaczana graficznie 
w rysunku planu, z zastrzeşeniem iş dla terenów 
oznaczonych symbolem A6.4/1.P3, A14.2/4.MN1 
pomimo wyznaczenia linii graficznie obowiązują 
wyłącznie linie określone w drugim tirecie,  

- równolegle do linii rozgraniczającej teren, odległa 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi przyległej 
do granicy terenu, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,  

- indywidualnie, od strony terenów o innym prze-
znaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
przebiegająca w sąsiedztwie terenów leśnych 
ZL1,  

- indywidualnie, od strony publicznych wód po-
wierzchniowo płynących oznaczonych na ry-
sunku planu kolorem niebieskim nie stanowią-
cych wyodrębnionych terenów w rozumieniu 
planu, z zastrzeşeniem iş wyznaczone na rysun-
ku planu nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości większej niş 15,0 m od krawędzi 
publicznych wód powierzchniowych, przyjmując 
za krawędŝ górę skarp, nie obowiązują,  

- w terenach ze wskazaną lub dopuszczoną zabu-
dową, w których nie wyznaczono graficznie nie-
przekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się 
kształtowanie zabudowy zgodnie z przepisami 
odrębnymi.”  

5) W § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) dla działek, które w dniu wejścia w şycie planu by-
ły zabudowane lub w których działania inwestycyj-
ne polegać będą na odbudowie oraz nadbudowie 
w rzucie istniejącym, wymienione w par.4 pkt 2, 
parametry mogą nie obowiązywać lecz 
w przypadku działań budowlanych wielkości tych 
parametrów z pkt 2 lit. d i f, nie mogą być wyşsze 
niş te, które charakteryzują połoşoną w granicach 
tych działek istniejącą zabudowę, z dopuszczeniem 
zwiększenia powierzchni zabudowy o 15 m2 na po-
lepszenie warunków technicznych istniejących bu-
dynków to jest na przykład dobudowę wind, scho-
dów, ganków, łazienek.”  

6) W § 5 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

"7) Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej – P, 
w tym:  

a) P1 – tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
przemysłu górniczego,  

b) P2 – tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
przemysłu cięşkiego,  

c) P3 – tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
i usług przemysłowych,  

d) P4 – tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
usług materialnych (opisanych na rysunku pla-
nu jako tereny zabudowy usług produkcyjnych),  

e) P5 – Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
usług magazynowo składowych(opisanych na 
rysunku planu jako tereny zabudowy magazy-
nowo-składowej),”  

7) W § 5 ust.1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:  

„16) Tereny przestrzeni publicznych pieszych 
i rowerowych – KDP (opisanych na rysunku planu 
jako tereny komunikacji dróg publicznych pie-
szych).”  

8) W § 8 ust.1 pkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie:  

„b) potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko we wszystkich terenach objętych pla-
nem, z wyłączeniem terenów o symbolach przezna-
czenia MN2, MN3, MW1, MW2, UU, UK, UA, UŁ, 
UP1, UP2, RU, R, P1, P2, P3, P4, P5, TO1, TO2, UT, 
US1, US2 oraz przedsięwzięć związanych 
z realizacją i remonty dróg , uzbrojenia terenu oraz 
infrastruktury technicznej, w tym infrastrukturą te-
lekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu, in-
frastrukturą inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej, ”  

9) W § 8 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) zakazuje się wprowadzania, od dnia wejścia 
w şycie planu, w granicach: terenów mieszkanio-
wych o symbolu: MN1, MN4, MN5 oraz 
w odległości co najmniej 15 m od ich granic jakiej-
kolwiek działalności związanej ze: składowaniem, 
gromadzeniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem 
wyrobów z materiałów odzyskiwanych z odpadów, 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przed-
sięwzięć związanych z realizacją i remontem dróg , 
uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej, 
w tym infrastrukturą telekomunikacyjną o nie-
znacznym oddziaływaniu, infrastrukturą inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej”  

10) W § 8 ust.5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) w zakresie wyznaczonych i niewyznaczonych na 
rysunku planu powierzchniowych cieków wod-
nych obowiązuje nakaz zachowania ich ciągłości, 
w szczególności w miejscach skrzyşowań koryt 
z infrastrukturą techniczną, w tym drogową.”  

