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mowa w pkt 1 powy¿ej przewiduje siê wykorzystanie na-

stêpuj¹cych �róde³ finansowania:

- �rodki w³asne Gminy ,

- �rodki pozyskane z funduszy strukturalnych,

- �rodki ze �róde³ pozabud¿etowych na zadania w³asne

Gminy,

- ewentualne inne �ród³a wymienione w pkt 2.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak
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Uchwa³a* Nr XL/415/08
Rady Miasta O�wiêcim
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w O�wiê-
cimiu pomiêdzy ul. Fabryczn¹ a terenami Firmy Chemicz-
nej Dwory S.A. w rejonie ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem
terenu objêtego planem miejscowym uchwalonym
uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta O�wiêcim z dnia 27 lu-
tego 2002 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.) - Rada Miasta O�wiêcim uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy ul. Fa-

bryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie

ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem miej-

scowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta

O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku, zwany dalej planem,

stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium uwa-

runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta O�wiêcimia, uchwalonego uchwa³¹ Nr LIX/594/06

Rady Miasta O�wiêcim z dnia 29 marca 2006 r.

2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru obejmuj¹cego tereny po³o-

¿one we wschodniej czê�ci O�wiêcimia, w rejonie ulic: Fa-

brycznej, Stara Droga, wg granic przedstawionych na za³¹cz-

niku graficznym do uchwa³y Nr LXIV/647/06 Rady Miasta

O�wiêcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia

do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy

ul. Fabryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w re-

jonie ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem

miejscowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Mia-

sta O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku.

3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 38,42 ha.

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje tekst ustaleñ planu zawarty w tre�ci

uchwa³y.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca:

a) rysunek planu w skali 1:1000 - bêd¹cy ustaleniem pla-

nu - stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:

a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2,

b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-

re nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach

ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 3

Jako podstawowy cel planu przyjêto potrzebê porz¹dko-

wania przestrzeni przez ustanowienie regulacji prawnych za-

pewniaj¹cych mo¿liwo�æ kszta³towania ³adu przestrzennego

w terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji produkcyjnych,

dzia³alno�ci gospodarczej, sk³adowej i us³ugowej wraz z okre-

�leniem zasad funkcjonowania w obszarze planu istniej¹cej

zabudowy mieszkaniowej i terenów zieleni.

§ 4

1. Ustalenia planu, stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, zawarte s¹ rów-

nie¿ na rysunku planu, o którym mowa w § 2, pkt 2, lit. a),

stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czê�ci graficznej

obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-

nieniem przepisów odrêbnych.

§ 5

1. Obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu, wyznaczone na ry-

sunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1:

1) granice obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym

przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,

stanowi¹ce jednocze�nie nieprzekraczalne linie zabudo-

wy - je�li linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na ry-

sunku planu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na ry-

sunku planu i obowi¹zuj¹ce w odniesieniu do budynków -

nowych oraz przebudowywanych - w przypadku fragmen-

tów terenów, w których nieprzekraczalnych linii zabudo-

wy nie wyznaczono, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne;

4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i ozna-

czone nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:

a) 1PU - 4 PU tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,

b) P tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,

c) Tk tereny kolejowej stacji towarowej - bocznica kolejowa,

d) US tereny sportu i rekreacji.

e) 1Z - 3Z tereny zieleni nie urz¹dzonej,

f) KDG tereny dróg publicznych - droga g³ówna,

g) 1KDD - 2KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe,

h) KDW tereny drogi wewnêtrznej.

2. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elemen-

ty informacyjne planu wynikaj¹ce z polityki przestrzennej

miasta oraz przepisów odrêbnych - nie bêd¹ce jego ustale-

niami:

1) obszar objêty ustaleniami miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu po³o¿onego w O�wiê-

cimiu przy ul. Stara Droga (Uchwa³a Nr LIV/521/02 Rady

Miasta O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku);

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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2) linie elektroenergetyczne wysokiego napiêcia - 110 kV -

wraz ze strefami technicznymi i ochronnymi;

3) granica strefy uci¹¿liwo�ci od drogi g³ównej.

§ 6

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i czê�æ

graficzn¹ planu;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czê�æ

planu wykonan¹ w skali 1: 1000 na kopii mapy zasadni-

czej, stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;

4) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê,

która rozgranicza tereny o ró¿nym przeznaczeniu pod-

stawowym i dopuszczalnym lub ró¿nych zasadach zago-

spodarowania, stanowi¹ca jednocze�nie nieprzekra-

czaln¹ liniê zabudowy w terenach, w których nie wryso-

wano odrêbnych, nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-

mieæ rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tek�cie planu

na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹-

cymi na rysunku planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-

mieæ inny rodzaj przeznaczenia ni¿ przeznaczenie pod-

stawowe, dopuszczone na danym terenie jako uzupe³-

nienie przeznaczenia podstawowego;

7) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony

i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cy-

mi, oznaczony numerem porz¹dkuj¹cym i przypisanym

symbolem, na którym obowi¹zuj¹ te same ustalenia,

je�li z tre�ci uchwa³y nie wynika inaczej;

8) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren

objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami

projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów od-

rêbnych;

9) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nieru-

chomo�æ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielko�æ,

cechy geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz

wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej

spe³niaj¹ wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-

nikaj¹ce z odrêbnych przepisów - wed³ug definicji za-

wartej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym;

10) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê

powierzchni zabudowy budynków istniej¹cych i projek-

towanych - zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub

na terenie inwestycji;

11) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to ro-

zumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na te-

renie dzia³ki budowlanej lub w terenie inwestycji a tak¿e

50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o po-

wierzchni nie mniejszej 10 m2 urz¹dzonych jako sta³e

trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im na-

turaln¹ wegetacjê - zgodnie z definicj¹ zawart¹ w prze-

pisach odrêbnych;

12) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyso-

ko�æ budynku mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿ej

po³o¿onym wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierw-

szej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p³asz-

czyzny stropu b¹d� najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropo-

dachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie

z grubo�ci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej,

albo do kalenicy dachu;

13) billboardzie - nale¿y przez to rozumieæ wielkopowierzch-

niowe urz¹dzenie reklamowe o powierzchni wiêkszej ni¿

4,0 m2, wolno stoj¹ce a tak¿e umieszczane na elemen-

tach konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub na ogro-

dzeniu;

14) strefie uci¹¿liwo�ci - nale¿y przez to rozumieæ pas tere-

nu wzd³u¿ drogi g³ównej (droga krajowa nr 44) oraz od

sieci infrastruktury technicznej, w którym obowi¹zuj¹

ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;

15) drodze wewnêtrznej - nale¿y przez to rozumieæ wyzna-

czon¹ na rysunku planu drogê niepubliczn¹, o której

mowa w przepisach odrêbnych;

16) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ

drogi stanowi¹ce dojazdy do budynków i urz¹dzeñ, a tak-

¿e ustanowione s³u¿ebno�ci drogowe.

2. Inne okre�lenia u¿yte w uchwale, a nie wymienione powy-

¿ej, nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczony-

mi w przepisach odrêbnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu

§ 7

1. Przebudowa istniej¹cej oraz budowa nowej zabudowy oraz

utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, a tak¿e zmia-

ny zagospodarowania i u¿ytkowania terenów nie mog¹ na-

ruszaæ:

1) przepisów odrêbnych;

2) praw w³a�cicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;

3) innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochro-

ny i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony �rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

2. Dopuszcza siê dla terenów, w których obowi¹zuje zakaz za-

budowy, utrzymanie istniej¹cych budynków i obiektów bu-

dowlanych, z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy i rozbudowy pod

warunkiem, ¿e kubatura budynków nie zostanie powiêkszo-

na o wiêcej ni¿ 50% w stosunku do stanu sprzed rozbudowy.

3. Dla terenów, dla których plan zmienia ich przeznaczenie,

dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich wykorzystywania

- do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszym planem.

4. Zasady podzia³u nieruchomo�ci dla terenów oznaczonych

symbolami P i PU zosta³y okre�lone w Rozdziale III, § 12

ust. 4 pkt 1) i § 13 ust. 4 pkt 1). Dla pozosta³ych terenów

obowi¹zuj¹ zasady podzia³u wg przepisów odrêbnych, chy-

ba ¿e z ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia terenu wynika

inaczej.

5. Wprowadza siê obowi¹zek stosowania przepisów z zakresu

ochrony przeciwpo¿arowej, dotycz¹cych przeciwpo¿arowe-

go zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych.

§ 8

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

1. W zakresie zasad ochrony istniej¹cych warto�ci urbanistycz-

nych oraz prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzenne-

go w granicach obszaru objêtego planem ustala siê:

1) kszta³towanie przestrzeni w projektowanych zespo³ach

zabudowy produkcyjno-us³ugowej przez okre�lenie ga-

barytów projektowanych obiektów przy równoczesnym

zapewnieniu jednorodno�ci form architektonicznych w po-

szczególnych kategoriach terenów;

2) w sposobie zagospodarowania terenów przeznaczonych

pod zabudowê, w celu ograniczenia jej nadmiernej kon-
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centracji - okre�lenie maksymalnej powierzchni zabudo-

wy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - oraz

kszta³towanie harmonijnych zespo³ów zabudowy z towa-

rzysz¹c¹ zieleni¹;

3) ograniczenia w zainwestowaniu terenów przeznaczonych

pod zabudowê przez ustalenie maksymalnych wska�ni-

ków powierzchni zabudowy;

4) wprowadzenie ograniczeñ gabarytowych dla nowo pro-

jektowanych budynków w celu zachowania warto�ci kra-

jobrazowych;

5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu za-

pewnienia odpowiednich warunków funkcjonalno-�rodo-

wiskowych dla ci¹gów komunikacji publicznej;

6) zachowanie i kszta³towanie przez uzupe³nienia, systemu

zieleni w terenach wykorzystywanych w przesz³o�ci rol-

niczo oraz w terenach nieu¿ytków rolniczych, z zieleni¹

przydomow¹ w istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej i pro-

jektowanej zabudowie produkcyjnej i produkcyjno-us³u-

gowej.

2. Wprowadza siê zakaz likwidacji i naruszania istniej¹cego

drzewostanu za wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew

przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych - zakaz nie doty-

czy ciêæ pielêgnacyjnych a tak¿e zwi¹zanych z realizacj¹ in-

westycji drogowych i infrastrukturalnych.

3. W obszarze objêtym planem dopuszcza siê umieszczanie

urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic infor-

macyjnych z zachowaniem zasad okre�lonych dla poszcze-

gólnych terenów.

