
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA

 NR  XIV/175/2011 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin 

Mały-Podgrabie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 8 oraz art. 20 ust. 1 

i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) na wniosek 

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu miejscowego z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz, 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27.02.1997 r. 

z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Olkuszu uchwala:  zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie  

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne  

§ 1.  

1. Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar w granicach wyznaczonych na rysunkach planu o numerach 1-

11.  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 składa się z tekstu 

/ustaleń/ planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:  

1) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – rysunki zmiany planu miejscowego sporządzone na mapie 

zasadniczej w skali 1:2000 wraz z wyrysami ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Olkusz, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej 

w Olkuszu z dnia 27.02.1997 r. z późniejszymi zmianami.  

2) załącznik Nr 12 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia uwag;  

3) załącznik Nr 13 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania.  

3. Zakres ustaleń zmiany planu zawiera się w następujących rozdziałach i obejmuje:  

1) Rozdział 1 Przepisy ogólne.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego.  
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2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

3) Rozdział 3 Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i standardy 

kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4) Rozdział 4 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

5) Rozdział 5 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także terenów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

7) Rozdział 7 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

8) Rozdział 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9) Rozdział 9 Zasady podziału terenów na działki.  

10) Rozdział 10 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.  

11) Rozdział 11 Przepisy końcowe.  

§ 2.  

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu;  

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1, a będących przedmiotem 

niniejszej uchwały;  

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 

717 z późniejszymi zmianami);  

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi;  

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj 

użytkowania terenu), które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy 

obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50% pow. danego terenu/;  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie 

podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i zasady realizacji 

przeznaczenia uzupełniającego określają ustalenia planu;  

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budowli 

zlokalizowanych na działce lub działkach tworzących jedną całość gruntową, do której jeden właściciel 

posiada tytuł prawny;  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę obszaru lokalizacji zabudowy.  

9) usługach podstawowych – rozumie się przez to wyłącznie usługi handlu i małej gastronomi, oraz usługi 

rzemiosła nie wywołujące zjawisk lub stanów utrudniających życie a zwłaszcza hałasu, wibracji, 

uciążliwych aromatów;  

10) wskaźniku zainwestowania powierzchni działki – należy przez to rozumieć procentowe zainwestowanie 

działki budowlanej bądź działek, do których jeden właściciel ma tytuł prawny, jako sumę powierzchni 

zabudowy obiektów kubaturowych oraz nawierzchni utwardzonych podzieloną przez powierzchnię 

całkowitą działki/działek, pomnożoną przez 100, wyrażoną w %;  

11) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 

w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką 

nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie;  
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12) wysokość obiektu (budynku, zabudowy) – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar 

liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu, do kalenicy obiektu lub najwyżej 

położonej części dachu;  

13) adaptacji – należy przez to rozumieć roboty zmierzające do przystosowania obiektu lub jego części do 

funkcji określonej w planie w ramach przeznaczenia podstawowego bądź dopuszczalnego;  

14) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, przy zachowaniu 

określonych w planie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu;  

15) rozbudowie, nadbudowie – należy przez to rozumieć budowę, w wyniku której powstaje nowa część 

istniejącego budynku, z tym że w przypadku rozbudowy powierzchnia zabudowy się zwiększa, 

a w przypadku nadbudowy pozostaje taka sama.  

§ 3.  

1. Przedmiotem ustaleń planu, są zasady zagospodarowania terenów wydzielonych na rysunku planu 

(załączniki nr: 1 – 11) liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami określającymi ich 

przeznaczenie podstawowe:  

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej par. § 5 ,  

U - tereny zabudowy usługowej par. § 6-8 ,  

UR - tereny zabudowy usług rzemiosła par. § 9 ,  

RO - tereny sadów i ogrodów par. § 10 ,  

RU - tereny obsługi gospodarstw rolnych i hodowlanych par. § 11 ,  

R - tereny rolnicze par. § 12-13 ,  

ZŁ - tereny zieleni łęgowej par. § 14 ,  

ZL - tereny lasów par. § 15 ,  

KDZ/G - teren układu komunikacyjnego- droga zbiorcza, docelowo główna par. § 16 ,  

KDL - teren układu komunikacyjnego- droga lokalna par. § 16 ,  

KDD - teren układu komunikacyjnego- droga dojazdowa par. § 16 ,  

KDW - teren układu komunikacyjnego- droga dojazdowa wewnętrzna par. § 16 ,  

KDX - teren układu komunikacyjnego- ciąg pieszo-jezdny par. § 16 ,  

2. Poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego 

określonego indywidualnie dla wydzielonych terenów.  

3. Dla wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia planu, 

sformułowane w formie zapisów ogólnych i szczegółowych.  