11) W § 8 ust.5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) w zakresie wyznaczonych i niewyznaczonych na 
rysunku planu powierzchniowych cieków wod-
nych dopuszcza się remonty, prace regulacyjne, 
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konserwacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowe.”  

 

 

 

12) § 27 otrzymuje brzmienie:  

„§ 27. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A6.3 dla 
poszczególnych terenów obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe:  

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A6.3/1  MN1 ZP1,MN2,UU II/K 12/H OE  SBZ  

---  
A6.3/2  UD UP2 III/K 15/H -  SBZ  

---  
A6.3/3  UU UP1,P4,MW2, III/K 15/H -  SBZ  

---  
A6.3/4a  MW1 ZP1, MN1 IV/K 20/H -  SBZ  

---  
A6.3/4b  MW1 ZP1, MN1 IV/K 20/H -  SBZ  

---  
A6.3/5  KDl - - -  SBZ  

---  
A6.3/6  KDl - - -  SBZ  

---  
A6.3/7  KDl - - -  SBZ  

---  
A6.3/8  KDd - - -  SBZ  

---  
A6.3/9  UP2 TIK - -  SBZ  

---  
A6.3/10  MW1 UU V/K 25/H -  SBZ  

---  
A6.3/11  MW1 UU IV/K 20/H -  SBZ  

---  
 
13) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A6.10 dla poszczególnych terenów obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE DLA 

TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY 
(USTALENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A6.10/1  ZP2 - - -  SZP  

---  
 

A6.10/2  
 

ZL1 - - -  SZP  
---  

A6.10/3  ZP2 WS1 - -  ---  
---  

A6.10/4  ZP2 WS1 - -  SZP  
---  

A6.10/5  UU MN2,MW2, , III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/6  KDl - - -  ---  
---  

A6.10/7  KDd - - -  ---  
---  
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A6.10/8  UU MN2,MW2, III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/9  UU MN2,MW2, III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/10  KDP - - -  ---  
---  

A6.10/11  UU MW 1, MN1, MN2,MW2, III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/12  UU MN2,MW2, III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/13  UU MN2,MW2, III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/14  KDd - - -  ---  
---  

A6.10/15  MW1 MN2,, MN1 IV/K 20/H -  ---  
---  

A6.10/16  MN2 MN1 III/K 15/H -  ---  
---  

A6.10/17  MW1 MN2, UU , MN1 IV/K 20/H -  SBZ,SBN  
---  

A6.10/18  MN1 UU III/K 18/H -  SBZ,SBN  
---  

A6.10/19  KDl - - -  ---  
---  

 
14) § 43 otrzymuje brzmienie:  

„§ 43. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A8.5 dla poszczególnych terenów obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A8.5/1  KDP --- - OE  SWP,SBN  

---  
A8.5/2  UU UP2,ZP1 III/K 15/H OE  SWP,SBN  

---  
A8.5/3  UU P2 III/K 15/H -  SWP,SBN  

---  
A8.5/4  TIE --- - -  SWP,SBN  

SZP  
A8.5/5  P2 P3,P4, P5,UU,ZP2 III/K 15/H -  SWP,SBN  

SZP  
A8.5/6  MN1 --- II/K 12/H OE  SKB SWP,SBN  

SZP  
A8.5/7  KDd --- - -  SKB, SWP,SBN  

---  
A8.5/8  MN1 MN2 II/K 12/H OE  SKB, SWP,SBN  

---  
A8.5/9  KDd --- - -  SKB, SWP,SBN  

---  
A8.5/10  MN1 --- II/K 12/H OE  SKB, SWP,SBN  

---  
A8.5/11  ZP2 WS1 - -  SKB, SWP,SBN  

SZP  
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15) § 52 otrzymuje brzmienie:  

„§ 52. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A9.7 dla poszczególnych terenów obowiązują nastę-
pujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE DLA 

TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A9.7/1  UU MW2, MB1, UZ2 ZP2 III/K 15/H OE  SKA,SKB, SBN  

