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Uchwa³a* Nr XXXV-290-09
Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci Gminy Andrychów w zakresie par-
cel nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 po³o¿o-
nych w Andrychowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póŸn. zm.), a tak¿e
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XIV-121-07 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie "Przyst¹pienia do
sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci Gminy Andrychów w zakresie parcel
Nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 po³o¿onych
w Andrychowie", po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami obo-
wi¹zuj¹cego "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Andrychów", przyjêtego
Uchwa³¹ Nr XXXIII-305-05 Rady Miejskiej w Andrychowie,
z dnia 25 maja 2005 r., uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci Gminy Andrychów w zakresie parcel
nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 po³o¿onych
w Andrychowie, w granicach okreœlonych na rysunku planu,
o powierzchni 0,77 ha.

2. Okreœlone w § 1 ust. 1 granice obszaru objêtego planem,
wynikaj¹ z uchwa³y Nr XIV-121-07 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie "Przyst¹pienia
do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci Gminy Andrychów w zakresie parcel
nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 po³o¿onych
w Andrychowie".

3. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na mapie za-

sadniczej w skali 1:1000, zawieraj¹cy wyrys ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Andrychowa;

2) za³¹cznik Nr 2 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcia Rady Miej-
skiej w Andrychowie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych miasta oraz zasadach ich
finansowania;

3) za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcia Rady Miej-
skiej w Andrychowie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego.

§ 2

1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê

Rady Miejskiej w Andrychowie, o ile z treœci przepisu nie
wynika inaczej;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ komplet ustaleñ, doty-
cz¹cych obszaru objêtego miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla czêœci gminy Andrychów
w zakresie parcel nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/
32, 1610/63 po³o¿onych w Andrychowie, bêd¹cych przed-
miotem niniejszej uchwa³y;

3) mapie - nale¿y przez to rozumieæ mapê zasadnicz¹
w skali 1:1000, w standardzie cyfrowym, gromadzon¹
w pañstwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym,
wydan¹ przez Urz¹d Miasta Andrychowa;

4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym - nale¿y przez to rozumieæ
ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717)
z póŸn. zm.;

5) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny za-
pis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê lub kilka dzia-
³ek w ca³oœci lub w czêœci, wyodrêbnionych na rysunku
planu za pomoc¹ linii rozgraniczaj¹cych, oznaczonych
numerem porz¹dkuj¹cym i przypisanym symbolem pod-
stawowego przeznaczenia terenu, w granicach których
obowi¹zuj¹ te same ustalenia, jeœli z tekstu uchwa³y nie
wynika inaczej;

7) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê gruntu zgodn¹
z jej ustawow¹ definicj¹, wg przepisów odrêbnych;

8) przynale¿nym zagospodarowaniu terenu - nale¿y
przez to rozumieæ, i¿ w granicach danego terenu dopusz-
cza siê, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego
i dopuszczonego:

a) istniej¹ce lub planowane: powierzchnie jezdne, po-
stojowe, piesze i rowerowe,

b) parkingi i gara¿e w tym naziemne, podziemne, nad-
ziemne realizuj¹ce zapotrzebowanie na miejsca po-
stojowe w granicach terenu,

c) powierzchnie zielone, zieleñ wysoka i œrednia,
d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, ma³a

architektura, zadaszenia, pergole, tarasy,
e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, ram-

py, place zabaw, oczka wodne, urz¹dzenia ogrodo-
we, elementy reklamowe wolnostoj¹ce i zwi¹zane
z obiektami budowlanymi,

f) obiekty, sieci, przy³¹cza i urz¹dzenia zwi¹zane
z uzbrojeniem terenu i infrastruktur¹ techniczn¹,
wraz z zagwarantowaniem do nich dostêpnoœci ko-
munikacyjnej;

9) strefach - nale¿y przez to rozumieæ obszary indywidual-
nie wyznaczane na rysunku planu, wewn¹trz których dla
wszystkich dzia³ek lub ich czêœci plan ustala dodatkowe
uwarunkowania zgodne z przedmiotem i problematyk¹,
któr¹ dana strefa wprowadza do ustaleñ planu;

10) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ odpo-
wiednie ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz po-
zosta³ymi przepisami,

11) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ roœlin-
noœæ komponowan¹ pod wzglêdem funkcjonalnym i pla-
stycznym;

12) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozu-
mieæ, g³ówne u¿ytkowanie terenu, przy czym za g³ówne

________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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uznaje siê to które stanowi wiêcej ni¿ 50% powierzchni
ka¿dej dzia³ki lub wiêcej ni¿ 50% powierzchni ca³kowitej
wszystkich budynków istniej¹cych i planowanych, po³o-
¿onych w jej granicach,

13) dopuszczalnym towarzysz¹cym przeznaczeniu - na-
le¿y przez to rozumieæ dodatkowe, wymienione z nazwy
u¿ytkowanie terenu, które towarzyszy lub uzupe³nia prze-
znaczenie podstawowe w granicach terenu, tym samym
w granicach ka¿dej po³o¿onej w jego zasiêgu dzia³ki, lub
czêœci powierzchni ca³kowitej budynków po³o¿onych
w jej granicach, z zastrze¿eniem, i¿ ich realizacja mo¿li-
wa jest zgodnie ze szczegó³owymi ustaleniami zdefinio-
wanymi dla poszczególnych przeznaczeñ;

