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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr X/139/11 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu 

W trakcie wyłoşenia dokumentacji zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, dla działek ewi-
dencyjnych o nr 289/173, 289/174, 289/175, część 
289/177., do publicznego wglądu, zgodnie z art. 18 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), do projektu planu 
nie zostały zgłoszone uwagi. 

 
Przewodniczący Rady: Piotr Hertig 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały Nr X/139/11 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasadach ich finansowania 

1) Teren objęty planem miejscowym jest nie zainwesto-
wany. 

2) Na terenie planu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się sieci infrastruktury technicznej. 

3) Tereny dotychczas nie zainwestowane, wymagają 
wyposaşenia w sieci infrastruktury technicznej dla 
zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospo-
darowania. 

4) W celu połączenia terenów nowego zainwestowania 
z istniejącym układem komunikacyjnym gminy nie ma 
konieczności budowy nowych dróg dojazdowych. 

5) W planie miejscowym nie zostały zaprojektowane 
drogi wewnętrzne, słuşące do połączenia z istniejącym 
układem komunikacyjnym i wymagające wyposaşenia 
w sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie ich 
oświetlenia. 

6) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej będzie następować etapowo, wyprzedzająco 
w stosunku do realizacji przewidzianego ustaleniami 
planu zainwestowania, w miarę przygotowywania ko-
lejnych terenów do zagospodarowania. 

7) Ŝródłem finansowania inwestycji związanych z przy-
stosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudowy 
będzie budşet gminy - w części dotyczącej inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz dotacje 
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych 
funduszy celowych. 

8) Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządze-
nia elektroenergetyczne i związane z zaopatrzeniem 
w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w ustawie Prawo energetyczne. 

 
 

Przewodniczący Rady: Piotr Hertig 
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UCHWAŁA NR X/140/11 
RADY MIASTA OŅWIĈCIM 
 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oņwiĉcim dla czĉņci działki ewidencyjnej 
1238/265, leżącej przy ulicy Żwirki i Wigury. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 
ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmia-
nami)  

w nawiązaniu do uchwały Nr LXIX/764/10 Rady Mia-
sta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r., na wniosek 
Prezydenta Miasta Oświęcim Rada Miasta Oświęcim 
stwierdza zgpdność przedmiotowego planu 
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęci-
mia, które zostało uchwalone uchwałą Nr LIX/594/06 
Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r. 
i uchwala zmianę miejscowego planu dla częśći za-
gospodarowania przeastrzennego dla części działki 
ewidencyjnej 1238/265 leşącej przy ul. Şwirki i Wigury  

 

Rozdział 1 

§ 1.  

1. Plan dotyczy terenów o powierzchni 0,281 ha, dla 
których zgodnie z uchwałą Nr LXIX/764/10 Rady 
Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010 r., przy-
stąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Oświęcim dla terenu połoşonego w Oświęcimiu 
w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Şwirki i Wigury, 
Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej 
skarpy, w granicach działki ewidencyjnej 1238/265, 
w pasie 80 m od ulicy Şwirki i Wigury. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustale-
nia zgodne z zapisami studium oraz przepisami 
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem. 

3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”; 
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2) załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000, zwany 
dalej „rysunkiem planu”. 

4. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Oświęcim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględ-
nionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Oświęcim o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2.  

1. Jeşeli w uchwale jest mowa o: 

1) "działce inwestycyjnej" – naleşy przez to rozu-
mieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, 
na których będzie się realizowało inwestycję ob-
jętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwole-
niem na budowę; 

2) "intensywności zabudowy" – naleşy przez to ro-
zumieć: wskaŝnik, który wyraşa stosunek sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych projektowanego budynku lub bu-
dynków, do powierzchni całkowitej działki in-
westycyjnej; 

3) "liczbie kondygnacji" – naleşy przez to rozumieć: 
liczbę kondygnacji uşytkowych – nadziemnych 
budynku; 