§ 9

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. W granicach ca³ego planu wystêpuj¹ warto�ci krajobrazo-

we, zwi¹zane ze stanem �rodowiska przyrodniczego i kultu-

rowym dziedzictwem obszarów otaczaj¹cych, w zwi¹zku z po-

wy¿szym ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³to-

wania krajobrazu:

1) w zakresie �rodowiska przyrodniczego:

a) ochrona elementów �rodowiska naturalnego,

b) zaopatrzenie w ciep³o przez stosowanie niskoemisyj-

nych �róde³, takich jak: energia elektryczna, gaz przewo-

dowy, gaz propan-butan, olej opa³owy oraz paliwa sta³e

z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania,

c) wykorzystywanie niekonwencjonalnych �róde³ ener-

gii, w tym stosowanie miêdzy innymi kolektorów s³o-

necznych oraz pomp ciep³a,

d) utrzymuje siê prowadzenie gospodarki odpadami zgod-

nie z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u �róde³ ich

powstawania z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpa-

dów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi

i zasadami okre�lonymi dla miasta O�wiêcimia,

e) dopuszcza siê magazynowanie wód opadowych z po-

wierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na

dzia³ce lub w terenie inwestycji,

f) w celu zatrzymania znacznej czê�ci wód opadowych

w obrêbie dzia³ki lub w terenie zainwestowania, wpro-

wadza siê ograniczenia zabudowy przez ustanowienie

dla poszczególnych kategorii terenów wskazanych do

zainwestowania odpowiednich wska�ników powierzchni

zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej;

2) w zakresie przyrody:

a) zachowanie i ochrona drzewostanów rosn¹cych w tere-

nach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z - 3Z,

b) kszta³towanie zieleni w terenach otwartych (nie zain-

westowanych);

3) w zakresie krajobrazu i �rodowiska kulturowego, z uwagi

na stan zainwestowania w obszarze objêtym planem oraz

w terenach s¹siednich ustala siê:

a) ograniczenia wysoko�ci projektowanej zabudowy,

b) nieprzekraczalne powierzchnie dla planowanej zabu-

dowy.

2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszcze-

gólnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego

i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia tere-

nów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wyko-

rzystaniem terenów pasów drogowych istniej¹cych i pro-

jektowanych ulic publicznych.

§ 10

Ustalenia dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego.

1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi obszaru planu przez

uk³ad drogowy:

1) obszar objêty planem obs³ugiwany jest przez dwa ci¹gi

dróg uk³adu podstawowego: istniej¹c¹ drogê krajow¹

nr 44 (ul. Fabryczna) w klasie drogi g³ównej (KDG) oraz

ci¹g dróg dojazdowych (KDD), planowanych na obrze¿ach

obszaru;

2) poszczególne tereny przeznaczone pod zabudowê obs³u-

giwane bêd¹ przez istniej¹ce i projektowane drogi dojaz-

dowe (KDD) i drogi wewnêtrzne (KDW);

3) dopuszcza siê poprawê jako�ciow¹ ulic, odpowiednio do

wymagañ w ich klasach - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-

pisami odrêbnymi;

4) nie wyznaczone w planie konieczne dojazdy do dzia³ek

nale¿y zaprojektowaæ jako ulice wewnêtrzne lub ci¹gi pie-

szo - jezdne wewnêtrzne, o wymaganych parametrach,

wytyczone w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³a-

�cicielami gruntów, w oparciu o sporz¹dzane przez inwe-

storów projekty podzia³ów gruntów; zakres przestrzenny

projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹-

siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi publicznej,

zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi,

z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci prowadzenia lokalnej sieci

uzbrojenia technicznego;

5) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów bu-

dowlanych powinny byæ okre�lane w projektach budow-

lanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami

odrêbnymi.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej:

1) w terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

(P) oraz w terenach zabudowy produkcyjno-us³ugowej (PU)

nakazuje siê zapewnienie co najmniej jednego miejsca po-

stojowego na ka¿dych 25 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych, zlokalizo-

wanych w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdo-

wych i wewnêtrznych, nie wchodz¹ce w bilans okre�lony

w pkt 1).

§ 11

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ob-

szaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê
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zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infra-

struktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszcze-

gólnych rodzajów przeznaczenia terenów.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze

objêtym planem ustala siê:

1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów

uzbrojenia zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich rozbudowy i mo-

dernizacji;

2) realizacja nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie

obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury w obrêbie linii roz-

graniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic, doj�æ

pieszych i pieszo - jezdnych, (z uzasadnionych powodów

technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy

dla ci¹gów infrastruktury technicznej pod warunkiem,

¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu);

3) przyjmuje siê zasadê u�ci�lania lokalizacji urz¹dzeñ i sie-

ci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decy-

zji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;

4) w granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza

siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu pod-

ziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w celu

obs³ugi obszaru planu oraz dla realizacji niezbêdnych in-

westycji pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje

w sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustaleniami planu;

5) dla istniej¹cych i przebudowywanych sieci infrastruktu-

ry technicznej ustala siê ograniczenia w zakresie zabu-

dowy i zagospodarowania terenów znajduj¹cych siê

w strefach, o których mowa w ust. 3 pkt 4), ust. 4 pkt 3),

ust. 8 pkt 3).

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-

dowy systemu zaopatrzenia w wodê pitn¹ obszaru objê-

tego planem:

1) obszar wyposa¿ony jest w wodê dostarczan¹ z miejskiej

sieci wodoci¹gowej przez:

a) wodoci¹g stalowy �rednicy 200 mm i 150 mm oraz

PCW 160 mm zlokalizowane po po³udniowej stronie

ul. Fabrycznej,

b) wodoci¹g PCW 110 mm u³o¿ony wzd³u¿ ul. Stara

Droga;

2) dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych i budowê no-

wych odcinków sieci wodoci¹gowej w obszarze planu;

3) sieci wodoci¹gowe nale¿y realizowaæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych tereny dróg istniej¹cych i projektowanych,

z zachowaniem wymagañ zawartych w przepisach od-

rêbnych;