---  
A9.7/2  MW2 MN2,UU,ZP2, UZ2, 

MN1 
III/K 15/H OE  SKA,SKB, SBN  

---  
A9.7/3  KDl --- - -  SKA,SKB, SBN  

---  
A9.7/4  UU MW2,ZP1, UZ2 III/K 15/H OE  SWP,SKA,SKB, 

SBN  
---  

A9.7/5  MW2 MN2,MN1, UU III/K 15/H OE  SWP,SKA,SKB, 
SBN  

---  
A9.7/6  KDd --- - -  SKA,SKB, SBN  

---  
A9.7/7  MN2 MN1 II/K 12/H -  SKA,SKB, SBN  

---  
 
16)§ 60 otrzymuje brzmienie:  

„§ 60. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A9.15 dla poszczególnych terenów obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERE-
NU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE DLA 

TERENU 

WYSOKOŚĆ ZA-
BUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A9.15/1  MN1 US2 II/K 12/H OE  SKB, SBN  

---  
A9.15/2  US2 US1 III/K 15/H -  SBN  

---  
 
17) § 61 otrzymuje brzmienie:  

„§ 61. Dla jednostki urbanistycznej 
o symbolu A10.1 dla poszczególnych terenów obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERE-
NU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE DLA 

TERENU 

WYSOKOŚĆ ZA-
BUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A10.1/1  UU MB1,UA, MN2 III/K 15/H OE  ---  

---  
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18) § 72 otrzymuje brzmienie:  

„§ 72. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A14.1 dla poszczególnych terenów obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE 

DLA TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTALE-
NIA) 

1 2 3 4 5 6 
A14.1/1  MN1 MN2 II/K 12/H -  SBZ,SBN, SOC-2  

---  
A14.1/2  ZP2 ZD,ZP1,WS1,KDP - OE  SBZ,SBN, SOC-2 

---  
A14.1/3  ZL1 KDP - -  SBZ,SBN, SOC-1, 

SOC-2  
---  

A14.1/4  UP2 ZP1 - -  SBZ,SBN  
---  

A14.1/5  ZP2  WS1,KDP - -  SBZ,SBN, SOC-1, 
SOC-2  

SZP  
A14.1/6  ZC  ZP1 - OE  SKB, SBZ,SBN SOC-

1, SOC-2  
---  

A14.1/7  ZP2  KDP - -  SOC-1, SOC-2  
---  

A14.1/8  ZP2  KDP - -  SOC-1, SOC-2 
SBZ,SBN  

---  
A14.1/9  ZL1  ZP2,KDP - -  SBZ,SBN, SOC-1, 

SOC-2  
SZP  

A14.1/10  MN1  MN2,MN3 II/K 12/H OE  SBZ,SBN, SOC-1, 
SOC-2  

---  
A14.1/11  UP2  KDP - -  SKB, SBZ,SBN SOC-

1, SOC-2  
---  

A14.1/12  UU  --- II/K 12/H -  SOC-1, SOC-
2,SWP,SBN,SBZ  

---  
A14.1/13  UU  --- II/K 12/H -  SOC-1, SOC-

2,SWP,SBN,SBZ  
---  

A14.1/14  KDd  --- - -  SOC-1, SOC-
2,SWP,SBN,SBZ  

---  
A14.1/15  MN1  MN2,MN3 II/K 12/H -  SOC-

2,SWP,SBN,SBZ  
---  

A14.1/16  KDz  --- - -  SBN  
---  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 362 – 21412 – Poz. 3086 
 
19) § 74 otrzymuje brzmienie:  

„§ 74. Dla jednostki urbanistycznej 
o symbolu A15.1 dla poszczególnych terenów obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe:  

 

 

 

 

SYMBOL PRZEZNACZENIE  
 PODSTAWOWE  

 TERENU/DZIAŁKI 

PRZEZNACZENIE  
 DOPUSZCZONE DLA 

TERENU 

WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 

BUDYNKI 
(USTALENIA) 

STREFY (USTA-
LENIA) 

1 2 3 4 5 6 
A15.1/1  UU UT,MN2,ZP1, UP1 III/K 15/H OE  OP-2,SBN  

---  
A15.1/2 KDd --- - -  OP-2,SBN  

---  
A15.1/3  MN1 MN3, UU II/K 12/H - OP-2,SBN  

---  
A15.1/4  ZP2 --- - -  OP-2,SBN  

---  
      

20) W § 97 pkt 3 lit.c otrzymuje brzmienie:  

„c) wydzielenia samodzielnych działek - 
z garaşami lub boksami garaşowymi lub dla 
realizacji garaşy lub boksów garaşowych - na 
których procent terenów zabudowanych moşe 
wynosić 100%.”  