4. Wprowadzono oznaczenia numeru jednostek strukturalnych:  

A-Pazurek  

B-Rabsztyn  

C-Bogucin Mały-Czarny Las  

D-Pomorzany-Podgrabie.  

5. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1) granica opracowania planu;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy  

4) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego wsi Rabsztyn.  

6. Rysunek planu, oprócz obowiązujących oznaczeń, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące oznaczenia 

informacyjne, nie będące ustaleniami planu:  

1) strefa ograniczonego użytkowania w związku z promieniowaniem elektromagnetycznym od 

napowietrznych linii średniego napięcia SOU  

2) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi ZZ  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— 3 — Poz. 88



3) obszar i teren górniczy PG  

7. W planie nie wyznacza się terenu obowiązkowego przeprowadzenia procesu scalania.  

 

Rozdział 2. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

 

§ 4.  

1. Warunki, zasady i standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady jednorodnej 

i spójnej formy architektonicznej budynków z możliwością rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy 

istniejących obiektów zgodnie z warunkami określonymi ustaleniami planu oraz dopuszczeniem zmiany 

sposobu użytkowania istniejących budynków zgodnie z przeznaczeniem określonym ustaleniami planu.  

2. W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność 

realizacji rozwiązań architektonicznych z nakazem:  

1) użycia materiałów lokalnych: drewno, kamień;  

2) stosowania stonowanej, jednorodnej kolorystyki spójnej z tłem krajobrazowym fasad budynków 

i elementów małej architektury;  

3) stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, zieleń, szarości);  

4) stosowania okien i drzwi prostokątnych o pionowej artykulacji; w ścianach budynków mieszkalnych - 

wyraźnie akcentować poziom okapu oraz cokołu; w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do 

tradycji ścian kamiennych w materiale, fakturze i artykulacji;  

5) zakazu lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym garaży blaszanych na terenie B.1U.  

3. W zakresie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu obowiązują:  

1) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących na terenach A.1-3MN, C.1-2MN, D.1-5MN oraz na 

terenie D.1RU;  

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działki lub w odległości 1.5 m od granicy działki dla 

terenów: D.1RU , oraz terenów D.1MN , D.3MN , z uwzględnieniem odpowiednio § 5 ust. 4 pkt. 2) lit e), 

f);  

3) zakaz lokalizacji zabudowy w granicy działki dla terenu B.1U  

Rozdział 3. 
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  

Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i  

wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§ 5.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem A.1-

3MN, C.1-2MN, D.1-5MN.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową 

towarzyszącą – garaże, budynki gospodarcze;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe, miejsca parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, podniesienia standardu użytkowego istniejących 

obiektów;  

2) realizacja zabudowy w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących;  
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3) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 60%;  

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 40%;  

5) minimalna ilość miejsc postojowych: 2 dla każdej nieruchomości;  

6) obowiązują ustalenia § 4 ust. 3, pkt. 1);  

7) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8);  

8) dla terenów D.1MN, D.3MN obowiązują ustalenia § 4 ust. 3, pkt. 2)  

9) dla terenu D.4-5MN w związku z promieniowaniem elektromagnetycznym od napowietrznych linii 

średniego napięcia i wyznaczenia strefy ograniczonego użytkowania SOU , obowiązują ustalenia § 28.  

10) dla terenów A.1MN, C.1-2MN, położonych na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 

obowiązują ustalenia § 26 ust. 2 i 3.  

11) dla terenów A.2-3MN, D.1-5MN położonych w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 

obowiązują ustalenia § 26 ust. 2.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują następujące 

zasady:  

1) wysokość budynków mieszkalnych do 9 m; wysokość garaży, budynków gospodarczych i usługowych do 

7 m;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załączniki nr: 2, 5, 6, 9, 10, 11) 

oraz zgodnie z przepisami odrębnymi:  

a) dla A.2MN 13 m od zewnętrznej krawędzi jezdni – od strony zachodniej;  

b) dla A.3MN 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni - od strony południowo-zachodniej;  

c) dla C.1MN 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni - od strony północnej;  

d) dla C.2MN 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni - od strony południowej i 6 m od linii rozgraniczającej 

teren – od strony wschodniej;  

e) dla D.1MN 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni – od strony wschodniej; od strony północnej 

lokalizacja nowej zabudowy w odległości min. 1,50 m od granicy działki;  

f) dla D.3 MN 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni – od strony wschodniej;  

g) dla D.4 MN 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni – od strony południowej;  

h) dla D.5MN 4 m od linii rozgraniczającej teren – od strony wschodniej i zachodniej, 6 m od linii 

rozgraniczającej teren – od strony północnej oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu od linii 

rozgraniczającej teren – od strony południowej;  

3) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia połaci;  

4) kąt nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°, dopuszcza się odstępstwo dla budynków gospodarczych 

i garaży oraz istniejących budynków mieszkalnych o dachach płaskich (dachy płaskie przy pochyleniu 

minimum 5%);  

5) dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek;  

6) obowiązują ustalenia § 4. ust. 2, pkt. 1), 2), 3), 4);  

7) ze względu na występowanie obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi dla części 

terenu A.2MN i A.3MN obowiązują ustalenia określone w § 27;  

§ 6.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem B.1U.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  
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1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej – usługi gastronomii, usługi hotelarskie, usługi 

turystyki i rekreacji; usługi kultury – skansen z dopuszczeniem usług wg funkcji podstawowej oraz 

rzemiosła tradycyjnego o charakterze oświatowo etnograficznym;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 60%;  

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 40%;  

3) ilość miejsc postojowych: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50m
2
 powierzchni użytkowej 

usług;  

4) obowiązują ustalenia § 4 ust. 3, pkt. 3);  

5) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załącznik nr 4) tj. 

zgodnie z przepisami odrębnymi – 6 m od linii rozgraniczającej teren od strony południowo-zachodniej 

i południowo-wschodniej;  

6) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują następujące zasady:  

1) wysokość budynków do 9 m;  

2) obowiązują ustalenia § 4. ust. 2, pkt. 5);  

3) ze względu na położenie w obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

4) ze względu na położenie w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego wsi Rabsztyn obowiązują 

ustalenia § 34.  

§ 7.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem D.1U.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej: usługi podstawowe, funkcje handlu i gastronomii, 

usługi hotelarskie i administracyjne, usługi zdrowia i rekreacji;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa do 20 % powierzchni użytkowej, rzemiosło 

w formie warsztatów obsługi pojazdów samochodowych i motocykli, komunikacja wewnętrzna, parkingi, 

garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, elementy małej architektury;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) zakaz realizacji zespołów garaży boksowych;  

2) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 70%;  

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 30% z nakazem jej realizacji -w części- w postaci pasa 

zieleni o funkcjach izolacyjnych (gatunki zimozielone) w granicy obszaru usługowego i terenów zabudowy 

mieszkaniowej;  

4) ilość miejsc postojowych: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50 m
2
 powierzchni użytkowej;  

5) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

6) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują następujące zasady:  

1) wysokość budynków usługowych – do 10 m;  

2) wysokość garaży – do 6 m;  
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3) dach budynków usługowych symetryczny dwu- lub czterospadowy; kąt nachylenia połaci dachowych od 

25° do 45°, dopuszcza się dachy płaskie przy pochyleniu minimum 5%;  

4) spadek dachu garaży w nawiązaniu do dachu budynków, dopuszcza się dachy płaskie przy pochyleniu 

minimum 5%;  

5) pokrycie dachowe budynków usługowych i garaży: dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka 

lub blacha;  

6) obowiązują ustalenia § 4 ust. 2, pkt. 1), 2), 3) 4).  

§ 8.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem D.2U.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej związanej z rzemiosłem i produkcją, w tym 

zaplecze socjalne i administracyjne;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje magazynowe, w tym składowanie drewna, produkcja, wytwórczość, 

komunikacja wewnętrzna, garaże, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń o funkcjach 

izolacyjnych;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) zakaz realizacji zespołów garaży boksowych.  

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę i urządzenia związane z działalnością produkcyjną z możliwością jej 

przebudowy i rozbudowy;  

3) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 70%;  

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 30%;  

5) ilość miejsc postojowych: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50 m
2
 powierzchni użytkowej 

usług lub prowadzonej działalności produkcyjnej;  

6) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załącznik nr 11) 

oraz zgodnie z przepisami odrębnymi – 18 m od zewnętrznej krawędzi jezdni – tj. od zachodniej krawędzi 

jezdni drogi wojewódzkiej nr 783;  

7) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

8) w związku z promieniowaniem elektromagnetycznym od napowietrznych linii średniego napięcia 

i wyznaczenia strefy ograniczonego użytkowania SOU , obowiązują ustalenia § 28 .  

9) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują następujące zasady:  

1) wysokość budynków usługowych do 7m;  

2) wysokość garaży do 6 m;  

3) dach budynków symetryczny dwu- lub czterospadowy; kąt nachylenia połaci dachowych budynków 

i garaży od 15° do 45°, dopuszcza się dachy płaskie przy pochyleniu minimum 5%;  

4) pokrycie dachowe budynków i garaży: dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka lub blacha;  

5) obowiązują ustalenia § 4 ust. 2, pkt. 1), 2), 3).  