14) procencie terenów zabudowanych - nale¿y przez to
rozumieæ parametr Pz okreœlany jako % maksymalny,
bêd¹cy ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, liczonej
na poziomie parteru w zewnêtrznym obrysie murów
wszystkich budynków po³o¿onych w granicach dzia³ki,
do jej powierzchni z uwzglêdnieniem linii rozgraniczaj¹-
cych dany teren, przemno¿ony przez 100%;

15) procencie terenów biologicznie czynnych Pb - nale¿y
przez to rozumieæ parametr Pb okreœlany jako % mini-
malny, bêd¹cy ilorazem: sumy wszystkich powierzchni
biologicznie czynnych po³o¿onych w granicach dzia³ki,
do jej powierzchni z uwzglêdnieniem linii rozgraniczaj¹-
cych dany teren, przemno¿ony przez 100%,

16) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ nie-
przekraczaln¹ wysokoœæ budynku, zgodn¹ z przepisami
odrêbnymi i okreœlon¹ za pomoc¹ jednego lub dwu pa-
rametrów takich jak: nieprzekraczalna iloœci kondygna-
cji nadziemnych wraz z poddaszem u¿ytkowym i liczona
w metrach nieprzekraczalna wysokoœæ budynku, z do-
puszczeniem dodatkowo w bryle budynku lokalnych do-
minant o indywidualnych wysokoœciach, z zastrze¿eniem,
i¿ rzut dominanty nie mo¿e przekroczyæ 10% powierzch-
ni zabudowy tego budynku,

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - jest to linia za-
budowy wyznaczona na rysunku planu, pokrywaj¹ca
siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren lub cofniêta do wnê-
trza terenu, wzd³u¿ której s¹ ju¿ po³o¿one lub mog¹
byæ lokalizowane fasady i elewacje planowanych bu-
dynków, tworz¹c zarówno ci¹g³¹ pierzejê jak te¿ inne
uk³ady zabudowy;

18) ustalenia planu okreœlane dla infrastruktury tech-
nicznej - s¹ to ustalenia planu definiowane indywidual-
nie dla terenów infrastruktury technicznej, a tak¿e ist-
niej¹cych i projektowanych sieci, wyznaczanych w pla-
nie zgodnie ze specyfik¹ poszczególnych bran¿;

19) ustalenia pozosta³e wynikaj¹ce z poszczególnych pa-
ragrafów uchwa³y.

2. Dla dzia³ek, które w dniu wejœcia w ¿ycie planu by³y zabudo-
wane, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12-17 parametry mog¹
nie obowi¹zywaæ, lecz wielkoœci tych parametrów nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ te, które charakteryzuj¹ po³o¿on¹ w grani-
cach tych dzia³ek istniej¹c¹ zabudowê.

3. Pozosta³e nie wymienione w ust. od 1 do 19 definicje u¿yte
w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich brzmieniem, usta-
lonym w przepisach odrêbnych.

§ 3

1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami rysunku planu s¹:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) cyfrowo literowe symbole terenów, zawieraj¹ce podsta-

wowe ich przeznaczenia;
2. Pozosta³e oznaczenia wystêpuj¹ce na rysunku planu maj¹

charakter informacyjny.

Rozdzia³ 2
Przeznaczenia terenów w planie

§ 4

1. W planie okreœlono przeznaczenie terenów i dzia³ek, jako:
tereny zabudowy us³ugowej handlu i us³ug, oznaczone sym-
bolem - UU;

2. Dla ka¿dego terenu wyodrêbnionego w planie za pomoc¹
linii rozgraniczaj¹cych, w uchwale w Rozdziale 7 ustala siê
szczegó³owe: przeznaczenia podstawowe, dopuszczone prze-
znaczenia towarzysz¹ce, sposoby zagospodarowania i u¿yt-
kowania: terenów, budynków i budowli, a tak¿e odpowiada-
j¹ce poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy i do-
puszczenia.

Rozdzia³ 3
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 5

W planie z uwagi na ochronê ³adu przestrzennego, dla wy-
odrêbnionych terenów obowi¹zuj¹ odpowiednio nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) wszystkie ustalenia zdefiniowane dla ka¿dego wyznaczone-

go liniami rozgraniczaj¹cymi terenu obowi¹zuj¹ jednocze-
œnie dla ka¿dej wystêpuj¹cej w jego granicach istniej¹cej
i planowanej dzia³ki;

2) nowa zabudowa winna byæ kszta³towana indywidualnie,
w sposób i przy u¿yciu materia³ów gwarantuj¹cych uzyska-
nie wysokiego standardu rozwi¹zañ urbanistycznych i ar-
chitektonicznych;

3) ogrodzenia dzia³ek winny byæ budowane lub przebudowy-
wane w miejscu wyznaczonym obowi¹zuj¹c¹ dla drogi lini¹
rozgraniczaj¹c¹ lub cofniête do wnêtrza terenu, z zastosowa-
niem materia³ów takich jak: drewno, kamieñ, ceg³a, siatka
stalowa, ogrodzenia stalowe lub odpowiednik, w tym mury
pe³ne, a¿urowe licowe i tynkowane, a tak¿e zieleñ œrednia -
krzewy i ¿ywop³oty, z zastrze¿eniem, i¿ zakazuje siê stosowa-
nia ogrodzeñ z prefabrykowanych przêse³ z p³yt betonowych
w granicy terenu na styku z przestrzeniami publicznymi, za-
kaz nie obejmuje prefabrykowanych podwalin i s³upów