21) § 103 otrzymuje brzmienie:  

„§ 103. Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 
przemysłu górniczego – P1: podstawowe prze-
znaczenie działki budowlanej – zabudowa i za-
gospodarowanie związane z przemysłem gór-
niczym i kopalnictwem, wraz z funkcjami to-
warzyszącymi, z przynaleşnym zagospodaro-
waniem terenu.  

1) Nakazy:  

a) za działkę budowlaną przyjmuje się nową 
działkę, nie mniejszą niş 5000m², 
z zastrzeşeniem, iş jej wielkość musi 
gwarantować właściwą obsługę funkcji, 
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc 
parkingowych, składowania odpadów,  

b) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:  

b1) procent terenów zabudowanych, Pz = 
do 65%,  

b2) procent terenów biologicznie czynnych, 
Pb = od 10% wzwyş,  

c) dachy - dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu do 25 stopni dotyczy głów-
nych połaci dachu, w nawiązaniu do za-
sad ogólnych par. 6 ust.1 pkt 10 -12,  

d) dostosowanie istniejących funkcji, w celu 
minimalizacji uciąşliwości dla środowi-
ska w szczególności w zakresie transpor-
tu, hałasu, mediów,  

e) dostosowanie charakteru prowadzonej 
działalności produkcyjnej do wielkości 
i specyfiki posiadanej działki,  

f) ograniczenie wszelkich uciąşliwości do 
granic terenu, do którego posiada się 
prawo dysponowania,  

g) fizyczne odgrodzenie od terenów funkcji 
przyległych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem formy ogrodzeń w granicy 
działki z przestrzeniami publicznymi oraz 
wprowadzeniem zieleni wysokiej 
o charakterze izolacyjnym i kompozycyj-
nym,  

h) utworzenie pasów zieleni o charakterze 
izolacyjnym, od strony przyległej zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej, to jest 
wyznaczonych w planie terenów 
o symbolach UU, MN1, MN2, MN3, 
MN4, MN5, MW1, MW2 o szerokości 
minimum 10 metrów z zakazem zabu-
dowy i lokalizacji obiektów i budowli in-
frastruktury technicznej nadziemnej.  

2)Zakazy:  

a) terenochłonne magazyny i składy zabu-
dowane,  

b) zabudowa w granicy własności - nie doty-
czy budynków istniejących,  

c) realizacja nowych obiektów bez uprzed-
niego lub równoczesnego uzbrojenia te-
renu zwłaszcza w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej.  

3) Dopuszczenia:  

a) w granicach kaşdej działki budowlanej 
połoşonej w terenach P1 lokalizacja funk-
cji towarzyszących P3, UU, UA, UT, UP1, 
UP2, UŁ,  

b) w granicach kaşdej działki budowlanej 
połoşonej w terenach P1 moşliwość pro-
wadzenia działalności produkcyjnej 
w obiektach wolnostojących lub zinte-
growanych, pod warunkiem iş:  

b1) wielkość działki budowlanej będzie gwa-
rantować właściwą obsługę funkcji do-
puszczonych, w zakresie: dojazdów, do-
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staw, miejsc parkingowych, gromadzenia 
odpadów itp.,  

b2) prowadzona działalność gospodarcza 
nie spowoduje przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu hałasu w środowisku 
według przepisów odrębnych;  

c) we wskazanych terenach P1 - rozdział 4, 
odpowiednie tabele, kolumna 3, istnieje 
moşliwość przeznaczenia działek budow-
lanych wyłącznie na przeznaczenia typu: 
UU, P2 pod warunkiem zachowania 
przyporządkowanych im indywidualnych 
ustaleń planu.”  

22) W § 108 pkt 3 dodaje się lit.d) w brzmieniu:  

„d) utrzymania i rozbudowy istniejących elemen-
tów infrastruktury technicznej wraz 
z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, do-
jazdami i strefami technicznymi z zakazem wy-
cinki drzew.”  

23) W § 109 pkt 3 dodaje się lit.h) w brzmieniu:  

„h) utrzymania, rozbudowy istniejących i budowy 
nowych elementów infrastruktury technicznej 
wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi, dojazdami i strefami technicznymi.”  