4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – naleşy 
przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, 
po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się 
wznoszenie naziemnych części obiektów bu-
dowlanych, z zastrzeşeniem: naziemna część 
obiektu budowlanego nie moşe wykraczać poza 
zewnętrzną krawędŝ linii, o ile ustalenia planu 
nie stanowią inaczej; 

5) "obszarze planu" – naleşy przez to rozumieć: 
wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego 
planu; 

6) "planie" – naleşy przez to rozumieć: ustalenia 
zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik graficzny do tekstu pla-
nu; 

7) "planie zmienianym" – naleşy przez to rozumieć: 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Oświęcim dla terenu połoşonego 
w Oświęcimiu, w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, 
Şwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego 
brzegiem istniejącej skarpy, uchwalony uchwa-
łą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 
sierpnia 2003 r. 

8) "przeznaczeniu podstawowym" – naleşy przez 
to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie moşe 
występować w sposób samodzielny lub niesa-
modzielny na działce inwestycyjnej i w budyn-
kach na niej zlokalizowanych, a jego udział musi 
stanowić powyşej 45%: 
a) poszczególnych działek inwestycyjnych i/lub 

powierzchni uşytkowej budynków na nich 
zlokalizowanych – na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowę; 

9) "przeznaczeniu terenu" – naleşy przez to rozu-
mieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a takşe 
sposób lub sposoby zagospodarowania oraz ro-
dzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na 

danym terenie, o ile ustalenia planu nie stano-
wią inaczej; 

10) "przeznaczeniu towarzyszącym" – naleşy przez 
to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie moşe 
wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem 
podstawowym" lub samodzielnie do 60% tere-
nu; 

11) "rysunku planu" – naleşy przez to rozumieć: ry-
sunek planu na mapie zasadniczej w skali 
1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniej-
szego tekstu planu; 

12) "terenie" – naleşy przez to rozumieć: ograniczo-
ną liniami rozgraniczającymi część obszaru pla-
nu o ustalonym róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

13) "uciąşliwości" – naleşy przez to rozumieć: zjawi-
ska o negatywnym wpływie na warunki şycia 
mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, 
w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód 
i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejo-
nizujące, odory i inne w rozumieniu aktów wy-
konawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 
z póŝniejszymi zmianami); 

14) "usłudze nieuciąşliwej" – naleşy przez to rozu-
mieć: działalność usługową spełniającą wymogi 
ochrony środowiska, dla której nie jest wyma-
gana decyzja środowiskowa, w rozumieniu 
ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z póŝniejszymi zmianami), z wyłączeniem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łączności. 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia uşyte 
w ustaleniach niniejszej uchwały naleşy rozumieć 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach od-
rębnych. 

§ 3.  

1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) przeznaczenie terenu: 

a) MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu o charakte-
rze informacyjnym: 

1) infrastruktura techniczna – istniejąca:  
a) ciepłownictwo: 

- sieć ciepłownicza; 
b) zbiorczy system zaopatrzenia w wodę pitną: 

- sieć wodociągowa. 

3. Zasady oznaczania terenów: 

1) oznaczenie terenu składa się z symbolu litero-
wego określającego przeznaczenie terenu. 
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Rozdział 2 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 4.  

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 
zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" § 3 
ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegó-
łowe" § 5 niniejszego planu. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) wysokość zabudowy określona w ustaleniach 
szczegółowych nie dotyczy infrastruktury tech-
nicznej oraz inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności; 

2) dopuszcza się zachowania budynków lub ich 
części: 
a) niezgodnych z parametrami i wskaŝnikami 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
z moşliwością ich odbudowy, rozbudowy 
i przebudowy niewykraczającej poza dotych-
czasowe parametry i wskaŝniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

3) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się: 
a) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone 

w planie linie zabudowy: 
- wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, za-

daszeń wejść, elementów odwodnienia 
dachów, podjazdów wykraczających na 
odległość maksymalnie: 0,8 m; 

- balkonów, galerii, werand, tarasów, pod-
jazdów dla niepełnosprawnych oraz 
schodów zewnętrznych wykraczających 
na odległość maksymalnie: 1 m; 