§ 9.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usług rzemiosła oznaczony na rysunku planu symbolem C.1UR.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usług rzemiosła – istniejący zakład produkcji artykułów 

metalowych;  
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2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje magazynowe i biurowe, administracyjne, socjalne, budynki 

gospodarcze, dopuszcza się urządzenie mieszkań na wyższych kondygnacjach budynków usługowych dla 

nadzoru lub opieki nad obiektami i urządzeniami związanymi z działalnością gospodarczą lub lokalizację 

pojedynczych obiektów mieszkalnych w terenie, komunikacja wewnętrzna, parkingi, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, zieleń o funkcjach izolacyjnych, elementy małej architektury i aranżacji 

przestrzeni dla celów ekspozycji wytwarzanych wyrobów;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę i urządzenia związane z działalnością produkcyjną z możliwością jej 

przebudowy, rozbudowy;  

2) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie tej działki do systemów infrastruktury 

technicznej;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załącznik nr 8) oraz zgodnie 

z przepisami odrębnymi; od strony południowej 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.  

4) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 60%;  

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 40%;  

6) ilość miejsc postojowych: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50 m
2
 powierzchni użytkowej 

usług lub prowadzonej działalności produkcyjnej oraz na 1 mieszkanie;  

7) ze względu na położenie terenu na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują 

ustalenia § 26 ust. 2;  

8) w związku z promieniowaniem elektromagnetycznym od napowietrznych linii średniego napięcia 

i wyznaczenia strefy ograniczonego użytkowania SOU , obowiązują ustalenia § 28.  

9) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują:  

1) wysokość budynków usług rzemiosła do 12 m, mieszkaniowych do 9 m, gospodarczych do 7 m;  

2) dachy budynków usługowych i gospodarczych o indywidualnych rozwiązaniach projektowych; 

w przypadku dachów spadzistych kryte dachówką ceramiczną, cementową, blachodachówką lub blachą; dla 

usług rzemiosła dopuszcza się dachy asymetryczne,  

3) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia 

połaci, kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek;  

4) kąt nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°, dopuszcza się odstępstwo dla budynków usługowych 

i gospodarczych oraz istniejących budynków mieszkalnych o dachach płaskich dopuszczając dachy płaskie 

przy pochyleniu minimum 5%;  

5) obowiązują: dla obiektów usług rzemiosła ustalenia § 4 ust. 2, pkt. 2); dla budynków mieszkalnych 

ustalenia § 4. ust. 2, pkt. 1), 2), 3), 4);  

§ 10.  

1. Wyznacza się teren sadów i ogrodów oznaczony na rysunku planu symbolem D.1RO.  

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sadów i ogrodów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska i wysoka;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej,  

2) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

3) w związku z § 32, obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-5);  
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§ 11.  

1. Wyznacza się teren obsługi gospodarstw rolnych i hodowlanych oznaczony na rysunku planu 

symbolem D.1RU.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi gospodarstw rolnych i hodowlanych – stadnina koni, w tym 

stajnie, stodoły, ujeżdżalnie kryte, pomieszczenia gospodarcze i socjalne;  

2) przeznaczenie dopuszczalne – funkcja mieszkaniowa, obiekty gospodarcze i socjalne, warsztaty 

mechaniczne pojazdów i sprzętu rolniczego, gastronomia, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

komunikacja wewnętrzna, zieleń;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu;  

1) realizacja zabudowy w formie wolnostojących budynków lub zespołu budynków;  

2) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max.40%;  

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 60%;  

4) obowiązują ustalenia § 4 ust. 3, pkt. 1), 2);  

5) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

6) w związku z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązują następujące zasady:  

1) wysokość budynków – do 9 m;  

2) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia od 15° do 45°;  

3) pokrycie dachowe budynków: dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka lub blacha, gont 

bitumiczny;  

4) obowiązują ustalenia § 4 ust. 2, pkt. 1), 2), 3), 4).  

§ 12.  

1. Wyznacza się teren rolniczy oznaczony na rysunku planu symbolem A.1R.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej,  

2) ze względu na położenie terenu na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują 

ustalenia § 26 ust. 2;  

3) w związku z § 32 obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-5).  

§ 13.  

1. Wyznacza się teren rolniczy oznaczony na rysunku planu symbolem D.1R .  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja wewnętrzna, zieleń, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

oraz realizacja elektrowni wiatrowej o mocy do 150 kW i wysokości masztu do 36 m.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej;  
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2) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max. 20%;  

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 80%;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jako obszar do zabudowy dla funkcji dopuszczalnej 

(elektrowni wiatrowej) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załącznik nr 11);  

5) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 

ust. 2;  

6) w związku z § 32 obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-5).  

§ 14.  

1. Wyznacza się tereny zieleni łęgowej oznaczone na rysunku planu symbolem A.1- 2ZŁ.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni łęgowej;  

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej  

2) ze względu na występowanie obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi ZZ obowiązują ustalenia 

określone w § 27 ust.1, pkt.1)-4);  

3) ze względu na położenie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 

ust.2 pkt.2)-3);  

4) w związku z § 32 obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-5);  

§ 15.  

1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem A.1-2 ZL, C.1ZL.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja 

wewnętrzna dla obsługi przeznaczenia podstawowego,  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej;  

2) dla A.1ZL obowiązują ograniczenia ze względu na występowanie obszaru narażonego na 

niebezpieczeństwo powodzi ZZ zgodnie z ustaleniami § 27 ust. 1 pkt.2), 4);  

3) dla C.1ZL obowiązują ustalenia dotyczące obszaru i terenu górniczego PG zgodnie z § 24;  

4) ze względu na położenie terenu C.1ZL – na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz 

terenu A.1-2ZL w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obowiązują ustalenia § 26 ust. 2;  

5) w związku z § 32 obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-5);  

6) obowiązują ustalenia § 25;  

Rozdział 4. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

§ 16.  

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów tras i urządzeń komunikacyjnych, z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod drogi, ulice, parkingi, w tym drogi publiczne i niepubliczne, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KD oraz symbolem ich przynależności i klasy funkcjonalnej:  
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1) KDZ/G – droga (ulica) zbiorcza, docelowo główna – droga wojewódzka relacji Olkusz – Zawiercie (nr 791);  

2) A.1KDL, A.2KDL – droga (ulica) lokalna – od drogi nr 1106K Golczowice – Jaroszowiec – Pazurek 

(nr 1108K) i od drogi nr 783 Pazurek – do drogi nr 783 Podlesie (nr 1109K);  

3) C.1KDD, C.2KDD, C.3KDD, D.2KDD – drogi (ulice) dojazdowe;  

4) A.1KDW – droga (ulica) dojazdowa wewnętrzna;  

5) C.1KDX, D.1KDX – ciągi pieszo-jezdne.  

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg (ulic) zgodnie z przepisami 

odrębnymi i zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (załączniki: 2, 3, 5, 6, 7,10):  

1) KDZ/G – szerokość w liniach rozgraniczających 20 m; w granicy opracowania znajduje się część pasa 

drogowego drogi KDZ/G w liniach rozgraniczających drogi;  

2) KDL – szerokość w liniach rozgraniczających: A.1KDL – 12 m, A.2KDL – 15 m (w granicy opracowania 

znajduje się część pasa drogowego drogi KDL w liniach rozgraniczających dróg);  

3) KDD – szerokość w liniach rozgraniczających:  

a) C.1KDD, C.3KDD – 10 m (w granicy opracowania znajduje się część pasa drogowego 

drogi KDD w liniach rozgraniczających dróg);  

b) D.2KDD – w granicy opracowania znajduje się fragment placu nawrotowego w liniach 

rozgraniczających drogi zgodnie z rysunkiem planu;  

c) C.2KDD – szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;  

4) KDW – szerokość w liniach rozgraniczających A.1KDW – 10 m;  

5) KDX – szerokość w liniach rozgraniczających:  

a) C. 1KDX – 5 m;  

b) D.1KDX – 5 do 7 m;  

3. W liniach rozgraniczających terenów tras komunikacyjnych dopuszcza się realizację urządzeń 

towarzyszących:  

1) ciągi piesze i rowerowe;  

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3) zieleń o charakterze izolacyjnym;  

4) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;  

5) obiekty małej architektury  

6) miejsca postojowe dla samochodów w formie wydzielonych pasów i zatok parkingowych w obrębie linii 

rozgraniczających ulic klas KDZ/G, KDL, KDD oraz w formie parkingów przykrawężnikowych w obrębie 

linii rozgraniczających ulic dojazdowych KDD, KDW , zgodnie z przepisami odrębnymi;  

7) dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych i wiat przystankowych dla ulic klasy KDZ/G, KDL zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

4. W przypadku terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 783 klasy technicznej głównej, obsługę 

komunikacyjną należy rozwiązać przez istniejące zjazdy na nią z dostosowaniem do wymagań przepisów 

odrębnych.  

5. Na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę skomunikowanie z drogami publicznymi może być 

realizowane za pomocą ciągów pieszo-jezdnych zapewniających obsługę komunikacyjną działek. W tych 

przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być 

dostosowane do potrzeb zgodnie z przepisami odrębnymi.  

6. Dojazdy o długości powyżej 50 m należy zakańczać placem do zawracania o wymiarach min. 12,5m x 

12,5m.  

7. Zgodnie z § 32 , obowiązują ograniczenia § 33 ust.1, pkt. 4)-8).  
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Rozdział 5. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 17.  

1. Ustala się obowiązek przyłączenia nowych budynków do istniejących sieci infrastruktury technicznej;  

§ 18.  

1. Ustala się sposób zaopatrzenia w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.  

2. Dopuszcza się budowę nowej sieci wodociągowej oraz wymianę istniejącej sieci wodociągowej.  

§ 19.  

1. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

2. Dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie 

ścieków w przypadku braku możliwości technicznej przyłączenia do sieci.  

3. Dopuszcza się budowę nowej sieci kanalizacyjnej oraz wymianę istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

§ 20.  

1. Dostawę ciepła należy realizować w oparciu o lokalne źródła ciepła. Obowiązuje nakaz stosowania 

nośników energii o sprawności energetycznej powyżej 75%.  

§ 21.  

1. Dostawę energii elektrycznej należy realizować w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych.  

2. W przypadku braku możliwości dostawy energii elektrycznej z istniejących sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych lub konieczności zasilenia nowych odbiorców /obiektów/ wymagających dostawy 

mocy o łącznej wartości powyżej 250 kV dopuszcza się rozwój sieci elektroenergetycznych oraz realizację 

nowych stacji transformatorowych SN/nN, w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania 

wszystkich obiektów wraz z włączeniem ich do sieci SN i nN.  

3. Dopuszcza się prowadzenie linii zasilających SN i nN wzdłuż granic nieruchomości oraz w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic i ciągów pieszych w sposób nie ograniczający 

możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.  

4. Zasilenie nowych odbiorców możliwe jest z istniejącej lub projektowanej sieci rozdzielczej nN zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

§ 22.  

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie z istniejących sieci gazowej.  

§ 23.  

1. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia teletechniczne.  

2. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, przebudowy oraz budowy nowych sieci i urządzeń teletechnicznych 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Rozdział 6. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także terenów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

§ 24.  

1. Teren oznaczony symbolem C.1ZL usytuowany jest w granicach obszaru i terenu górniczego – oznaczonego 

na rysunku planu - PG:  

1) w granicach obszaru górniczego „Pomorzany I”, terenu górniczego „ZGH Bolesław”, który został 

ustanowiony w decyzji nr BKk/OZ/779/96 z dnia 29.04.1996 r. Ministra Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa;  
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2) w granicach terenu górniczego „ZGH Bolesław I”, który został ustanowiony w koncesji nr 8/2003 z dnia 

15.10.2003 r. udzielonej przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;  

§ 25.  

1. Na terenach oznaczonych symbolami A.1-2 ZL, C.1ZL na mocy przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych występują obszary chronione z tyt. cyt. Ustawy.  

§ 26.  

1. Obszar opracowania planu znajduje się w granicy, ustalonego na mocy przepisów ustawy o ochronie 

przyrody terenu chronionego – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w tym tereny 

oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1) A.1MN, A.1R, B.1U, C.1-2MN, C.1ZL, C.1UR, KDZ/G, C.1KDD, C.2KDD, C.3KDD, 

C.1KDX położone są na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;  

2) A.2-3MN, A.1-2ZL, A.1-2ZŁ, D.1-5MN, D.1R, D.1RO, D.1RU, D.1-2U, A.1-2KDL, A.1KDW, 

D.1KDX, D.2KDD położone są w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1. ustala się:  

1) ograniczenie możliwości niwelacji terenu w zakresie – max. nasypy do 0,5 m, max. wykopy do 1,0 m, za 

wyjątkiem niezbędnych niwelacji dla realizacji dróg;  

2) zakaz lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;  

3) zakaz stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej;  

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w granicy Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd oznaczonych symbolami A.1MN, C.1-2MN, w zakresie formy zabudowy obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) forma budynku winna mieć charakter horyzontalny w następujących proporcjach:  

a) szerokość traktu określającego maksymalną dopuszczalną rozpiętość dachu nie może przekraczać 9,5 m;  

b) długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości 

całego dachu;  

§ 27.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami A.2-3MN (częściowo), A.1ZL, A.1ZŁ, A. 2ZŁ położone są 

w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi – ZZ , gdzie obowiązuje:  

1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych,  

2) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków,  

3) zakaz deniwelacji terenu,  

4) nakaz ochrony przed zniszczeniem otulin biologicznych cieków i zbiorników.  

§ 28.  

1. Na obszarze planu, w miejscach gdzie występuje potencjalne oddziaływanie promieniowania 

elektroenergetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązuje strefa bezpieczeństwa 

odpowiednio dla linii:  

1) średniego napięcia o szerokości 16 m – wyznaczona na rysunku planu (załączniki nr 8, 10, 11) jako strefa 

ograniczonego użytkowania SOU (tereny D.4-5MN, C.1UR, D.2U )  

2) niskiego napięcia o szerokości 4 m – nie wyznaczona na rysunku planu.  

2. Obowiązuje utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najmniej na poziomach 

dopuszczalnych w ramach przepisów odrębnych.  

§ 29.  

1. Obowiązują strefy ochrony dla wodociągów zgodne z przepisami odrębnymi (nie wyznaczone graficznie na 

rysunku planu).  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— 13 — Poz. 88



§ 30. 

1. Na obszarze planu nie występują strefy bezpośredniego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 31.  

1. Obszar planu znajduje się w granicy udokumentowanych, chronionych złóż rud cynku i ołowiu, 

odpowiednio w granicy złoża:  

1) Jaroszowiec-Pazurek – znajdują się tereny oznaczone symbolami: A.1-2MN, A.1R, A.1ZL, A.1ZŁ, 

A.1KDL;  

2) Strzegowa-Golczowice-Michałówka – znajdują się tereny oznaczone symbolami: A.3MN, A.2ZŁ, A.2ZL, 

A.2KDL, A.1KDW;  

3) Sikorka – znajdują się tereny oznaczone symbolami: B.1U, C.1-2MN, C.1UR, C.1KDD, C.2KDD, 

C.3KDD, C.1KDX, C.1ZL, D.1-5MN, D.1-2U, D.1R, D.1RO, D.1RU, KDZ/G, D.1KDX, D.2KDD  

2. Obecnie, ani w przyszłości nie planuje się eksploatacji złóż, o których mowa w ust. 1.  

§ 32.  

1. Obszar planu znajduje się:  

1) w granicy GZWP 454;  

2) w granicy GZWP 326 obejmujących tereny A.1-3MN, A.1R, A.1-2ZL, A.1-2ZŁ, A.1-2KDL, A.1KDW.  

2. Ochrona wód podziemnych GZWP prowadzona jest zgodnie z ustaleniami § 33. ust 1.pkt. 4)-8), a dla 

terenu A.1R, A.1-2ZL, A.1-2 ZŁ, C.1ZL, D.1R, D.1RO zgodnie z ustaleniami § 33. ust 1.pkt. 4)-5).  

Rozdział 7. 
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§ 33.  

1. Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których istnieje lub może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem niezbędnych dla obsługi obszaru planu sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz dróg, a także: elektrowni wiatrowej o mocy do 150 kW i wysokości masztu 

do 36 m na terenie D.1R , tartaku znajdującego się na terenie D.2U , oraz inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) zakaz lokalizacji inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości określone w przepisach 

odrębnych;  

3) dla istniejących i projektowanych obiektów usługowych oraz innych obiektów działalności gospodarczej 

ustala się konieczność ograniczania związanej z nią uciążliwości do granic działki użytkownika tak, aby 

emisje nie przekraczały obowiązujących standardów jakości środowiska.  

4) zakaz składowania i utylizacji odpadów;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód lub/i do ziemi;  

6) ścieki przemysłowe mogą być odprowadzone do systemów kanalizacji sanitarnej gdy spełniają parametry 

ścieków komunalnych; w przeciwnym wypadku wymagają oczyszczenia do wymaganych standardów 

w urządzeniach lokalnych;  

7) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych 

poprzez osadniki i separatory oleju zgodnie z przepisami odrębnymi;  

8) nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do 

gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego 

wywozu odpadów;  

9) nakaz stosowania czystych źródeł ciepła czyli o sprawności energetycznej powyżej 75%;  
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10) nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach;  

2. W obszarze planu, na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny wyznaczone dla poszczególnych 

rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Na tych terenach 

należy utrzymać poziom hałasu określony dla funkcji dominującej o wartościach poniżej lub co najwyżej 

dopuszczalnych:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (A.1-3MN, C.1-2MN, D.1-5MN) – jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (C.1UR, D.1U, D.1RU) – jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;  

3. W granicach terenów o przeznaczeniu podstawowym innym niż zabudowa mieszkaniowa (B.1U, C.1UR, 

D.1RU, D.1U, D.2U) a graniczących z terenami o takim przeznaczeniu ochrona przed hałasem winna być 

zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w trybie przepisów odrębnych.  

4. Na terenie C.1UR , zgodnie z przepisami odrębnymi, ochronę przed hałasem dla istniejących lub 

projektowanych lokali mieszkalnych, należy zapewnić przez stosowanie rozwiązań technicznych 

zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.  

§ 34.  

1. Teren B.1U znajduje się w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego wsi Rabsztyn. W celu ochrony 

i kształtowania krajobrazu kulturowego dla tego terenu w zakresie formy zabudowy obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) forma budynku winna mieć charakter horyzontalny w następujących proporcjach:  

a) stosunek wysokości dachu do wysokości ścian w linii okapu, w rysunku elewacji, powinien mieścić się 

w proporcji od 1/1 do 2/1;  

b) wysokość okapu z zachowaniem proporcji wysokości dachu i ścian j.w. i jednocześnie nie wyżej niż 4 m 

ponad poziom przyległego terenu;  

2) dachy spadziste o symetrycznych połaciach; nachylenie połaci dachu od 37º do 45º;  

3) dachy należy kryć do wyboru: dachówką w odcieniach naturalnej palonej gliny, gontem bitumicznym 

w kolorze szarym, gontem drewnianym, deskami lub strzechą impregnowaną;  

4) dopuszczalny materiał wykończenia elewacji to: drewno, kamień wapienny lub piaskowiec pochodzenia 

lokalnego, tynk w jasnych kolorach;  

5) okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji, wyklucza się okna o kształcie trójkątnym, trapezoidalnym 

i nieregularnym.  

Rozdział 8. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

§ 35.  

1. Na obszarze niniejszego planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń 

planu miejscowego.  

Rozdział 9. 
Zasady podziału terenów na działki  

§ 36.  

1. W rozwiązaniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje ogólna zasada podziału 

na działki budowlane, w sposób nienaruszający granic własności terenu.  

2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 500 m
2
  

2) dla terenów usługowych:  
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a) dla terenu B.1U - 1200 m
2
  

b) dla terenu D.1-2U - 600 m
2
  

c) dla terenu C.1UR, D.1RU - 800 m
2
  

3) dla terenów A.1R, A.1-2ZŁ, A.1-2ZL, C.1ZL, D.1RO, D.1R wg przepisów odrębnych.  

3. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 16m  

2) dla terenów usługowych:  

a) dla terenu B.1U - min. 20m;  

b) dla terenu D.1-2 U, C.1UR - min. 20m;  

c) dla terenu D.1RU - min. 10m;  

3) dla terenów A.1R, A.1-2ZŁ, A.1-2ZL, C.1ZL, D.1RO, D.1R wg przepisów odrębnych.  

4. Ustala się możliwość podziału i scalania nieruchomości, jeżeli zachodzi jeden z warunków:  

1) podział następuje w celu regulacji stanu władania gruntem,  

2) podział następuje w celu poprawy geometrii działki,  

3) podział następuje w celu realizacji przeznaczenia określonego planem,  

4) podział następuje w celu wydzielenia terenu ulic, dojazdów, miejsc postojowych, infrastruktury 

technicznej.  

5. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do 

układu drogowego, kształt wydzielanych działek zbliżony do prostokąta z zaleceniem wytyczenia działki 

węższym bokiem od strony drogi.  

6. Dopuszcza się procesy scalania działek, gdy istniejąca wielkość działki uniemożliwia jej wykorzystanie dla 

określonych w planie celów i zadań.  

Rozdział 10. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem planu.  

§ 37.  

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent), określoną w stosunku do 

wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach obszaru planu, na podstawie której nalicza się 

jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia 

przez właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność 

i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.  

Rozdział 11. 
Przepisy końcowe  

§ 38. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc ustalenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie – zawarte w Uchwale 

Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09.02.2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 365 

z 07.07.2005r., poz. 2723) – w zakresie dotyczącym części obszaru objętego niniejszym planem.  

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.  

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

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/175/2011 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego — 18 — Poz. 88



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XIV/175/2011 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
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Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XIV/175/2011 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek- Rabsztyn- Bogucin Mały-

Podgrabie 

 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Olkuszu: 

 

§ 1. 

Rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, 

z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Przewiduje się poniesienie nakładów na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – budowa 

dróg publicznych w wysokości ok. 1 826 471,00 zł, w tym: 

1) budowa drogi dojazdowej A.1KDW – przewidywany koszt realizacji ok. 789 820, 00 zł. 

2) budowa drogi dojazdowej C.2KDD – przewidywany koszt realizacji ok. 20 425, 00 zł. 

3) budowa ciągu pieszo-jezdnego C.1KDX – przewidywany koszt realizacji ok. 1 016 226,00 zł. 

 

§ 3. 

Przewidywany termin realizacji zadań – lata: 2013–2023. 

 

§ 4. 

Wykonanie zadań finansowane będzie w szczególności ze środków własnych gminy. 

 

§ 5. 

Dopuszcza się możliwość finansowania wskazanych zadań inwestycyjnych z innych źródeł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk 
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