4) przyjmuje siê dla istniej¹cych i projektowanych sieci wo-

doci¹gowych strefy ochronne, wolne od zabudowy, dla

umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które

winny wynosiæ odpowiednio: dla wodoci¹gów o �redni-

cy do 300 mm - pas terenu o szeroko�ci 3,0 m od ze-

wnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu winien byæ wolny od za-

budowy, a o szeroko�ci 1,0 m od elementów ma³ej archi-

tektury i zadrzewieñ.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-

dowy systemu odprowadzania �cieków z terenów objê-

tych planem:

1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w czê�ci w kana-

lizacjê sanitarn¹ - wzd³u¿ ul. Stara Droga;

2) dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych i budowê no-

wych odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze planu;

3) wzd³u¿ istniej¹cej i planowanej sieci kanalizacyjnej nale-

¿y zachowaæ strefy ochronne wolne od zabudowy dla

umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które

winny wynosiæ odpowiednio: dla istniej¹cych i projekto-

wanych kana³ów minimum 5,0 m od zewnêtrznej krawê-

dzi kana³u oraz pas wolny od zadrzewienia o szeroko�ci

minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u.

5. Ustalenia dotycz¹ce budowy systemu odprowadzenia
wód deszczowych z terenów objêtych planem:
1) dopuszcza siê budowê systemu kanalizacji deszczowej

w obszarze planu;
2) dopuszcza siê magazynowanie wód opadowych odpro-

wadzanych z powierzchni dachowych (w celu ich wyko-
rzystania miêdzy innymi do pielêgnacji zieleni, mycia na-
wierzchni utwardzonych itp.) do zbiorników zamkniêtych
podziemnych lub naziemnych, usytuowanych na dzia³ce
lub w terenie inwestycji;

3) dla terenów nie wyposa¿onych w kanalizacjê deszczow¹
ustala siê zasadê powierzchniowego odprowadzania wód
opadowych i wprowadzenia ich do odbiorników lub do
gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod
warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu
lub uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami
odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;

4) ustala siê obowi¹zek utrzymania istniej¹cych rowów od-
wadniaj¹cych, z zapewnieniem niezbêdnych doj�æ i do-
jazdów dla potrzeb ich utrzymania i konserwacji.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu gazowniczego:
1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w sieæ gazow¹

�rednioprê¿n¹;
2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych

oraz budowê nowych gazoci¹gów w obszarze planu;
3) dla istniej¹cych gazoci¹gów �rednioprê¿nych, przy usta-

laniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odle-
g³o�ci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi odrêbnymi;

4) dla projektowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kon-
trolowane zgodnie z przepisami odrêbnymi, w których
zakazuje siê wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz
podejmowania przedsiêwziêæ mog¹cych zagroziæ trwa-
³o�ci gazoci¹gu.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru
w ciep³o:
1) ustala siê zasadê zaopatrzenie w ciep³o zabudowy w te-

renach P i PU przez zastosowanie najlepszej dostêpnej
techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z nisko-
emisyjnych �róde³, w tym: energii elektrycznej, gazu prze-
wodowego, gazu propan-butan oraz paliw sta³ych z wy-
korzystaniem odpowiednich technologii spalania;

2) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cego sposobu ogrze-
wania budynków i przygotowania ciep³ej wody w tere-
nach 2PU, 3PU i 4PU, w oparciu o indywidualne �ród³a
ciep³a i lokalny system grzewczy;

3) dopuszcza siê wykorzystywanie niekonwencjonalnych
�róde³ energii, w tym stosowanie miêdzy innymi kolek-
torów s³onecznych oraz pomp ciep³a;

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ dostarczania ciep³a do ogrze-
wania budynków oraz ciep³ej wody ze �róde³ znajduj¹-
cych siê poza obszarem objêtym planem.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce

sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) dwie lnie dwutorowe wysokiego napiêcia 110 kV rela-

cji Porêba - Dwory, Dwory - Zator - Huta Skawina,

b) stacja transformatorowa Monowice Stara Droga Nr 5472,

c) linia napowietrzna �redniego napiêcia SN 15 kV sta-

nowi¹ca odga³êzienie do stacji transformatorowej Mo-

nowice Stara Droga,

d) sieæ niskiego napiêcia;
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2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych

oraz budowê nowych sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycz-

nych z zastosowaniem nastêpuj¹cych zasad:

a) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV

nale¿y budowaæ wy³¹cznie jako wnêtrzowe,

b) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ �redniego i niskiego

napiêcia nale¿y wykonaæ wy³¹cznie jako kablow¹ - do-

ziemn¹,

c) dopuszcza siê uk³adanie linii kablowych w obrêbie pasa

drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg,

d) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami techniczny-

mi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy dla linii

kablowych.

3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz ulic, nale¿y za-

chowaæ strefy ochronne i techniczne, które wynosz¹:

a) dla linii napowietrznych 110 kV - 30 m,

b) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m,

c) dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 6 m,

d) dla linii kablowych nN i SN - 1 m,

e) dla stacji transformatorowych SN / nN - 5 x 5 m.

9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i bu-

dowy systemu telekomunikacyjnego:

1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w infrastrukturê

teletechniczn¹;

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych

oraz budowê nowych sieci i urz¹dzeñ teletechnicznych

z zastosowaniem nastêpuj¹cych zasad:

a) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowa-

dziæ wy³¹cznie jako doziemne kablowe lub w kanaliza-

cji teletechnicznej z dopuszczeniem ich prowadzenia

w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-

nych dróg,

b) dopuszcza siê realizacjê linii telekomunikacyjnych poza

pasami drogowymi w przypadku uzasadnionych z po-

wodów technicznych i ekonomicznych,

c) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-

nych dróg dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdziel-

czych przewodowej sieci telekomunikacyjnej,

d) w przypadku modernizacji, istniej¹ce napowietrzne

linie telekomunikacyjne nale¿y wymieniaæ na linie ka-

blowe doziemne.

