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§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: M. Sobczyk

3510

Uchwa³a* Nr XXXVIII/300/2009
Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowoœci Zalas w Gminie Krze-
szowice w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
terenów objêtych zmianami planów po roku 1995 uchwa-
lonego Uchwa³¹ Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Krze-
szowicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie dotycz¹-
cym treœci paragrafu 26 tekstu ustaleñ tego planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Krze-
szowicach stwierdza zgodnoœæ niniejszej zmiany planu z usta-
leniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr VII/61/99 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 25 marca 1999 r. i uchwala co nastêpuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowoœci Zalas w Gminie Krzeszo-
wice w jej granicach administracyjnych, objêtego uchwa³¹
Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
29 stycznia 2004 r.

2. Zmian¹ planu objêto treœæ ustaleñ okreœlonych w § 26 uchwa-
³y, a dotycz¹cych terenów po³o¿onych w granicach stref z³ó¿
kopalin.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w paragrafie 1 ust. 1, polegaj¹cej na:
1. zmianie treœci § 26 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

1. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych
z³ó¿ kopalin, dla umo¿liwienia ich obecnej lub póŸniejszej
eksploatacji tworzy siê strefê "P

15"
 i strefê "P

18
".

Granice stref z³ó¿ kopalin, wyznaczonych na rysunku pla-
nu Nr 1, pokrywaj¹ siê z granicami z³ó¿.
W granicach planu udokumentowano 2 z³o¿a kopalin, ich
charakterystykê przedstawia poni¿sze zestawienie:

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Oznaczenie przyjęte w planie 

 
Kopalina* 

 
13 

 
Tenczynek 

  
P18 

 
WK 

 
15 

 
Zalas I 

 
P15 

 
KD 

 

2. W obszarze strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem
P

18 
, obejmuj¹cej z³o¿e wêgla kamiennego - Tenczynek, usta-

la siê okreœlony na rysunku planu sposób przeznaczenia te-
renu, gdy¿ ewentualna eksploatacja z³o¿a nie koliduje z usta-
lonym w planie zagospodarowaniem.
W obszarze strefy, oznaczonej na rysunku planu symbolem
P

15 
, obejmuj¹cej z³o¿e kamienia drogowego - Zalas I, w sytu-

acji gdy z³o¿e nie jest obecnie eksploatowane nakazuje siê
pozostawienie istniej¹cego rolnego lub leœnego u¿ytkowa-
nia terenu, za wyj¹tkiem niewielkiego terenu zabudowy
mieszkaniowej ustalonej na rysunku planu, a obejmuj¹cej
istniej¹c¹ i utrwalon¹ przes¹dzeniami planistycznymi enkla-
wê zabudowy mieszkaniowej.

3. W obszarze objêtym strefami oznaczonymi na rysunku planu
symbolami P

15
 i P

18 
, dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹-

dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 3

Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 wy-
ra¿one w czêœci tekstowej oraz graficznej pozostaj¹ bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Krzeszowice.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: M. Sobczyk

*oznaczenie; KD - kamieñ drogowy, WK- wêgiel kamienny
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