24) W § 110 pkt.3 lit.e) otrzymuje brzmienie:  

„e) utrzymania, rozbudowy istniejących i budowy 
nowych elementów infrastruktury technicznej 
wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, 
dojazdami i strefami technicznymi.”  

25) W § 113 ust.2 pkt.3 dodaje się lit.g) w brzmieniu:  

„g) utrzymania, rozbudowy istniejących i budowy 
nowych elementów infrastruktury technicznej 
wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi, dojazdami i strefami technicznymi.”  

26) § 116 otrzymuje brzmienie:  

„§ 116. Tereny utylizacji odpadów – TO2: podsta-
wowe przeznaczenie działek budowlanych – 
tereny przetwarzania ścieków i oczyszczalni 
ścieków, z obiektami budowlanymi takimi 
jak: obiekty, budowle i urządzenia technolo-
giczne wraz z przynaleşnym zagospodaro-
waniem terenu.  

1) Nakazy:  

a) utrzymanie istniejącego, w dniu wej-
ścia w şycie planu zagospodarowania 
i sposobów uşytkowania terenów,  

b) przeznaczenie terenów zgodnie z roz-
strzygnięciami w trybie przepisów od-
rębnych,  

c) zagwarantowanie dostępu – dojazdu, 
dla obsługi technicznej terenu i zago-
spodarowania,  

d) fizyczne odgrodzenie terenów od tere-
nów przyległych.  

2) Zakazy: zwiększenia zasięgu terenów 
o przeznaczeniu TO2 poza granice wyni-
kające z zasięgu obecnego zagospoda-
rowania.  

3) Dopuszczenia:  

a) moşliwość zmniejszenie powierzchni te-
renu, pod warunkiem nie naruszania 
przepisów odrębnych,  

b) budowle i urządzenia technologiczne 
związane z podstawowym przeznacze-
niem, z zastosowaniem nowych tech-
nologii zmniejszających istniejącą 
uciąşliwość oczyszczalni,  

c) stopniowa rekultywacja terenu 
z przeznaczeniem go na ZP2.”  

27) W § 117 ust.8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) strefę stupięćdziesięciometrowej ochrony sa-
nitarnej cmentarza SOC2 odnoszącą się do 
gruntów połoşonych w odległości do 150 m od 
granic terenu cmentarza oznaczonego symbo-
lem ZC”  

28) § 121 otrzymuje brzmienie:  

„§ 121. Tereny przestrzeni publicznych pieszych 
i rowerowych – KDP; podstawowe przezna-
czenie – tereny piesze takie jak: place, ścieşki 
piesze, ścieşki rowerowe w tym zagospoda-
rowanie i budowle im przynaleşne.  

1) Nakazy:  

a) wyznaczenia terenów o dominacji ruchu 
pieszego nie dotyczy pojazdów uprzywi-
lejowanych,  

b) realizacja w indywidualnych liniach roz-
graniczonych, liniach zabudowy, 
z uwzględnieniem zagospodarowania te-
renów przyległych,  

c) docelowe wyodrębnienie samodzielnych 
działek gruntowych szczególnie dla tere-
nów placów i skwerów,  

d) integracja z istniejącymi i planowanymi 
odcinkami układu drogowego, ścieşkami 
pieszymi i rowerowymi oraz przyległymi 
terenami,  

e) integracja zagospodarowania z terenami 
przyległymi, szczególnie gdy pełnią one 
funkcje usługowe,  

f) w przyległych do dróg pieszych tere-
nach, odpowiednio do ich przeznaczenia, 
ustala się lokalizację nowych budynków 
od strony drogi pieszej z uwzględnie-
niem wyznaczonych: obowiązujących li-
nii zabudowy, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, z jednoczesnym zachowa-
niem przepisów odrębnych,  

g) stosowanie indywidualnych rozwiązań 
w zakresie: nawierzchni, obiektów małej 
architektury, lokalnych zadaszeń lub 
przykryć, zieleni urządzonej, oświetlenia.  

