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POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 172 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych,
niniejsz¹ opiniê nale¿y opublikowaæ w terminie miesi¹ca od
dnia przekazania projektu uchwa³y bud¿etowej do regional-
nej izby obrachunkowej na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póŸn. zm.),

2. Stosownie do przepisu art. 181 ust. 2 powo³anej Ustawy
o finansach publicznych, opiniê regionalnej izby obrachun-
kowej o projekcie uchwa³y bud¿etowej Burmistrz Gminy Su-
cha Beskidzka jest obowi¹zany przedstawiæ organowi sta-
nowi¹cemu jednostki samorz¹du terytorialnego, przed
uchwaleniem bud¿etu,

3. Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r.
oregionalnych izbach obrachunkowych - od niniejszej opi-
nii Burmistrzowi Gminy Sucha Beskidzka przys³uguje od-
wo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniej-
szej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego: W. Majtyka
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Uchwa³a* Nr XXVI/201/2008
Rady Miejskiej w Che³mku

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w Bobrku.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
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.) - Rada Miejska w Che³mku stwierdzaj¹c zgod-
noœæ z ustaleniami "Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Che³mek" przyjête-
go uchwa³¹ Nr V/41/99 z dnia 4 marca 1999 r. (z póŸn. zm.)
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów po³o¿onych w Bobrku z przeznaczeniem pod budo-
wê "obejœcia drogowego Miasta Oœwiêcim".

Rozdzia³ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obej-
muje czêœæ obszaru so³ectwa Bobrek w granicach okreœlo-
nych na rysunku planu.

2. Granice obszaru objêtego planem wynikaj¹ z postanowieñ
uchwa³y Nr XLVI/363/2006 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia
14 wrzeœnia 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów po³o¿onych w Bobrku.

§ 2

1. Treœæ planu przedstawiona jest w postaci:
1) tekstu niniejszej uchwa³y zawartego w rozdzia³ach:

I - Przepisy ogólne
II - Przepisy dotycz¹ce terenów wydzielonych liniami roz-

graniczaj¹cymi
III - Przepisy obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego

planem
IV - Przepisy koñcowe,

2) czêœci graficznej, stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, sk³adaj¹cej siê z 5 arkuszy rysunku planu wyko-
nanym na kopiach map zasadniczych w skali 1 : 2 000 oraz
arkusza 0 z wyrysem ze "Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³mek"
i legend¹ rysunku planu.

§ 3

1. Ustaleniami obowi¹zuj¹cymi na rysunku planu s¹ nastêpu-
j¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków,
4) strefy ochronne linii elektroenergetycznych wysokiego

i œredniego napiêcia,
5) obiekty do rozbiórki w zwi¹zku z realizacj¹ projektowanej

drogi KDG,
6) obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
7) symbole identyfikuj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

z³o¿one z:
a) oznaczenia literowego:

 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej,
 R - tereny rolnicze,
 ZL - tereny lasów pañstwowych,
 ZE - tereny zieleni nieurz¹dzonej o znaczeniu ekolo-

gicznym,
 ZI - tereny zieleni nieurz¹dzonej w obszarach bezpo-

œredniego zagro¿enia powodzi¹,
 W - tereny wód powierzchniowych (rzeka Wis³a),
 Wp - cieki (kana³y i rowy melioracyjne),
 WT - wa³y przeciwpowodziowe,
 KDG - tereny dróg publicznych klasy technicznej G,
 KDZ - tereny dróg publicznych klasy technicznej Z,
 KDL - tereny dróg publicznych klasy technicznej L,
 KDD - tereny dróg publicznych klasy technicznej D,

b) oznaczenia liczbowego zastosowanego tylko do terenów
zabudowy mieszkaniowej oraz dróg publicznych klasy G i L.

2. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu nie stanowi¹ jego
ustaleñ i maj¹ charakter informacyjny.

3. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹ za³¹czniki:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 2000 na 5 arku-

szach oraz arkusz 0 zawieraj¹cy wyrys ze "Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Che³mek" oraz legendê rysunku planu,

2) Za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Che³m-
ku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu,

3) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Che³m-
ku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do za-
dañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.

4. Treœæ podk³adu mapowego nie jest przedmiotem rysunku
planu.

_________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentual-

nych czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Woje-
wodê Ma³opolskiego.
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5. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przepisach odrêbnych - rozumie siê przez to obowi¹zuj¹-

ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikaj¹-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

2) rysunku planu - rozumie siê przez to rysunek wymienio-
ny w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwa³y,

3) uchwale - rozumie siê przez to niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Che³mku o ile z treœci przepisu nie wynika
inaczej,

4) terenie - rozumie siê przez to obszar o okreœlonym prze-
znaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ro-
dzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w terenie
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to ro-
dzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³-
nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe,

7) us³ugach i dzia³alnoœci gospodarczej - rozumie siê przez
to przedsiêwziêcia realizowane w zakresie us³ug han-
dlu, gastronomii, rzemios³a produkcyjnego i us³ugowe-
go, obs³ugi turystyki oraz inna dzia³alnoœæ o zbli¿onym
charakterze,

8) uci¹¿liwoœci dla œrodowiska - rozumie siê przez to dzia-
³ania lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla
otaczaj¹cego œrodowiska (zw³aszcza ha³as, wibracje,
odory, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszcze-
nie odpadami), które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ pogorszenia
standardów jakoœci œrodowiska, w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych,

9) us³ugach nieuci¹¿liwych lub nieuci¹¿liwej dzia³alnoœci
gospodarczej - rozumie siê przez to dzia³alnoœæ i us³ugi
nie powoduj¹ce szkodliwoœci i uci¹¿liwoœci dla u¿ytkow-
ników s¹siednich terenów oraz œrodowiska,

10) tytule prawnym - rozumie siê przez to prawo w³asno-
œci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, u¿ytkowania
oraz inne prawa wynikaj¹ce z umów cywilnoprawnych,

11) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez to
grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej,

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siê przez to
najmniejsz¹ odleg³oœæ, w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja
projektowanego budynku od krawêdzi jezdni drogi pu-
blicznej,

13) dzia³ce budowlanej - rozumie siê przez to nieruchomoœæ
gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê z jednej lub wielu dzia³ek ewi-
dencyjnych, spe³niaj¹c¹ wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych lub usta-
leñ niniejszej uchwa³y,

14) zieleni nieurz¹dzonej - rozumie siê przez to tereny pokry-
te istniej¹c¹ roœlinnoœci¹ nisk¹ i wysok¹ (porost ³êgowy,
pastwiska, zadrzewienie i zakrzewienia) fragmentarycz-
nie u¿ytkowane rolniczo.

2. Pojêcia, których znaczenie definiuj¹ odrêbne, powszechnie
obowi¹zuj¹ce akty prawne i te, które nie zosta³y zdefinio-
wane w niniejszym planie, interpretowaæ nale¿y zgodnie z ich
znaczeniem okreœlonym w tych aktach, wed³ug stanu
prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.

3. Je¿eli w ustaleniach planu wskazano koniecznoœæ uwzglêd-
nienia okreœlonych aktów prawnych - w przypadku noweli-
zacji tych aktów b¹dŸ wprowadzenia aktów zastêpuj¹cych
dotychczasowe, nale¿y stosowaæ ich przepisy zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym aktualnie stanem prawnym.

Rozdzia³ II

PRZEPISY DOTYCZ¥CE TERENÓW WYDZIELONYCH
LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI

§ 5

1. Tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹-
cymi i oznaczone symbolami rozpoczynaj¹cymi siê od liter
KD przeznacza siê na cele komunikacji drogowej.

2. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych sym-
bolem KDG jest realizacja dwujezdniowej drogi publicznej
klasy technicznej "G", zwanej dalej "obwodnic¹", stanowi¹-
cej obejœcie drogowe Miasta Oœwiêcimia na odcinku od rze-
ki Wis³y do drogi wojewódzkiej Nr 933 w Bobrku (gmina
Che³mek).
Projektowana obwodnica jest czêœci¹ trasy pod nazw¹ Dro-
ga Wspó³pracy Regionalnej ³¹cz¹cej miasto Oœwiêcim z Ja-
worznem i wêz³em "Jeleñ" na autostradzie A4.

§ 6

1. Tereny przeznaczone dla obwodnicy obejmuj¹ wymienione
ni¿ej tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania, dla któ-
rych ustala siê parametry i warunki zabudowy.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce tereny dla obwodnicy realizowanej
w poziomie terenu:
1) tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone

symbolami 1KDG przeznacza siê dla obwodnicy klasy tech-
nicznej G o szerokoœci pasa drogowego 35 m w liniach
rozgraniczaj¹cych i przekroju dwujezdniowym,

2) teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony
symbolem 1KDG/2KDG przeznacza siê dla skrzy¿owania
dwujezdniowej obwodnicy o klasie technicznej G z istnie-
j¹c¹ jednojezdniow¹ drog¹ wojewódzk¹ Nr 933 kasy tech-
nicznej G (oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDG),

3) teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony
symbolem 1KDG/KDZ przeznacza siê dla skrzy¿owania
obwodnicy o klasie technicznej G z istniej¹c¹ drog¹ po-
wiatow¹ - ul. Nadwiœlañsk¹ - klasy technicznej Z,

4) teren oznaczony symbolem 1 KDG/2KDL przeznacza siê
dla skrzy¿owania obwodnicy o klasie technicznej G z ist-
niej¹c¹ drog¹ gminn¹ - ul. Dêbow¹ - klasy technicznej L.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce tereny dla obwodnicy realizowanej
ponad poziomem terenu:
1) tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone

symbolami 3KDG, 4KDG przeznacza siê dla obwodnicy
o klasie technicznej G realizowanej na wiaduktach o sze-
rokoœci co najmniej 27 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

2) teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony
symbolem 5KDG przeznacza siê dla obwodnicy o klasie
technicznej G realizowanej w formie przeprawy mosto-
wej nad rzek¹ Wis³¹,

3) teren oznaczony symbolem 3KDG/KDL okreœla przejœcie
obwodnicy na wiadukcie nad drog¹ gminn¹ klasy tech-
nicznej L (ul. Kasztanow¹) przeznaczon¹ do przebudowy,

4) teren oznaczony symbolem 4KDG/KDD okreœla przejœcie
obwodnicy na wiadukcie nad drog¹ gminn¹ klasy tech-
nicznej D (ul. Starowiejsk¹) przeznaczon¹ do przebudowy,
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5) tereny oznaczone symbolem 4KDG/WT okreœlaj¹ przej-
œcie obwodnicy na wiadukcie nad istniej¹cymi wa³ami
przeciwpowodziowymi rzeki Wis³y przeznaczonymi do
utrzymania, konserwacji, remontu i rozbudowy.

4. Ustala siê obowi¹zek realizacji odcinków obwodnicy wy-
mienionych w ust. 3 na wiaduktach na wysokoœci umo¿li-
wiaj¹cej funkcjonowanie istniej¹cych dróg lokalnych i dojaz-
dowych oraz istniej¹cych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych
z uwzglêdnieniem warunków ich utrzymania, konserwacji
i rozbudowy.

5. Na obszarze objêtym planem znajduje siê lewy wa³ prze-
ciwpowodziowy rzeki Wis³y. W zwi¹zku z tym, na etapie
projektowania budowlanego nale¿y uzgodniæ projekt ob-
wodnicy z Ma³opolskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie i w razie wyst¹pienia kolizji uzy-
skaæ zwolnienie z zakazów okreœlonych w art. 85 Ustawy
Prawo wodne.