10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z uwzglêd-

nieniem segregacji odpadów u �róde³ ich powstawania,

z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecz-

nych, zgodnie z przepisami odrêbnymi i zasadami okre�lo-

nymi dla miasta O�wiêcimia.

ROZDZIA£ III
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenie terenów i zasad

ich zagospodarowania.

§ 12

1. Wyznacza siê TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, oznaczone na rysunku planu

symbolem P.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowê produk-

cyjn¹, sk³ady i magazyny.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zabudowê us³ugow¹, w tym zabudowê us³ug handlo-

wych nie przekraczaj¹cych 2000 m2 powierzchni sprze-

da¿y;

2) zabudowê budynkami pomocniczymi jak budynki gospo-

darcze i gara¿e, których powierzchnia zabudowy nie prze-

kroczy 10 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu

inwestycji;

3) wewnêtrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chod-

niki, podej�cia i podjazdy;

4) zieleñ tzw. izolacyjn¹ oraz ozdobn¹ z elementami ma³ej

architektury;

5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenów P, w zakresie sposobu ich zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-

te w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce

ustalenia:

1) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 % po-

wierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ

mniej ni¿ 25 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub tere-

nu inwestycji;

4) wysoko�æ nowo projektowanych budynków nie mo¿e prze-

kroczyæ 13 m, (nie licz¹c kominów i elementów instalacji

technologicznych zwi¹zanych z przeznaczeniem podsta-

wowym);

5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno-

�ci¹;

6) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca

postojowego lub gara¿owego, przypadaj¹cego na ka¿de

25 m2 powierzchni u¿ytkowej w budynkach produkcyjnych

i us³ugowych;

7) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w po-

staci szyldów oraz tablic informacyjnych i tzw. billbordów

z zachowaniem ograniczenia wynikaj¹cego z zastosowa-

nia nieprzekraczalnych linii zabudowy - jak ich obowi¹zy-

wanie w odniesieniu do budynków,

8) w terenie P dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych

nie wrysowanych na rysunku planu.

§ 13

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-US£U-
GOWEJ, oznaczone na rysunku planu symbolami 1PU - 4PU.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowê us³ugow¹.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zabudowê zwi¹zan¹ z produkcj¹ i rzemios³em;

2) zabudowê us³ugow¹, w tym zabudowê us³ug handlowych

nie przekraczaj¹cych 2000 m2 powierzchni sprzeda¿y;

3) zabudowê budynkami pomocniczymi jak budynki gospo-

darcze i gara¿e, których powierzchnia zabudowy nie prze-

kroczy 10 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu

inwestycji;

4) drogi wewnêtrzne nie wrysowane na rysunku planu, miej-

sca parkingowe, chodniki, podej�cia i podjazdy;

5) zieleñ izolacyjn¹ oraz ozdobn¹ z elementami ma³ej archi-

tektury;

6) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenów PU w zakresie sposobu ich zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-

te w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce

ustalenia:

1) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 50 % po-

wierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ

mniej ni¿ 25 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub tere-

nu inwestycji;
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4) wysoko�æ nowo projektowanych budynków nie mo¿e

przekraczaæ 13 m, (nie licz¹c kominów i elementów in-

stalacji technologicznych zwi¹zanych z przeznaczeniem

podstawowym);

5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno-

�ci¹;

6) ustala siê obowi¹zek zapewnienia co najmniej jednego

miejsca postojowego lub gara¿owego, przypadaj¹cego

na ka¿de 25 m2 powierzchni u¿ytkowej w budynkach pro-

dukcyjnych i us³ugowych oraz co najmniej jednego miej-

sca postojowego lub gara¿owego na ka¿de 100 m2 po-

wierzchni sk³adowej i magazynowej;

7) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w po-

staci szyldów oraz tablic informacyjnych i tzw. bilbor-

dów z zachowaniem ograniczenia wynikaj¹cego z zasto-

sowania nieprzekraczalnych linii zabudowy - jak ich obo-

wi¹zywanie w odniesieniu do budynków;

8) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmian ukszta³towania terenu,

w wyniku których skarpy wykopów lub nasypów nie prze-

krocz¹ wysoko�ci 1,0 m od jego naturalnego poziomu;

9) w terenie 4PU wprowadza siê ograniczenia w lokalizacji

obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego

w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napiêcia, o której mowa w § 11, ust. 8,

pkt 3, lit. a);

10) dopuszcza siê mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cej zabudo-

wy mieszkaniowej pod warunkiem, ¿e kubatura budyn-

ków nie zostanie powiêkszona o wiêcej ni¿ 50% w sto-

sunku do stanu poprzedzaj¹cego rozbudowê;

11) w terenach 1 PU - 4 PU dopuszcza siê realizacjê dróg

wewnêtrznych nie wrysowanych na rysunku planu,

12) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ w terenie 2 PU,

3 PU i 4 PU zwi¹zan¹ z funkcj¹ produkcyjn¹ i rzemio-

s³em.