- zjazdów do garaşu podziemnego 
w formie pochylni, wykraczających na 
odległość maksymalnie: 6 m; 

4) w zakresie lokalizowania reklam ustala się: 
a) lokalizowanie reklam o powierzchni infor-

macyjnej i promocyjnej jednej reklamy mak-
symalnie: 4 m2 rozliczanej w stosunku do 
jednej działki inwestycyjnej; 

b) obowiązek nawiązania sposobu usytuowa-
nia i kompozycji reklam do kompozycji ele-
wacji budynków, z którymi są one związane. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych 
przez nowe obiekty budowlane, zgodnie 
z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 
z póŝniejszymi zmianami); 

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działal-
ność moşe powodować przekroczenie dopusz-
czalnych norm poza działkę, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, określonych w aktach 
wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póŝniej-
szymi zmianami), z dopuszczeniem lokalizowa-

nia inwestycji celu publicznego z zakresu łącz-
ności; 

3) równowaşny poziom dŝwięku nie powinien 
przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu 
w środowisku, określonego w przepisach od-
rębnych (tj. rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
Dz. U. Nr 120, poz. 826), jak dla terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wy-
znacza się obiektów ani terenów wymagających 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu 
art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami). 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów 
przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 
ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami). 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów: 

1) przy ustalaniu lokalizacji obiektów wzdłuş ist-
niejących i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych naleşy (zgodnie z przepisami odręb-
nymi) zachować techniczne strefy ograniczonej 
zabudowy, które wynoszą: 
a) dla linii napowietrznej nN - 6m, 
b) dla linii kablowych SN i nN - 2 m, 
c) dla stacji transformatorowych - 5x5 m; 

2) na obszarze planu nie występują tereny zagro-
şone powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z póŝniejszymi 
zmianami); 

3) na obszarze planu nie występują tereny zagro-
şone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póŝniejszymi zmia-
nami); 

4) na obszarze planu nie występują obiekty zwią-
zanych z Obroną Cywilną, zgodne z ustawą 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 
2416 z póŝniejszymi zmianami). 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się 
granic obszarów wymagających scalenia 
i podziału nieruchomości, w rozumieniu art. 15 
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ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami); 

2) zakaz wykonywania podziałów działek inwe-
stycyjnych w stosunku do linii rozgraniczają-
cych z terenami przeznaczonymi pod komuni-
kację pod kątem innym niş 90 st. (z tolerancją: 
plus/minus 20 st.), dopuszcza się odstępstwa 
od tych parametrów jedynie w wypadku braku 
moşliwości geometrycznych, wynikających 
z ukształtowania linii rozgraniczających istnie-
jących granic działek. 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala 
się: 
a) minimalnie: 0,7 miejsca postojowego na 

1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkanio-
wej wielorodzinnej liczone łącznie 
z miejscami garaşowymi, w ramach działki 
inwestycyjnej, na której ten budynek jest usy-
tuowany; 

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na 70 m2 
powierzchni uşytkowej lokalu usługowego, 
w ramach działki inwestycyjnej, na której ten 
lokal jest zlokalizowany lub na działce spe-
cjalnie do tego wyznaczonej; 

2) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infra-
struktury technicznej ustala się: 
a) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej: 
- wzdłuş granic nieruchomości; 
- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza 

się inne przebiegi; 
b) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwe-

stycyjnych stref technicznych, eksploatacyj-
nych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

c) moşliwość zmiany przebiegu istniejących sie-
ci w sposób powodujący ograniczone uşyt-
kowanie działek, wykraczające poza dotych-
czasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 
itp.; 

d) moşliwość przebudowy sieci kolidujących 
z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 
terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach 
określonych przez ich zarządców; 

3) w zakresie zbiorczego systemu zaopatrzenia 
w wodę pitną ustala się: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projekto-

wanej sieci wodociągowej, w oparciu 
o ujęcia wody zlokalizowane poza obszarem 
planu; 

b) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wo-
dy; 