2) Zakazy: nowa zabudowa wewnątrz linii 
rozgraniczających drogi piesze, zakaz nie 
obejmuje wymienionych w dopuszcze-
niach obiektów.  
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3) Dopuszczenia:  

a) docelowe wyodrębnienie samodziel-
nych działek gruntowych dla terenów 
skwerów,  

b) dostosowanie przebiegu ścieşek pie-
szych i rowerowych do granic własno-
ści,  

c) lokalizacja ścieşek rowerowych, budowli 
dopuszczonych w trybie przepisów od-
rębnych, zieleni towarzyszącej budo-
wlom, elementów uzbrojenia i wyposa-
şenia technicznego,  

d) lokalizacja miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych wyłącznie 
wzdłuş granicy z przyległymi drogami 
publicznymi i wewnętrznymi,  

e) przeznaczenie fragmentów terenów na 
lokalizację zagospodarowania okazjo-
nalnego i sezonowego tymczasowego, 
szczególnie w przypadku kontynuacji 
funkcji przyległych do dróg pieszych 
budynków, pod warunkiem jedno-
znacznego ich wyznaczenia na etapie 
projektu zagospodarowania terenu oraz 
zagwarantowania właściwej obsługi, 
w tym infrastruktury technicznej, sto-
sownie do planowanego przeznaczenia 
tymczasowego,  

f) przeznaczenie fragmentów na indywi-
dualnie projektowane obiekty usługowe 
takie jak: gastronomia, galerie, infor-
macja turystyczna itp., o ograniczonej 
powierzchni całkowitej do 100m² 
i wysokości budynku do 5m, 
z indywidualnymi formami dachów, 
pod warunkiem iş nie uniemoşliwi to 
i nie utrudni realizacji przeznaczenia 
podstawowego,  

g) w przyległych do dróg pieszych tere-
nach, odpowiednio do ich przeznacze-
nia, dopuszcza się linie zieleni, zlokali-
zowane w granicy terenu od strony 
drogi pieszej.  

h) nadbudowa, przebudowa istniejących 
obiektów budowlanych wraz 
z rozbudową o maksymalnie 15 m2, 
w celu polepszenia warunków technicz-
nych obiektów.”  

 
 
 
 
 

29) W § 124  
  a) ust.7 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

„3) lokalizacja nowych stacji transformatoro-
wych: na działkach wydzielonych w terenach 
zielonych, bądŝ w granicach terenów 
o innych przeznaczeniach;”  

b) ust.11 otrzymuje brzmienie:  

„11. W zakresie sieci teletechnicznej TIt ustala się 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy: 
dopuszcza się lokalizację nowych inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicz-
nej.”  

30) W § 126 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wyklucza się lokalizację typowych usługowych 
pawilonów – kontenerów, przyczep, kiosków 
itp., a takşe moşliwość sprzedaşy z przeno-
śnych straganów, stołów. Ograniczenie to nie 
dotyczy jarmarków oraz wskazanych w planie 
dla tego typu aktywności terenów.”  

31) W § 127 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) A15.5/4.MN1,”  

§ 4. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części gminy Andrychów w zakresie 
parcel połoşonych w Andrychowie uchwalonym 
uchwałą Nr XLIX/463/2006 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. ogłoszo-
nym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 801 z dnia 23 listopada 2006r zmieniony 
uchwałami  

1) nr XXV/291/09 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 kwietnia 2009r (Dz. Urz. Woj. Małopol-
skiego Nr 288 poz. 2091 z dnia 22 maja 2009 r.)  

2) nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części gminy Andrychów w zakresie parcel po-
łoşonych w Andrychowie(Dz. Urz. Woj. Małopol-
skiego Nr 3 poz. 5 z dnia 20 stycznia 2010 r.)  

zachowuje swoją moc z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych niniejszą uchwałą. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Andrychów.  

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta.  

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej   

mgr Roman Babski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X-76-11 
Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej   
mgr Roman Babski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr X-76-11 
Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej   
mgr Roman Babski 
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UCHWAŁA NR X-82-11 
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej 
powołania inkasentów oraz poboru podatków ( z późn. zm. ).  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zmian.) art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póŝn. zm.), 
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z póŝn. zm.), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 
z póŝn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala:  

§ 1. W uchwale Nr III-15-02 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie po-
wołania inkasentów oraz poboru podatków (z póŝn. zm.) 
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Poboru podatków w drodze inkasa na terenie so-
łectw Gminy Andrychów dokonują:  

- Stanisław Prus (PESEL 57050705355), zam. Brzezinka, 
ul. Ŝródlana 7  

- Roman Prystacki (PESEL 51021602212), zam. Zagórnik, 
os. Maturówka 5  