§ 14

1. Wyznacza siê TERENY KOLEJOWEJ STACJI TOWAROWEJ -
BOCZNICA KOLEJOWA, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem Tk.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje obiekty i urz¹dzenia

kolejowe.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) sk³ady i magazyny zwi¹zane z przeznaczeniem podsta-

wowym bez ograniczeñ powierzchniowych w stosunku

do przeznaczenia podstawowego;

2) zabudowê us³ugow¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ przeznaczenia

podstawowego;

3) wewnêtrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, pod-

jazdy i doj�cia;

4) zieleñ tzw. izolacyjn¹ oraz ozdobn¹ z elementami ma³ej

architektury;

5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W granicach terenu Tk w zakresie sposobu jego zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-

te w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce

ustalenia:

1) dopuszcza siê wydzielanie nowych dzia³ek zwi¹zanych

z przeznaczeniem dopuszczalnym, o którym mowa

w ust. 3 pkt 1) i 2);

2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 35 % po-

wierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ

mniej ni¿ 30 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub tere-

nu inwestycji;

4) wysoko�æ nowo projektowanych budynków nie mo¿e

przekraczaæ 13 m;

5) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno-

�ci¹;

6) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca

postojowego lub gara¿owego, przypadaj¹cego na ka¿-

de 25 m2 powierzchni us³ugowej w zabudowie produk-

cyjnej i us³ugowej oraz minimum jednego miejsca po-

stojowego lub gara¿owego na ka¿de 50 m2 powierzchni

sk³adowej i magazynowej;

7) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w po-

staci szyldów oraz tablic informacyjnych;

8) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmian ukszta³towania terenu,

w wyniku których skarpy wykopów lub nasypów nie prze-

krocz¹ wysoko�ci 1,0 m od jego naturalnego poziomu.

9) w terenie Tk wprowadza siê ograniczenia w lokalizacji

obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego

w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napiêcia, o której mowa w § 11, ust. 8,

pkt 3, lit. a).

10) w terenie 1 Tk dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrz-

nych nie wrysowanych na rysunku planu.

§ 15

1. Wyznacza siê TEREN SPORTU I REKREACJI oznaczony na

rysunku planu symbolem US.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje: boiska, obiekty i urz¹-

dzenia sportowe wraz z zapleczem socjalnym, administra-

cyjnym i gospodarczym.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) budynki gospodarcze, magazynowe, gara¿owe i us³ugo-

we zwi¹zane z obs³ug¹ przeznaczenia podstawowego;

2) utwardzone nawierzchnie parkingów, chodników i dojaz-

dów do budynków i urz¹dzeñ przeznaczenia podstawo-

wego i dopuszczalnego;

3) zieleñ tzw. izolacyjna, zieleñ rekreacyjna i ozdobna z ele-

mentami ma³ej architektury, zieleñ typu parkowego itp.

4) sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urz¹dzenia zwi¹-

zane z obs³ug¹ terenu i obiektów, z zachowaniem zasad

zawartych w przepisach odrêbnych.

4. W granicach terenu US w zakresie sposobu jego zagospoda-

rowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-

te w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce

ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 10 % po-

wierzchni terenu US;

2) powierzchnia biologicznie czynna - po wy³¹czeniu po-

wierzchni p³yty boiska sportowego - nie mo¿e stanowiæ

mniej ni¿ 20 % powierzchni terenu US;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 6 m;

4) dopuszcza siê stosowanie dachów pokrytych ro�linno�ci¹;

5) dopuszcza siê realizacjê miejsc parkingowych, chodników

i dojazdów o nawierzchniach utwardzonych;

6) ustala siê zjazdy na teren US z drogi 1 KDD.

§ 16

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIE URZ¥DZONEJ oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 1Z - 3Z.

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje tereny nie urz¹dzonej

zieleni naturalnej.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) zieleñ parkow¹ i ogrody ozdobne z elementami ma³ej

architektury;
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2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

3) �cie¿ki piesze i rowerowe, nie wyznaczone na rysunku

planu doj�cia i dojazdy do terenów otaczaj¹cych.

4. W granicach terenów 1Z - 3Z, w zakresie sposobu ich zago-

spodarowania obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II

niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury

technicznej o znaczeniu lokalnym, z zachowaniem zasad

zawartych w przepisach odrêbnych;

3) dopuszcza siê przeprowadzenie niwelacji terenu z od-

tworzeniem warstwy próchniczej gleby na terenach

przeznaczonych do kszta³towania zieleni wysokiej i ni-

skiej;

4) w terenie 3Z dopuszcza siê mo¿liwo�æ rozbudowy istnie-

j¹cej zabudowy pod warunkiem, ¿e kubatura budynków

nie zostanie powiêkszona ponad 50% w stosunku do sta-

nu sprzed rozbudowy;

w terenach 1Z - 3Z dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrz-

nych nie wrysowanych na rysunku planu.

§ 17

1. Wyznacza siê TERENY DROGI PUBLICZNEJ - DROGA
G£ÓWNA, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG,

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga g³ów-

na, z wyposa¿eniem dostosowanym do jej klasy (jezdnia,

chodniki, �cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy

zieleni, przej�cia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przy-

stankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z nie-

zbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie, o�wietle-

nie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowa-

nia ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci komu-

nikacyjnej).

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) drogê serwisow¹ realizowan¹ po pó³nocnej stronie jezd-

ni drogi g³ównej, w jej pasie drogowym;

2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;

3) obiekty ma³ej architektury.

4. Ustala siê szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych jak na

rysunku planu.

5. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których

mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymo-

gów u¿ytkowania podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu

oraz uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.

§ 18

1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI DO-
JAZDOWE, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD
- 2 KDD.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ drogi dojazdo-

we, z wyposa¿eniem dostosowanym do ich klasy (jezdnia,

chodniki, �cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy

zieleni, przej�cia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przy-

stankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z nie-

zbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie, o�wietle-

nie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania

ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci komunika-

cyjnej).

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;

2) obiekty ma³ej architektury.

4. Ustala siê szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych jak na

rysunku planu.

5. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których

mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymo-

gów u¿ytkowania podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu

oraz uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.

§ 19

1. Wyznacza siê TEREN DROGI WEWNÊTRZNEJ stanowi¹cej

uzupe³nienie podstawowego uk³adu komunikacyjnego, ozna-

czony na rysunku planu symbolem KDW.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest ulica wewnêtrz-

na, wrysowana na rysunku planu.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu stanowi¹ nastêpuj¹ce

urz¹dzenia towarzysz¹ce u¿ytkowaniu podstawowemu:

1) �cie¿ki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulicy

wewnêtrznej;

2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;

3) obiekty ma³ej architektury.

4. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których

mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymo-

gów u¿ytkowania podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu

oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu.

5. Ustala siê szeroko�æ drogi wewnêtrznej w liniach rozgrani-

czaj¹cych - jak na rysunku planu.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 20

Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i le�nych na cele

nierolne i niele�ne nastêpuje na podstawie przepisów odrêb-

nych dotycz¹cych ich ochrony.

§ 21

Ustala siê nastêpuj¹ce wysoko�æ stawki procentowej s³u-

¿¹cej naliczaniu jednorazowej op³aty zwi¹zanej ze wzrostem

warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów P i PU - 30 %;

2) dla pozosta³ych terenów - nie ustala siê

§ 22

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta

O�wiêcim.

§ 23

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-

polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XL/415/08

Rady Miasta O�wiêcim

z dnia 29 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PO£O¯ONEGO W O�WIÊCIMIU POMIÊDZY
UL. FABRYCZN¥ A TERENAMI FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. W REJONIE UL. STARA DROGA, Z WY£ACZENIEM

TERENU OBJÊTEGO PLANEM MIEJSCOWYM UCHWALONYM UCHWA£¥ NR XIV/521/02
RADY MIASTA O�WIÊCIM Z DNIA 27 LUTEGO 2002 R.

SKALA 1:1000*

OZNACZENIA

1. USTALENIA FORMALNE

Granica obszaru objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o róznym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Nieprzekraczalne linie zabudowy

2. OZNACZENIA TERENÓW O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU

Tereny zabudowy produkcyjno - us³ugowej

Teren obiektów produkcyjnych sk³adów i magazynów

Teren kolejowej stacji towarowej - bocznica kolejowa

Teren sportu i rekreacji

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Teren drogi publicznej - droga g³ówna

Tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe

Teren drogi wewnêtrznej

3. ELEMENTY INFORMACYJNE WYNIKAJ¥CE Z POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA ORAZ PRZEPISÓW ODRÊBNYCH - NIE
BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU

Obszar objêty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego

w O�wiêcimiu przy ul. Stara Droga (Uchwa³a Nr XIV/521/02 Rady Miasta O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 r.)

Linie elektroenergetyczne wysokiego napiêcia - 110 kV - wraz ze strefami technicznymi i ochronnymi

Granica strefy uci¹¿liwo�ci od drogi g³ównej

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XL/415/08

Rady Miasta O�wiêcim

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
PO£O¯ONEGO W O�WIÊCIMIU POMIÊDZY UL. FABRYCZN¥
A TERENAMI FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. W REJONIE
UL. STARA DROGA, Z WY£¥CZENIEM TERENU OBJÊTEGO

PLANEM MIEJSCOWYM UCHWALONYM UCHWA£¥
NR LIV/521/02 RADY MIASTA O�WIÊCIM

Z DNIA 27 LUTEGO 2002 ROKU

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy ul. Fa-

bryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie

ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem miej-

scowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta

O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku zosta³ wy³o¿ony do pu-

blicznego wgl¹du w okresie od 4 lutego 2008 roku do 5 mar-

ca 2008 roku. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag do-

tycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 19 marca 2008 r., wp³y-

nê³y 3 uwagi.

Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:

- "planie" - nale¿y przez to plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy ul. Fa-

bryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie

ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem miej-

scowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta

O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku;

- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�niejszymi zmianami);

- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

O�wiêcim.

Prezydent Miasta O�wiêcim w Protokole z rozpatrzenia

uwag z dnia 8 kwietnia 2008 roku rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce

projektu planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie, zgodnie z przepisa-

mi art. 20 ust. 1 Ustawy, zawiera listê nieuwzglêdnionych i nie-

uwzglêdnionych czê�ciowo uwag.

W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwzglêdnionych czê�cio-

wo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie planu.

W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych czê-

�ciowo przez Prezydenta Miasta O�wiêcim, Rada Miasta O�wiê-

cim postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 482, która w projekcie planu wy³o¿onym

do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:

2 PU - Tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,

Pani [...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a zmiany przeznaczenia tere-

nu dzia³ki nr 482 pod zabudowê jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta O�wiêcim nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na konieczno�æ zachowa-

nia zgodno�ci ustaleñ niniejszego planu ze studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

O�wiêcim, wymaganej tre�ci¹ art. 20 ust. 1 Ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium dla ob-

szarów oznaczonych symbolem P/U wprowadzono zakaz no-

wej zabudowy mieszkaniowej.

2. Uwaga Nr 2
dotyczy terenów PU i Z w ca³ym obszarze objêtym planem:

PU - Tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,

Z - Tereny zieleni nie urz¹dzonej,

Rada Osiedla "Monowice"

wnios³a nastêpuj¹ce uwagi:

1) zmiany przeznaczenia terenu 2 Z na PU (tereny zabudo-

wy produkcyjno-us³ugowej;

2) nie naniesiono drogi obs³uguj¹cej tereny 1PU, 2PU i 3PU;

Prezydent Miasta O�wiêcim nie uwzglêdni³ wniesionych
uwag.
Uwagi pozostaj¹ nieuwzglêdnione.

Wyja�nienie:
Ad.1)

Projekt planu przeznacza dzia³ki pomiêdzy terenami zabudo-

wy mieszkaniowej (MN) a terenami sportu (1 US) pod tereny

zieleni, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 1 Z,

z uwagi - miêdzy innymi - na jego walory fizjograficzne, kszta³t

i powierzchniê, które to cechy nie predestynuj¹ go pod zabu-

dowê produkcyjno-us³ugow¹. Z uwagi na powy¿sze uwaga

nieuwzglêdniona.