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitar-
nych i przemysłowych ustala się: 
a) nakaz odprowadzanie ścieków projektowa-

nym systemem grawitacyjno – tłocznym do 
oczyszczalni; 

b) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na 
obszarze planu do wód powierzchniowych, 
rowów melioracyjnych oraz wprost do grun-
tu; 

c) zakaz stosowania: przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz zbiorników bezodpływo-
wych (szamb); 

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się: 
a) odprowadzanie wód deszczowych syste-

mem kanalizacji deszczowej; 
b) obowiązek utwardzania i skanalizowania te-

renów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których 
moşe dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

c) obowiązek neutralizowania substancji ropo-
pochodnych i chemicznych na terenach wła-
snych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
a) budowę stacji transformatorowych oraz 

rozbudowę i modernizację sieci rozdzielczej 
średniego i niskiego napięcia dla obszaru 
całego planu, stosownie do potrzeb, 
w wyniku realizacji umów przyłączeniowych; 

b) stosowanie linii elektroenergetycznych 
w wykonaniu napowietrznym lub kablo-
wym, w zaleşności od potrzeb; 

c) przyłączanie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urządzeń elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wy-
stąpienia kolizji planu zagospodarowania 
działki (w tym równieş wynikającego ze 
zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi, będzie 
się odbywać według zasad określonych 
w przepisach prawa energetycznego; 

d) budowę oraz modernizację sieci energe-
tycznych w standardzie zgodnym z obowią-
zującymi przepisami, normami oraz rozwią-
zaniami technicznymi przyjętymi przez ope-
ratora sieci dystrybucyjnej; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
a) dostawę gazu na warunkach określonych 

przez administratora sieci; 
b) zakaz stosowania indywidualnych zbiorników 

gazowych; 
8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną usta-

la się: 
a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie 

w energię cieplną; 
b) stosowanie proekologicznych ŝródeł energii 

cieplnej, zgodnych z obowiązującymi przepi-
sami; 

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się: 
a) moşliwość świadczenia usług telekomunika-

cyjnych przez wszystkich uprawnionych ope-
ratorów; 

b) budowę oraz modernizację sieci teletech-
nicznej wyłącznie w standardzie kablowym 
podziemnym; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
a) powszechną obsługę w zakresie wywoşenia 

odpadów na składowisko odpadów znajdują-
ce się poza obszarem planu; 

b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz 
program gospodarki odpadami w oparciu 
o obowiązujące przepisy gminne; 
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c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób 
umoşliwiający dostęp do nich z dróg pu-
blicznych i/lub ciągów pieszo – jezdnych; 

d) moşliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku 
budynków lub działek miejsca na pojemniki 
do gromadzenia odpadów. 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej. 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypo-
czynkowych oraz terenów słuşących organizacji 
imprez masowych: 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 
słuşących organizacji imprez masowych 
w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmia-
nami). 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
a takşe obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji: 

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktu-
ry technicznej, a takşe obszarów wymagają-
cych przekształceń lub rekultywacji 
w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 2) ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami). 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stano-
wiących podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 

1) ustala się 5% stawkę słuşącą naliczaniu opłaty 
związanej ze wzrostem wartości nieruchomo-
ści. 

 
Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5.  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: MW-U 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe z wykluczeniem: usług 

związanych ze składowaniem i przetwarza-
niem odpadów, skupu złomu, handlu hurto-
wego, warsztatów i myjni samochodowych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) obiekty małej architektury; 
b) dojazdy i miejsca postojowe przewidziane do 

obsługi terenu: MW-U; 

c) drogi wewnętrzne i ciągi piesze i pieszo-
jezdne; 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) maksymalna wysokość zabudowy, liczona od 
poziomu terenu do najwyşszego elementu 
konstrukcyjnego budynku: 5 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze uşytkowe i nie wię-
cej niş 15 m; 

2) maksymalna intensywność zabudowy na dział-
kach inwestycyjnych: 2; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 25 %; 

4) stosowanie dachów: dowolnych; 
5) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewa-

cji i ogrodzeń; 
6) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i mate-

riałów wykończeniowych poszczególnych bu-
dynków zlokalizowanych na tych samych dział-
kach inwestycyjnych; 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych; 

8) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych. 