§ 6

Dla nowych i przebudowywanych w tym nadbudowywa-
nych i rozbudowywanych budynków, nale¿y stosowaæ okre-
œlone w planie grupy materia³owe i kolorystykê;
1) elewacje budynków: tynki, ceg³a licowa, ceramiczne ma-

teria³y licowe, kamieñ, drewno, elementy stalowe, szk³o,
z jednoczesnym zakazem zewnêtrznych ok³adzin z blach tra-
pezowych oraz ok³adzin listwowych z tworzyw sztucznych;

2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, blacha p³aska, bla-
cha dachówkowa, z zakazem blach trapezowych, ogranicze-
nia materia³owe nie dotycz¹ dachów budynków gospodar-
czych i pomocniczych oraz dopuszczonych dachów o spad-
kach do 10 stopni;

3) kolorystyka nie kontrastuj¹ca z otaczaj¹c¹ zabudow¹ i nie
powoduj¹ca dysharmonii w krajobrazie.
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§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dla realizacji noœników re-
klamowych i informacji wizualnej:
1) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami:

a) wyklucza siê mo¿liwoœæ przekrywania ca³oœci lub znacz-
nych (powy¿ej 30%) powierzchni elewacji frontowych czy
budynków, od strony przestrzeni publicznych, noœnikami
reklamowymi,

b) wyklucza siê sytuowanie na budynkach noœników rekla-
mowych, wymagaj¹cych dodatkowej konstrukcji innej ni¿
bezpoœrednio zwi¹zanej z konstrukcj¹ budynku, na któ-
rych siê znajduj¹;

2) ustalenia pkt 1) nie obowi¹zuj¹ w stosunku do noœników
reklamowych i informacyjnych zwi¹zanych z krótkotermino-
wymi zdarzeniami sportowymi i kulturalnymi gdzie okres
u¿ytkowania noœnika reklamowego lub informacji wizualnej
nie bêdzie d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce;

3) ustalenia pkt 1) nie obowi¹zuj¹ w stosunku do noœników
reklamowych i informacyjnych, dla których do dnia wejœcia
w ¿ycie planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjêto zg³o-
szenia, w przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji
zaczynaj¹ obowi¹zywaæ odpowiednio ustalenia ust. 1 i 2.

Rozdzia³ 4
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego

§ 8

1. W planie, z uwagi na ochronê œrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:
1) dla wszystkich terenów i dzia³ek niezale¿nie od ustaleñ

zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeñ, za obo-
wi¹zuj¹ce w zakresie ochrony œrodowiska przyjmuje siê
wymogi wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;

2) zakazuje siê:
a) wprowadzania w s¹siedztwie obszarów przestrzeni pu-

blicznych, nowych funkcji zwi¹zanych ze sk³adowaniem,
gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów,

b) lokalizowania obiektów budowlanych i urz¹dzeñ, któ-
rych uci¹¿liwoœæ wykracza poza granice dzia³ki, do któ-
rej jej w³aœciciele lub u¿ytkownicy posiadaj¹ prawo dys-
ponowania, a tak¿e tych, które s¹ znacz¹co oddzia³y-
wuj¹ce na zdrowie ludzi i œrodowisko zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, za wyj¹tkiem dopuszczeñ zawartych
w punkcie 3) oraz punkcie 4);

3) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej i realizacjê nowej
infrastruktury technicznej oraz dróg, znacz¹co oddzia³y-
wuj¹cych na œrodowisko, dla których opracowanie ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko
mo¿e byæ wymagane, pod warunkiem dotrzymania
wszelkich ograniczeñ i wymogów wynikaj¹cych z przepi-
sów odrêbnych;

4) zakazuje siê lokalizowania nowych stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, w tym takich, dla których jest wymaga-
ne lub mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o od-
dzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz urz¹dzeñ
nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyj-
nych, w bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowy mieszka-
niowej to jest w odleg³oœci mniejszej ni¿ 30m liczonej w po-
ziomie od granicy dzia³ki mieszkaniowej, z jednoczesnym
zachowaniem odleg³oœci wynikaj¹cych z przepisów od-
rêbnych.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

1) nakazuje siê spe³nianie warunków w zakresie emisji ga-
zów i py³ów do powietrza, w tym hermetyzacjê proce-
sów technologicznych oraz stosowanie urz¹dzeñ chro-
ni¹cych œrodowisko w celu ograniczenia emisji do po-
wietrza;

2) nakazuje siê stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej
zawartoœci zwi¹zków siarki i popio³u oraz technologii gwa-
rantuj¹cych dotrzymanie dopuszczalnych stê¿eñ w powie-
trzu oraz w gazach wylotowych.

3. W zakresie ochrony przed ha³asem:
1) zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹dzeñ

przekraczaj¹cych wymogi w zakresie dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu w œrodowisku w odniesieniu do przezna-
czeñ terenów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych;

2) realizowane w terenie nie objêtym ochron¹ przed ha-
³asem, lokale i budynki wymagaj¹ce zabezpieczenia
przed ha³asem winny byæ zabezpieczane poprzez za-
stosowanie odpowiednich materia³ów i rozwi¹zañ tech-
nicznych.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i œrodowiska: masy
ziemne przemieszczone w trakcie budowy nale¿y wykorzy-
staæ w pierwszej kolejnoœci do niwelacji terenu lub ukszta³-
towania form terenu spe³niaj¹cych funkcje estetyczne i ekra-
nuj¹cych poszczególne nieruchomoœci;

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: dla reali-
zacji przedsiêwziêæ mog¹cych prowadziæ do zanieczyszcze-
nia wód takich, jak parkingi, wprowadza siê wymóg zabez-
pieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeñ, sto-
sownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, co po-
winno zostaæ uwzglêdnione w projekcie budowlanym.