Ad. 2)

Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie rysunku projektu planu,

na którym nie wrysowano drogi wewnêtrznej obs³uguj¹cej

tereny 1 PU, 2 PU i 3 PU. Uwaga czê�ciowo uwzglêdniona

w zakresie merytorycznym, poniewa¿ w § 13 projektu uchwa-

³y umieszczono zapis umo¿liwiaj¹cy realizacjê dróg wewnêtrz-

nych nie wrysowanych na rysunku planu, w tym tak¿e drogê

lub drogi wewnêtrzne obs³uguj¹ce tereny 1 PU, 2 PU i 3 PU.

3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 478/2, która w projekcie planu wy³o¿onym

do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:

2 PU - Tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,

Pan [...]*
wniós³ nastêpuj¹ce uwagi:

1) dopuszczenia zjazdów z ul. Fabrycznej na ka¿d¹ z przylega-

j¹cych do niej dzia³ek, w tym na dzia³kê nr 478/2;

2) braku odniesienia w projekcie planu do terminu realizacji

drogi wewnêtrznej.

Prezydent Miasta O�wiêcim nie uwzglêdni³ wniesionych
uwag
Uwagi pozostaj¹ nieuwzglêdnione.

Wyja�nienie:
Ad. 1)

Uwzglêdniaj¹c stanowisko administratora drogi krajowej nr 44

wyra¿one na etapie uzgadniania projektu planu, wprowadzo-

no ograniczenia w³¹czeñ z tej drogi na dzia³ki przyleg³e. Na ry-

sunku projektu planu wrysowano drogê wewnêtrzn¹, która

po�rednio komunikuje dzia³ki znajduj¹ce siê w terenie 2 P

________

* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y

dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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z uk³adem dróg publicznych. Ponadto plan stwarza mo¿liwo�æ

realizacji dróg wewnêtrznych nie wrysowanych na rysunku

planu (§ 13, ust. 3, pkt 4) i ust. 4, pkt 11).

Realizacja dróg wewnêtrznych nie stanowi obligacji dla w³adz

samorz¹dowych. Drogi wewnêtrzne mog¹ byæ realizowane

w zale¿no�ci od potrzeb przez i na koszt zainteresowanych.

Ad. 2)

W projekcie planu ustala siê miêdzy innymi przeznaczenie te-

renów (art. 15 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym). Plan nie odnosi siê do czasu realizacji za-

wartych w nim ustaleñ, w zwi¹zku z czym w projekcie planu nie

mo¿na okre�liæ terminów realizacji - miêdzy innymi - przed-

miotowej drogi.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Ku�ka

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XL/415/08

Rady Miasta O�wiêcim

z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W "MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PO£O¯ONEGO
W O�WIÊCIMIU POMIÊDZY UL. FABRYCZN¥ A TERENAMI

FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. W REJONIE
UL. STARA DROGA, Z WY£¥CZENIEM TERENU OBJÊTEGO

PLANEM MIEJSCOWYM UCHWALONYM UCHWA£¥
NR LIV/521/02 RADY MIASTA O�WIÊCIM

Z DNIA 27 LUTEGO 2002 ROKU" INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH

DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA

1. Tereny po³o¿one w granicach obszaru objêtego planem maj¹

zapewnion¹ dostêpno�æ komunikacyjn¹ w oparciu o istnie-

j¹cy uk³ad dróg dojazdowych (1 KDD - 2 KDD) po³¹czony

przez istniej¹c¹ drogê krajow¹ klasy GP (ul. Fabryczna)

z ogólnokrajow¹ sieci¹ dróg. Ustalony w planie uk³ad dróg

publicznych nie wymaga rozbudowy. Plan dopuszcza uzu-

pe³nienie podstawowego uk³adu komunikacyjnego reali-

zacj¹ dróg wewnêtrznych - w zale¿no�ci od powstaj¹cych

potrzeb poszczególnych inwestorów i na ich koszt.

2. Obszar objêty planem wyposa¿ony jest w sieci uzbrojenia

infrastrukturalnego, w tym w miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹

oraz ogólnosp³awn¹ kanalizacjê sanitarn¹. Plan dopuszcza

rozbudowê i modernizacj¹ istniej¹cych sieci uzbrojenia in-

frastrukturalnego oraz budowê nowych odcinków sieci -

w zale¿no�ci od powstaj¹cych potrzeb dla poszczególnych

inwestycji.

3. Dla okre�lonych w ust. 1 i 2 inwestycji stanowi¹cych zadania

w³asne miasta O�wiêcim przewiduje siê mo¿liwo�æ ich fi-

nansowania z bud¿etu miasta oraz z bud¿etu pañstwa przy

udziale podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³alno�æ

w terenach objêtych planem - w ramach porozumienia cy-

wilno-prawnego lub w formie partnerstwa publiczno-pry-

watnego.

4. �ród³em finansowania inwestycji zwi¹zanych z modernizacj¹

istniej¹cych dróg dojazdowych oraz modernizacj¹ sieci wo-

doci¹gowej i kanalizacyjnej bêdzie bud¿et Gminy - w czê�ci

dotycz¹cej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gmin-

nym oraz dotacje pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej

i krajowych funduszy celowych.

5. Uzbrojenie terenów objêtych planem w sieci i urz¹dzenia

elektroenergetyczne oraz zwi¹zane z zaopatrzeniem w gaz,
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nie stanowi¹cych zadañ w³asnych Gminy, realizowane bê-

dzie zgodnie z zasadami okre�lonymi w Ustawie Prawo ener-

getyczne.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka