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie ustala się minimalnej wielkość nowo wy-
dzielanych działek inwestycyjnych pod zabu-
dowę; 

2) nie ustala się minimalnej szerokość frontów 
nowo wydzielanych działek inwestycyjnych pod 
zabudowę. 

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 

1) dojazdy do działek inwestycyjnych z ul. Şwirki 
i Wigury oraz innych dróg wewnętrznych po 
ich realizacji, w tym od strony ul. Chopina. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Oświęcim. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, publikacji 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim. 

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady: Piotr Hertig 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/140/11 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 
Przewodniczący Rady: Piotr Hertig 
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* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwały dla celów 
publikacji zostały usunięte dane osobowe. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr X/140/11 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasadach ich finansowania 

1) Teren objęty planem miejscowym jest nie zainwesto-
wany. 

2) Na terenie planu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się sieci infrastruktury technicznej. 

3) Tereny dotychczas nie zainwestowane, wymagają 
wyposaşenia w sieci infrastruktury technicznej dla 
zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospo-
darowania. 

4) W celu połączenia terenów nowego zainwestowania 
z istniejącym układem komunikacyjnym gminy nie ma 
konieczność budowy nowych dróg dojazdowych 

5) W planie miejscowym nie zostały zaprojektowane 
drogi wewnętrzne, słuşące do połączenia z istniejącym 
układem komunikacyjnym i wymagające wyposaşenia 

w sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie ich 
oświetlenia. 

6) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej będzie następować etapowo, wyprzedzająco 
w stosunku do realizacji przewidzianego ustaleniami 
planu zainwestowania, w miarę przygotowywania ko-
lejnych terenów do zagospodarowania. 

7) Ŝródłem finansowania inwestycji związanych z przy-
stosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudowy 
będzie budşet gminy - w części dotyczącej inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz dotacje 
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych 
funduszy celowych. 

8) Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządze-
nia elektroenergetyczne i związane z zaopatrzeniem 
w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w ustawie Prawo energetyczne. 

 
 

Przewodniczący Rady: Piotr Hertig 
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UCHWAŁA NR X/141/11 
RADY MIASTA OŅWIĈCIM 
 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiĉdzy ul. 
Wiklinową i ul. Dąbrowskiego w Oņwiĉcimiu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 
20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmia-
nami), w nawiązaniu do uchwały Nr LXVII/744/10 
Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2010 r.,  

na wniosek Prezydenta Miasta Oświęcimia Rada Mia-
sta Oņwiĉcim stwierdza zgodnoņć przedmiotowego 
planu z obowiązującym „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Oņwiĉcimia", które zostało uchwalone uchwałą 
Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oņwiĉcim z dnia 29 mar-
ca 2006 r. i uchwala zmianĉ miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego pomiĉdzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrowskiego 
w Oņwiĉcimiu zwaną dalej "planem" 

 
Rozdział 1 

 

§ 1.  

1. Plan dotyczy terenów o powierzchni 2,92 ha, dla 
których zgodnie z uchwałą Nr LXVII/744/10 Rady 
Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2010 r., przystą-
piono do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łoşonego pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrow-

skiego, w granicach określonych na załączniku 
graficznym do tej uchwały. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustale-
nia zgodne z zapisami studium oraz przepisami 
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem. 

3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”; 
2) załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000, zwany 

dalej „rysunkiem planu”. 

4. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Oświęcim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględ-
nionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta 
Oświęcim o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2.  

1. Jeşeli w uchwale jest mowa o: 

1) "działce inwestycyjnej" – naleşy przez to rozu-
mieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, 
na których będzie się realizowało inwestycję ob-
jętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwole-
niem na budowę; 

2) "intensywności zabudowy" – naleşy przez to ro-
zumieć: wskaŝnik, który wyraşa stosunek sumy 