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartoœci krajobra-
zowych: nakazuje siê ochronê lokalnych wartoœci krajo-
brazu.

Rozdzia³ 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§ 9

1. W granicach obszaru objêtego planem, dla terenów ozna-
czonych symbolem: 2.UU, w celu ochrony i w³aœciwego
kszta³towania przestrzennego specyficznego krajobrazu
miejskiego - centrum miasta, wyznacza siê graficznie strefê
"SC" - ochrony œródmieœcia miasta.

2. W zasiêgu strefy "SC" ustala siê:
1) zakazy:

a) wprowadzanie tymczasowych obiektów budowlanych,
w szczególnoœci kontenerów, przyczep i kiosków, przede
wszystkim od strony przestrzeni publicznych, w pasie
15 metrów w g³¹b od linii rozgraniczaj¹cych teren od
strony dróg i terenów pieszych,

b) sytuowanie nowych samodzielnych, wolnostoj¹cych
obiektów masztowych,

c) sytuowanie blaszanych gara¿y.

Rozdzia³ 6
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania

przestrzeni publicznych

§ 10

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty i tere-
ny zaliczane do przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy
i przepisów odrêbnych.
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Rozdzia³ 7
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów

§ 11

W granicach opracowania wyodrêbniono nastêpuj¹ce gru-
py terenów o jednorodnym przeznaczeniu i zagospodarowa-
niu oraz zbie¿nych ustaleniach planu.
S¹ to tereny o symbolach:

- zabudowa us³ugowa handlu i us³ug - 1.UU, 2.UU,

§ 12

Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.UU, 2UU;
1) Tereny zabudowy us³ugowej handlu i us³ug o symbolu UU:

a) podstawowe przeznaczenie - zabudowa us³ugowa taka
jak: obiekty handlu detalicznego, us³ugi, gastronomia, biu-
ra, w tym rzemios³o nieprodukcyjne, z przynale¿nym za-
gospodarowaniem terenu.

b) dopuszczone przeznaczenie - wy³¹cznie dla terenu o sym-
bolu 1UU: salony samochodowe oraz stacje kontroli po-
jazdów wraz z myjniami samochodowymi nie bêd¹ce
przedsiêwziêciami znacz¹co oddzia³ywuj¹cym na œrodo-
wisko wymagaj¹cymi sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-
waniu na œrodowisko lub przedsiêwziêciami, dla których
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
mo¿e byæ wymagane.

2) Dla terenu ustala siê:
2. 1. Nakazy:

a) zachowanie istniej¹cych i harmonijne wkomponowa-
nie nowoprojektowanych indywidualnych budynków
w istniej¹c¹ zabudowê i zieleñ,

b) obowi¹zuj¹ce parametry przeznaczenia podstawowego:
b1) procent terenów zabudowanych Pz - do 70%,
b2) procent terenów biologicznie czynnych Pb - od

10% wzwy¿,
b3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy, Iz = do 1,5;

c) nieprzekraczalna wysokoœæ nowej zabudowy - do 4 kon-
dygnacji naziemnych, lecz nie wy¿sza ni¿ 15m,

d) dachy - indywidualne dostosowane do charakteru miej-
sca,

e) forma obiektów indywidualna dostosowana do cha-
rakteru funkcji, podkreœlaj¹ca walory miejsca,

f) obowi¹zek kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomoœci od strony drogi w postaci: rozwi¹zañ tereno-
wych, posadzek, elementów ma³ej architektury, zieleni
towarzysz¹cej,

g) lokalizacji w granicach dzia³ki budowlanej co najmniej
3 miejsc parkingowych dla ka¿dych rozpoczêtych
100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej podstawowej.

2.2. Zakazy:
a) lokalizacja zabudowy obiektami handlowymi o po-

wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 w rozumieniu
przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja gara¿y bezpoœrednio w granicy z drogami
publicznymi,

c) lokalizacja zabudowy us³ugowej transportu i komuni-
kacji, taka jak: stacje paliw oraz stacje LPG, naprawa
pojazdów mechanicznych i motocykli, z przynale¿nym
zagospodarowaniem terenu,

d) lokalizacja us³ug produkcyjnych i us³ug przemys³owych,
2.3. Dopuszczenia:

a) w granicach ka¿dej dzia³ki:

a1) budowa budynków samodzielnych lub zintegro-
wanych,

a2) lokalizacja dopuszczonych przeznaczeñ towarzy-
sz¹cych to jest: mieszkañ dla w³aœcicieli i dyspo-
nentów obiektów z zachowaniem dla nich wymo-
gów ochrony przed ha³asem, oraz us³ug: admini-
stracji, oœwiaty i opieki zdrowotnej, takich jak: przy-
chodnie, lecznice, gabinety lekarskie i zabiegowe,
z przynale¿nym zagospodarowaniem terenu, pod
warunkiem zachowania dla nich uwarunkowañ wy-
nikaj¹cych z przepisów odrêbnych;

a3) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej wieloro-
dzinnej,

a4) zabudowy zamieszkania zbiorowego, w tym ho-
tele, motele, pensjonaty.

b) drogi wewnêtrzne w tym œcie¿ki piesze i rowerowe,
w formie wydzielonych dzia³ek.

Rozdzia³ 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów

lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
na podstawie odrêbnych przepisów

§ 16

1. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny zamkniê-
te w rozumieniu przepisów odrêbnych.

2. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary górni-
cze oraz tereny górnicze.

3. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zagro-
¿one niebezpieczeñstwem powodzi.

4. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zagro-
¿one osuwaniem siê mas ziemnych.

5. W granicach obszaru objêtego planem, z uwagi na wymogi
przepisów odrêbnych wyznacza siê strefê o symbolu SBN
- niekorzystnych warunków budowlanych, w zasiêgu której
obowi¹zuje:
a) w przypadku realizacji nowych budynków o powierzchni

zabudowy powy¿ej 25m2 nale¿y poprzedziæ je badania-
mi kontrolnymi - geotechnicznymi, które wska¿¹ jedno-
znaczne warunki posadowienia oraz stosowne rozwi¹-
zania konstrukcyjne do planowanej zabudowy i zago-
spodarowania.

Rozdzia³ 9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania

i podzia³u nieruchomoœci

§ 17

1. Zasady dokonywania podzia³ów geodezyjnych terenów,
w tym wydzielenia terenów dróg, nale¿y przyjmowaæ zgod-
nie z ustaleniami graficznymi rysunku planu w skali 1:1000
oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwa³y.

2. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem szczegó³owe
zasady wydzielania dzia³ek, w tym scalania i podzia³u we-
wn¹trz poszczególnych terenów, nale¿y dokonywaæ zgod-
nie z: przepisami odrêbnymi i odpowiednimi ustaleniami
uchwa³y:
a) za minimaln¹ samodzieln¹ nowowydzielan¹ dzia³kê

przyjmuje siê dzia³kê spe³niaj¹c¹ jednoczeœnie mini-
maln¹ szerokoœæ: 10,0 m oraz minimaln¹ powierzchniê:
500 m2,

3. K¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do linni rozgrani-
czaj¹cych drogê ul. Krakowsk¹ winien byæ prostopad³y lub
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zbli¿ony do prostopad³ego z dopuszczalnym odchyleniem
do 10 stopni.

4. W granicach dzia³ki budowlanej, nie jest wymagane scale-
nie wystêpuj¹cych w jej granicach dzia³ek, a w stosunku do
granic wewnêtrznych nie musz¹ byæ zachowane odleg³oœci
od istniej¹cej i planowanej zabudowy, wynikaj¹ce z przepi-
sów odrêbnych.

Rozdzia³ 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów

oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 18

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ ograniczenia
w realizacji ustalonych planem przeznaczeñ.

Rozdzia³ 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów

komunikacji i systemu parkowania

§ 19

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ drogi publiczne.

§ 20

1. Plan dopuszcza realizacjê, w granicach poszczególnych te-
renów, parkingów i gara¿y jedno i wielopoziomowych zloka-
lizowanych na terenie i na poziomach innych, z zastrze¿e-
niem ustaleñ szczegó³owych okreœlonych dla ka¿dego tere-
nu w rozdziale 7, w zgodzie z przepisami odrêbnymi.

2. Dla terenów i dzia³ek w zale¿noœci od ich przeznaczenia,
plan ustala zasady bilansowania potrzeb parkingowych
dla wszystkich nowych budynków realizowanych na dzia³-
kach jeszcze niezabudowanych lub dzia³kach, które stan¹
siê w ca³oœci lub w czêœci niezabudowane w wyniku wy-
burzenia lub wymiany obiektów istniej¹cych, od dnia wej-
œcia w ¿ycie planu obowi¹zuje pe³ne bilansowanie siê
potrzeb parkingowych bezpoœrednio wewn¹trz granic
poszczególnych dzia³ek zgodnie z szczegó³owymi zasada-
mi poddanymi w Rozdziale 7.

Rozdzia³ 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów

infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

§ 21

1. W planie okreœla siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruk-
tury technicznej tj.: sieci, obiekty technologiczne i in¿ynier-
skie oraz urz¹dzenia i instalacje, dla których nie wyznaczo-
no samodzielnych terenów.

2. Ilekroæ w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu - dzia³ki, lub
infrastrukturze technicznej dla wszystkich rodzajów infrastruk-
tury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia ogólne:
1) ustala siê utrzymanie istniej¹cych i realizacjê nowych ele-

mentów infrastruktury technicznej;
2) wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych tras sieci nale¿y za-

chowaæ strefy ochronne i strefy obs³ugi technicznej o sze-
rokoœci uzale¿nionej od ich rodzaju, na których nie nale¿y
sytuowaæ budynków, dokonywaæ nasadzeñ drzew i krze-
wów oraz nie nale¿y lokalizowaæ elementów ma³ej archi-
tektury na trwale zwi¹zanej z gruntem, szerokoœæ pasa

roboczego bêdzie ustalana indywidualnie przez w³aœci-
wego dysponenta sieci;

3) wydzielanie niezale¿nych nieruchomoœci dla inwestycji li-
niowych lub obiektów technologicznych mo¿liwe jest nieza-
le¿nie od ustaleñ szczegó³owych dla poszczególnych tere-
nów, jeœli tego wymagaj¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy
odrêbne i nie naruszone bêd¹ pozosta³e ustalenia planu;

4) ustala siê sytuowanie wszystkich nowych liniowych ele-
mentów infrastruktury technicznej, w tym elektroener-
getycznej, w wykonaniu napowietrznym lub podziemnym,
z zachowaniem przepisów odrêbnych;

5) w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sieciami infra-
struktury, w tym elektroenergetyczn¹, dopuszcza siê ich
przebudowê na warunkach technicznych okreœlonych
przez dysponentów sieci, przy zachowaniu przepisów od-
rêbnych,

6) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury tech-
nicznej nale¿y realizowaæ wyprzedzaj¹co lub równolegle
z docelowym programem zagospodarowania obszaru
przestrzeni publicznej;

7) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac zwi¹za-
nych z remontem, przebudow¹ lub budow¹ nowych ele-
mentów infrastruktury technicznej, nale¿y zachowaæ obo-
wi¹zuj¹ce odleg³oœci od pozosta³ych elementów uzbroje-
nia i zagospodarowania wg przepisów odrêbnych, a tak-
¿e nale¿y posiadaæ aktualne warunki techniczne wydane
przez dysponentów sieci, dotycz¹ce konkretnego przed-
siêwziêcia budowlanego;

8) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli, które nie po-
siadaj¹ swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia
w rysunku planu, a okreœlone s¹ lub wynikaj¹ z tekstu
uchwa³y, s¹ zgodne z planem i mog¹ byæ realizowane na
bie¿¹co zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz mo¿-
liwoœciami poszczególnych dysponentów i u¿ytkowników
mediów, przy zachowaniu pozosta³ych ustaleñ planu.

§ 22

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy
i budowy sieci wodoci¹gowej TIw, sieci elektroenerge-
tycznych TIe, sieci kanalizacyjnej Tik, sieci ciep³owni-
czych TIc, sieci gazowniczych TIg, sieci telekomunika-
cyjnych TIt:
1) w zale¿noœci od potrzeb, zagwarantowanie pe³nego pokry-

cia zapotrzebowania z istniej¹cej i rozbudowywanej sieci;
2) mo¿liwoœæ lokalizacji nowych obiektów infrastruktury

w formie obiektów wolnostoj¹cych lub wydzielonych po-
mieszczeñ zlokalizowanych w obiektach o innych przezna-
czeniach;

3) utrzymuje siê istniej¹ce i dopuszcza nowe ww sieci, realizo-
wane zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 23

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) dla ca³ego obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz

sk³adowania i utylizacji odpadów,
2) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia odpadów

komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach dzia-
³ek, na których s¹ wytwarzane, lub przeznaczane do wy-
korzystania w ich granicach;

3) dla prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadami
wprowadza siê wymóg, dla planowanych w tym tere-
nie nowych przeznaczeñ: selektywnego gromadzenia
odpadów, ze szczególnym uwzglêdnieniem odpadów
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niebezpiecznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie przepisami odrêbnymi i regulacjami administra-
cyjnymi;

4) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mog¹cej
mieæ negatywny wp³yw na wody powierzchniowe i pod-
ziemne.

Rozdzia³ 13
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,

urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§ 24

1. W obszarze objêtym planem zakazuje siê tymczasowego
zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tym-
czasowych, za wyj¹tkiem zaplecza budowy oraz obiektów
okazjonalnych i sezonowych.

2. Dopuszczona lokalizacja tymczasowych obiektów okazjo-
nalnych i sezonowych w tym: namiotów i wiat handlowych
i gastronomicznych, kiosków w terenie oznaczonym sym-
bolem 2.UU.

Rozdzia³ 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê

op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 25

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym ustala siê stawkê op³at od wzrostu
wartoœci nieruchomoœci z tytu³u uchwalenia planu w wysoko-
œci 30%.

Rozdzia³ 15
Ustalenia koñcowe

§ 26

W obszarze niniejszego planu traci moc uchwa³a Nr XLI-
395-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 paŸdzierni-
ka 2001 r.

§ 27

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Andrychowa.

§ 28

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego w Andrychowie.

§ 29

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

Poz. 2090— 9997 —



—
 8 —

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 288

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV-290-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZÊŒCI GMINY ANDRYCHÓW
W ZAKRESIE PARCEL NR 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 PO£O¯ONYCH W ANDRYCHOWIE

RYSUNEK PLANU, SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV-290-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla czêœci Gminy

 Andrychów w zakresie parcel nr 1610/29, 1610/30, 1610/31,
1610/32, 1610/63 po³o¿onych w Andrychowie, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych miasta oraz zasadach ich finansowania.

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 póŸn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 t. j. z póŸn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) rozstrzyga siê, co nastêpuje:

§ 1

Z ustaleñ zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ¿e re-
alizacja zapisanych w nim zadañ z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodoci¹gów, ci¹gów
pieszych, poci¹ga za sob¹ wydatki z bud¿etu gminy w zakresie
realizacji zadañ w³asnych.

§ 2

Inwestycje i nak³ady wynikaj¹ce z realizacji zapisów przed-
miotowej uchwa³y, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruk-
tury technicznej, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego i upo-
rz¹dkowanego zagospodarowania terenu objêtego planem,
bêd¹ finansowane ze œrodków:
1) dochodów publicznych miasta - podatków, wed³ug plano-

wanej realizacji inwestycji, ujêtych w poszczególnych latach
w bud¿ecie miasta;

2) publicznych, pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej;
3) wynikaj¹cych z porozumieñ, w ramach partnerstwa pry-

watno - publicznego;

4) ze œrodków w³asnych inwestora, na terenie posiadanych
nieruchomoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXV-290-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO

WGL¥DU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

W ustalonym terminie do wy³o¿onego do publicznego wgl¹-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla czêœci Gminy Andrychów w zakresie parcel
nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 po³o¿onych
w Andrychowie wp³ynê³a 1 uwaga. Uwaga zosta³a rozpatrzo-
no w czêœci pozytywnie i w czêœci negatywnie.

W stosunku do uwagi przyjêto nastêpuj¹ce stanowisko:
1. Uwaga z³o¿ona w dniu 12.stycznia 200 9r, przez firmê ZA-

S£AW Zak³ad Przyczep i Naczep sp. z o.o., z siedzib¹ na ul.
Bieszczadzkiej 5, 38-540 Zagórz:
Nieruchomoœci objête uwag¹ dotycz¹ dzia³ek 1610/29, 1610/
30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 i stanowi¹ wspó³w³asnoœæ
osób fizycznych.
Rozstrzygniêcie: uwaga uwzglêdniona czêœciowo w zakre-
sie dopuszczenia salonów samochodowych, stacji kontroli
pojazdów oraz myjni samochodowej nieuwzglêdniona czê-
œciowo w zakresie dopuszczenia stacji paliw oraz stacji ob-
s³ugi pojazdów.

Uzasadnienie:

1) Wszystkie dzia³ki planu po³o¿one s¹ w granicach terenu stu-
dium o symbolu 4(U1). Oznacza to, i¿ dla wszystkich dzia³ek
plan miejscowy musi byæ zgodny ze studium.

2) Zgodnie z tabel¹ nr 5: Dotyczy jednostki przestrzennej A.5,
plan mo¿e stosowaæ przeznaczenia wystêpuj¹ce w kolum-
nie 5 to jest: U1/U2,M4,M5,ZP1, bêd¹ce przeznaczeniami
wiod¹cymi U1/U2 i uzupe³niaj¹cymi M4,M5,ZP1.

Symbol 

Terenu 

Stan istniejący 

2004 r. 

Stan planistyczny 
– plan nieaktualny  

z 1992 r. 

Stan  

studium 1998 r. 
Stan studium 2005 r. 

1 2 3 4 5 

Dotyczy jednostki urbanistycznej „A5.6” i wyodrębnionych w jej granicach terenów:  

A.5.6/1 P2 P2 P2 P2/U2,ZP1,WS1 ROZW 

A.5.6/2 R1 P2 P2 ZP1/UP2 PROJ 

A.5.6/3 Tle TI TI TIe/ZP1 ISTN 

A.5.6/4 U1/M1,M2 P2/U1,M1,ZP U1 U1/U2,M4,M5,ZP1 ISTN 

 
3) W §30 wyjaœniono pojêcia przeznaczeñ wiod¹cych i uzupe³-

niaj¹cych:
1. "Pod pojêciem przeznaczenie wiod¹ce rozumie siê, i¿

wskazane w studium przeznaczenie, odnosi siê do
przewa¿aj¹cej powierzchni w granicach ka¿de-
go z wyznaczonych terenów, (studium dopuszcza od-
st¹pienie od obowi¹zku definiowania przeznaczenia
wiod¹cego w przypadkach gdy polityka przestrzen-
na Gminy dopuszcza równorzêdne przeznaczenia, co

do których rozstrzygniêcia winny nast¹piæ dopiero
w planie miejscowym, w takich przypadkach dla da-
nego terenu studium definiuje wy³¹cznie przeznacze-
nia uzupe³niaj¹ce).

2. Pod pojêciem przeznaczenie uzupe³niaj¹cego rozumie
siê, i¿ wskazane przeznaczenie lub przeznaczenia mog¹ byæ
okreœlane zarówno dla terenów o zdefiniowanym przezna-
czeniu wiod¹cym lub dla terenów (dla których nie jest ono
z za³o¿enia wyszczególniane), traktowane s¹ jako mo¿li-
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woœæ realizacji w planie miejscowym przeznaczenia wzbo-
gacaj¹cego przeznaczenie wiod¹ce. W przysz³ych planach
miejscowych dopuszcza siê wprowadzenie w granicach
konkretnych terenów przeznaczeñ uzupe³niaj¹cych, nie
wymienionych z nazwy w studium pod warunkiem, i¿ ich
lokalizacja nie naruszy ³ady przestrzennego oraz nie bêdzie
kolizyjna z przeznaczeniem wiod¹cym, wymienionymi w
studium przeznaczeniami uzupe³niaj¹cymi, pozosta³ymi
ustaleniami studium oraz przepisami odrêbnymi".

4) W § 31 studium ustalono "KIERUNKI I WSKA•NIKI ZAGO-
SPODAROWANIA ORAZ U¯YTKOWANIA TERENÓW ZUR-
BANIZOWANYCH I ZABUDOWANYCH". W odniesieniu do
przedmiotowych przeznaczeñ studium ustala:
4.1) Przeznaczenia wiod¹ce U1/U2:

"U1 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków
ró¿nego typu funkcji us³ug publicznych i us³ug komer-
cyjnych, w tym: handlu, us³ug, gastronomii, biur, us³ug
ró¿nych (w tym rzemios³o nieprodukcyjne - do uœciœle-
nia w planach miejscowych), kin, domów kultury, muze-
ów, bibliotek, galerii sztuki, archiwów, us³ug artystycz-
nych i rozrywkowych, stacje i urz¹dzeñ nadawczych,
stacji radiowych, centrali telekomunikacyjnych, us³ug
pocztowych, ¿³obków, przedszkoli, szkó³ podstawowych
i ponad podstawowych (publicznych i niepublicznych)
oraz szkolnictwa specjalnego i oœrodków kszta³cenia,
szkó³ wy¿szych, placówek i instytutów naukowo badaw-
czych i rozwojowych (wraz z produkcj¹), szpitali, sanato-
riów, oœrodków rehabilitacji itp., szpitali, sanatoriów,
oœrodków rehabilitacji itp. przychodnie, lecznice, gabi-
nety lekarskie itp.

U2 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków
ró¿nego typu funkcji us³ug ogólnospo³ecznych, w tym:
w³adz i administracji samorz¹dowej, gospodarczej, fi-
nansowej, s¹dów i prokuratury, urzêdów ró¿nych, us³ug
pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej oraz organi-
zacji i s³u¿b publicznych (np. policja itp.), koœcio³ów, kaplic
(miejsca kultu), budynków parafialnych, zwi¹zanych
z kultem religijnym wraz z funkcjami towarzysz¹cymi
(z wy³¹czeniem cmentarzy), oraz klasztorów".

4.2) Przeznaczenia uzupe³niaj¹ce M1, M2, ZP1:
"M4 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budynków

mieszkalnych wielorodzinnych, zarówno w zabudowie
œródmiejskiej jak i zabudowie osiedlowej, z dopuszcze-
niem funkcji us³ugowych w parterach,

M5 - oznacza, i¿ tereny przeznaczone s¹ dla budyn-
ków zamieszkiwania zbiorowego, w tym: hoteli,
moteli, pensjonatów a tak¿e domów rencisty, do-
mów dziecka itp.

5) W § 34 zdefiniowano dodatkowe przeznaczenia uzupe³niaj¹-
ce ZP1:
"terenów zieleni urz¹dzonej (ZP1), w tym: parków, skwe-

rów, zieleñców, terenów zabaw dla dzieci (generalnie bez
prawa zabudowy) a tak¿e zieleni towarzysz¹cej obiektom
budowlanym w tym zieleni izolacyjnej, po³o¿onych w gra-
nicach terenów zurbanizowanych".

6) W § 24 "dodatkowo okreœlono w studium kierunki zmian
przeznaczenia lub zasad zagospodarowania i u¿ytkowania
ka¿dego terenu, nadaj¹c ka¿demu z nich jedn¹ z piêciu po-
ni¿szych kategorii, odpowiadaj¹cych charakterowi zachodz¹-
cych i planowanych w jego granicach przekszta³ceñ". Przed-
miotowe dzia³ki do kategorii ISTN, co oznacza:

"ISTN - zagospodarowanie istniej¹ce, studium utrzymu-
je istniej¹ce przeznaczenie i zagospodarowanie z do-
puszczeniem jego uzupe³nienia i lokalnych zmian".

7) W §30 jednoznacznie wyznaczono kategoriê us³ug komuni-
kacji i transportu, o symbolu U3.

"U3 - oznacza, i¿ w granicach terenu okreœlone nierucho-
moœci przeznaczone s¹ dla budynków funkcji us³ug i obs³ugi
komunikacji i transportu, w tym: stacji paliw, stacji obs³ugi
pojazdów, warsztatów samochodowych, us³ug transporto-
wych itp., zespo³ów parkingów, gara¿y itp., wraz z realizacj¹
w ich granicach zieleni izolacyjnej oraz obiektów i urz¹dzeñ
ochronnych".

8) W tym œwietle ustalenia planu, zawarte w par.11 ust. 2.2
pktc), w brzmieniu: "lokalizacja zabudowy us³ugowej trans-
portu i komunikacji, taka jak: stacje paliw oraz stacje LPG,
stacje obs³ugi pojazdów wraz z myjniami samochodowymi,
naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, salony sa-
mochodowe, z przynale¿nym zagospodarowaniem terenu",
s¹ zgodne z ustaleniami studium.

9) Tereny objête planem s¹ ma³ymi fragmentami miasta, nie
uwzglêdniaj¹cego rozwi¹zañ bezpoœredniego otoczenia.
Wnioskowane rozszerzenie przeznaczeñ o U3, jest niemo¿li-
we z uwagi na ustalon¹ w studium mo¿liwoœæ utrzymania
istniej¹cych przeznaczeñ M4 i M5. Zgodnie z definicj¹ prze-
znaczeñ uzupe³niaj¹cych, Istnieje natomiast mo¿liwoœæ od-
st¹pienia, wy³¹cznie w terenie o symbolu 1UU, od zakazu
lokalizacji "salonów samochodowych" i "stacje obs³ugi po-
jazdów wraz z myjniami samochodowymi". St¹d proponuje
siê w par.11 ust. 2.2 pktc) wykreœliæ "salonów samochodo-
wych" i "stacje obs³ugi pojazdów wraz z myjniami sa-
mochodowymi" i jednoczenie dodaæ w par. 12 ust. 1 pkt b)
w brzmieniu: "dopuszczone przeznaczenie - wy³¹cznie dla
terenu o symbolu 1UU: salony samochodowe oraz sta-
cje kontroli pojazdów wraz z myjniami samochodowy-
mi niebêd¹ce przedsiêwziêciami znacz¹co oddzia³ywu-
j¹cym na œrodowisko wymagaj¹cymi sporz¹dzenie ra-
portu o oddzia³ywaniu na œrodowisko lub przedsiêwziê-
ciami, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko mo¿e byæ wymagane".

W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod uwagê zaistnia³e oko-
licznoœci formalno - prawne, w tym równie¿ ustalenia przyjête
w projekcie planu oraz dokumentach wymaganych ustawo-
wo, przyjêcie czêœci uwagi Strony w zakresie ww zapisów nie
narusza pozosta³ych ustaleñ projektu uchwa³y planu, w tym
par. 8, ani ustaleñ "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", st¹d
mo¿e zostaæ przyjêty w formie uwzglêdnienie uwagi bez ko-
niecznoœci powtórzenia procedury planistycznej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Kubieñ

2091

Uchwa³a* Nr XXXV-291-09
Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Andrychowa.

________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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