6. Przy projektowaniu obwodnicy nale¿y stosowaæ uwarunko-
wania parametryczne drogi zgodnie z przepisami odrêbny-
mi (Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie - Dz. U. Nr 43, poz. 430) ze szczególnym uwzglêdnie-
niem przepisów Dzia³u VIII w/w rozporz¹dzenia dotycz¹cych
ochrony œrodowiska.

7. Realizacja skrzy¿owania obwodnicy z ul. Nadwiœlañsk¹,
okreœlonego symbolem 1 KDG/KDZ, bêdzie wymaga³a roz-
biórki dwóch istniej¹cych obiektów oznaczonych na rysun-
ku planu.

§ 7

1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami:
2KDG - droga publiczna klasy technicznej G,
KDZ - droga publiczna klasy technicznej Z,
1,2 KDL - drogi publiczne klasy technicznej L,
KDD - droga publiczna klasy technicznej D.

2. Przyjmuje siê podstawowe parametry dla dróg:
1) 2KDG istniej¹ca droga wojewódzka Nr 933 klasy G o do-

celowej szerokoœci 25 m w liniach rozgraniczaj¹cych i prze-
kroju jednojezdniowym,

2) KDZ istniej¹ca droga powiatowa klasy Z (ul. Nadwiœlañ-
ska) o docelowej szerokoœci 20 m w liniach rozgranicza-
j¹cych i przekroju jednojezdniowym, nieprzekraczalna
linia zabudowy dla nowych budynków - 12 m od krawê-
dzi jezdni,

3) 1KDL istniej¹ca droga gminna klasy L (ul. Kasztanowa)
o szerokoœci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju
jednojezdniowym,

4) 2KDL istniej¹ca droga gminna klasy L (ul. Dêbowa) o sze-
rokoœci 12 - 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju
jednojezdniowym,

5) KDD istniej¹ca droga gminna klasy D (ul. Starowiejska)
o szerokoœci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju
jednojezdniowym.

3. Ustala siê utrzymanie i przebudowê wymienionych dróg dla
uzyskania parametrów technicznych okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych.

§ 8

1. Wyznacza siê tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczone symbolami 1 ÷ 4MN z podstawowym przezna-
czeniem pod zabudowê mieszkaniow¹.

2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych budynków z mo¿liwoœci¹ wyko-

nywania robót budowlanych,
2) mo¿liwoœæ zmiany sposobu u¿ytkowania budynków w czê-

œci lub ca³oœci na us³ugi nieuci¹¿liwe,
3) mo¿liwoœæ lokalizacji na dzia³kach niezabudowanych bu-

dynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno - us³u-
gowych i us³ugowych pod warunkiem zachowania nie-
przekraczalnej linii zabudowy - 20 m od krawêdzi jezdni
projektowanej obwodnicy,

4) utrzymanie i budowê lokalnych sieci i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej oraz parkingów przy obiektach mieszkal-
nych i us³ugowych,

5) utrzymanie i realizacjê ogrodów przydomowych oraz zie-
leni ozdobnej i izolacyjnej zw³aszcza wzd³u¿ granic od stro-
ny projektowanej obwodnicy.

3. Obiekty wymienione w ust. 2 nale¿y ponadto realizowaæ
przy uwzglêdnieniu parametrów i wskaŸników kszta³towa-
nia zabudowy okreœlonych w § 15 ÷ 17 uchwa³y.

§ 9

1. Wyznacza siê tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczone symbolem R z podstawowym przeznaczeniem
jako tereny rolnicze.

2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie upraw polowych i sadowniczych,
2) utrzymanie zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych,
3) mo¿liwoœæ zalesienia lub zadrzewienia czêœci terenów od

strony projektowanej obwodnicy,
4) zakaz lokalizacji budynków, w tym zabudowy zagrodowej.

§ 10

1. Wyznacza siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczony symbolem ZL z podstawowym przeznaczeniem
jako lasy pañstwowe.

2. W terenie ustala siê:
1) utrzymanie i ochronê drzewostanów,
2) u¿ytkowanie zgodne z "planem urz¹dzenia lasów" ze wska-

zaniem przebudowy na gatunki odporne na zanieczysz-
czenie powietrza,

3) mo¿liwoœæ realizacji urz¹dzeñ komunikacji pieszej i ko³o-
wej niezbêdnych dla prowadzenia w³aœciwej gospodarki
leœnej.

§ 11

1. Wyznacza siê tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczone symbolem ZE, Wp z podstawowym przeznacze-
niem dla zieleni nieurz¹dzonej o znaczeniu ekologicznym.

2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie i ochronê istniej¹cych cieków i urz¹dzeñ wod-

nych oraz zieleni przybrze¿nej stanowi¹cej ich otulinê bio-
logiczn¹,

2) mo¿liwoœæ lokalizacji urz¹dzeñ wodnych (kana³ów i ro-
wów) i zieleni izolacyjnej wymagaj¹cych realizacji w zwi¹z-
ku z budow¹ obwodnicy,

3) utrzymanie oraz mo¿liwoœæ lokalizacji niezbêdnych urz¹-
dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczone symbolem ZI z podstawowym przeznaczeniem
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dla zieleni nieurz¹dzonej w obszarach bezpoœredniego
zagro¿enia powodzi¹.

2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie i ochronê istniej¹cych urz¹dzeñ wodnych oraz

zieleni stanowi¹cej element zabudowy biologicznej doli-
ny rzeki Wis³y,

2) u¿ytkowanie jako porost ³êgowy lub ³¹ki i pastwiska z suk-
cesywnym ograniczaniem gruntów ornych,

3) mo¿liwoœæ realizacji inwestycji zwi¹zanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym,

4) utrzymanie i mo¿liwoœæ lokalizacji niezbêdnych sieci in-
frastruktury technicznej,

5) zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej,
6) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych okreœlonych

w przepisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony przed po-
wodzi¹.

§ 13

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczo-
ne symbolem WT przeznacza siê pod wa³y przeciwpo-
wodziowe.

2. W terenach utrzymuje siê wa³y przeciwpowodziowe rzeki
Wis³y ze wskazaniem prowadzenia niezbêdnych robót bu-
dowlanych okreœlonych w przepisach odrêbnych dotycz¹-
cych ochrony przed powodzi¹.

§ 14

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolem W przeznacza siê pod wody powierzchniowe.

2. Wyznaczone tereny stanowi¹ wody p³yn¹ce rzeki Wis³y
i podlegaj¹ szczególnej ochronie zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

Rozdzia³ III

PRZEPISY OBOWI¥ZUJ¥CE DLA CA£EGO OBSZARU
OBJÊTEGO PLANEM

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego oraz parametrów i wskaŸników

kszta³towania zabudowy

§ 15

W celu zachowania ³adu przestrzennego, ustala siê zasady
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej wyznaczonych w obszarze opracowania
planu:
1. Budynki mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie na terenach prze-

znaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem
okreœlonego w rozdziale II przeznaczenia.

2. Usytuowanie budynków lokalizowanych w obrêbie grup ist-
niej¹cej zabudowy winno nawi¹zywaæ do formy przewa¿a-
j¹cej, a w szczególnoœci uwzglêdniaæ k¹t po³o¿enia w sto-
sunku do dróg publicznych.

3. Sposób usytuowania projektowanych budynków winien
uwzglêdniaæ:
1) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg pu-

blicznych, okreœlonych dla poszczególnych kategorii dróg
w § 17,

2) zapewnienie dostêpu œwiat³a dla istniej¹cych i projekto-
wanych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na s¹-
siednich dzia³kach,

3) wymogi wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych dotycz¹ce loka-
lizacji budynków w stosunku do granic dzia³ek z mo¿liwoœci¹
lokalizacji obiektów w odleg³oœci 1,5 m od granicy z s¹sied-
ni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpoœrednio przy granicy.

3. Podstawow¹ form¹ zabudowy na terenach oznaczonych
symbolami MN winny byæ - bez wzglêdu na przeznaczenie -
budynki wolnostoj¹ce, zawieraj¹ce maksymalnie 3 kondy-
gnacje nadziemne. Dopuszcza siê ³¹czenie budynków miesz-
kalnych z us³ugowymi.

5. Wymagana forma dachu budynków projektowanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us³ugo-

wej - dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym na-
chyleniu g³ównych po³aci 300 - 450, z wysuniêtymi okapa-
mi, z mo¿liwoœci¹ realizacji lukarn, facjat, œwietlików, okien
dachowych, zadaszeñ nad wejœciem, naczó³ków itp.,

2) dla budynków us³ugowych, gospodarczych i gara¿y - for-
ma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkal-
nych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednako-
wym nachyleniu g³ównych po³aci 150 - 450, z wysuniêtymi
okapami; w przypadkach uzasadnionych warunkami tech-
niczno - konstrukcyjnymi dla budynków gospodarczych
i gara¿y dopuszcza siê dachy jednospadowe.

6. Wysokoœæ projektowanych budynków od poziomu terenu
do kalenicy (mierzona przy g³ównym wejœciu do budynku),
przy zachowaniu wymagañ dotycz¹cych ochrony intere-
sów osób trzecich w zakresie dostêpu œwiat³a dziennego
do pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna
wynosiæ:
a) dla budynków mieszkalnych - do 10 metrów,
b) dla budynków mieszkalno - us³ugowych - do 12 metrów,
c) dla budynków gospodarczych - do 8 metrów,
d) dla gara¿y - do 6 metrów.

7. Przy nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynków ist-
niej¹cych dopuszcza siê:
1) rozwi¹zania formy dachów nawi¹zuj¹ce do stanu istnie-

j¹cego,
2) zwiêkszenie do 15% wysokoœci okreœlonych w ust. 6.

§ 16

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania
terenów ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania pro-
jektowanej zabudowy:
1. Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ:

1) na terenach MN - 30% powierzchni dzia³ki.
2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosiæ:

1) na terenach MN - co najmniej 30% powierzchni dzia³ki.

§ 17

1. W terenach przeznaczonych do zabudowy nieprzekraczalna
linia zabudowy dla nowych budynków powinna byæ kszta³-
towana:
1) przy projektowanej obwodnicy (oznaczonej symbolem

1KDG) - minimum 20 m od krawêdzi skrajnej jezdni,
2) przy drodze oznaczonej symbolem KDZ - minimum 12 m

od krawêdzi jezdni.

Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§ 18

W celu zachowania wymogów ochrony œrodowiska przy
wszelkich dzia³aniach inwestycyjnych oraz innych, zwi¹zanych
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ze zmian¹ funkcji i sposobu u¿ytkowania terenów lub obiek-
tów, nakazuje siê przestrzeganie zasad okreœlonych w Gmin-
nym Programie Ochrony Œrodowiska (przyjêtym uchwa³¹
Rady Miejskiej w Che³mku) oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach
odrêbnych, a ponadto ustala siê:
1) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ

na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko - jest wymagane bezpoœrednio z mocy pra-
wa, za wyj¹tkiem robót budowlanych zwi¹zanych z komunikacj¹
drogow¹ i infrastruktur¹ techniczn¹, okreœlonych w planie,

2) lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
mo¿e byæ wymagany przez w³aœciwy organ, dopuszcza siê
na zasadach okreœlonych w decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach,

3) prowadzenie tylko takiej dzia³alnoœci gospodarczej, której
uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska powodowana przez ha³as oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekroczy war-
toœci dopuszczalnych poziomów poza terenem, do którego
prowadz¹cy j¹ posiada tytu³ prawny,

4) zakaz wprowadzania niew³aœciwie oczyszczonych œcieków
do wód i do ziemi,

5) nakaz wyposa¿enia terenów przeznaczonych dla zabudowy
w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla odprowa-
dzania lub gromadzenia œcieków oraz ich oczyszczania,

6) nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do odbiorni-
ka - wód opadowych i roztopowych z parkingów i dróg pu-
blicznych klasy G, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7) nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorgani-
zowanym, przy stosowaniu na ca³ym obszarze jednolitych
zasad - zgodnie z obowi¹zuj¹cym w gminie "Planie gospo-
darki odpadami" oraz przepisami odrêbnymi - w tym obo-
wi¹zek wstêpnej segregacji,

8) stosowanie urz¹dzeñ grzewczych i paliw nie powoduj¹cych prze-
kroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeñ powietrza,

9) nakaz realizacji urz¹dzeñ ochrony akustycznej w pasie dro-
gowym projektowanej obwodnicy.

§ 19

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów natu-
ralnych krajobrazu ustala siê:
1. Nakaz ochrony zespo³ów zieleni naturalnej i pó³naturalnej:

1) okreœlonych w "planach urz¹dzenia lasu" jako lasy,
2) zadrzewieñ oznaczonych w ewidencji gruntów jako "Lz",
3) stanowi¹cych biologiczn¹ strefê ochronn¹ wód powierzch-

niowych p³yn¹cych, w tym rzeki Wis³y,
3) zieleni wysokiej w obrêbie terenów zabudowy mieszka-

niowej oraz liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
2. Mo¿liwoœæ wycinki drzew, w tym w pasie projektowanej

obwodnicy, wy³¹cznie na podstawie decyzji wydanych we-
d³ug przepisów odrêbnych.

3. Obowi¹zek zachowania w odpowiednich proporcjach "po-
wierzchni biologicznie czynnych" okreœlonych w planie dla
terenów przeznaczonych dla zabudowy.

4. Nakaz realizacji pasów zieleni izolacyjnej w pasie drogo-
wym projektowanej obwodnicy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§ 20

1. W granicach obszaru objêtego planem nie wystêpuj¹ obiek-
ty wpisane do rejestru zabytków kultury materialnej.

2. W granicach obszaru objêtego planem nie wystêpuj¹ obiek-
ty stanowi¹ce dobra kultury wymienione w ewidencji za-
bytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Kra-
kowie.

3. W bezpoœrednim s¹siedztwie projektowanej obwodnicy udo-
kumentowano "stanowisko archeologiczne Nr 1 w Bobrku",
oznaczone na rysunku planu.
Podjêcie prac budowlanych w tym rejonie wymaga zg³osze-
nia i uzgodnienia warunków realizacji z Ma³opolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,

a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§ 21

1. Obszar objêty planem znajduje siê w granicach terenu i ob-
szaru górniczego "Libi¹¿ IV" ustanowionych dla eksploata-
cji górniczej prowadzonej przez Po³udniowy Koncern Wê-
glowy S.A. Zak³ad Górniczy "Janina".

2. Dla tego terenu Rada Miejska w Che³mku uchwa³¹
Nr XIII/104/2003 z dnia 18.12.2003 r. odst¹pi³a od spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów górniczych.

3. Wznoszenie lub przebudowa trwa³ych budynków i urz¹-
dzeñ budowlanych w terenie wymaga uwzglêdnienia wa-
runków okreœlonych przez w³aœciwy organ nadzoru górni-
czego na etapie pozwolenia na budowê.

§ 22

W celu ochrony przed skutkami powodzi oraz zachowania
warunków ochrony wód przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady:
1. Wyznacza siê obszary bezpoœredniego zagro¿enia po-

wodzi¹, oznaczone na rysunku planu symbolem graficz-
nym i literowym "zz" - które obejmuj¹ tereny po³o¿one
miêdzy lini¹ brzegow¹ rzeki Wis³y a wa³em przeciwpo-
wodziowym,
1) w obrêbie obszarów bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹:

a) obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszcze-
nia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych dotycz¹cych
ochrony przed powodzi¹,

b) utrzymuje siê u¿ytkowanie okreœlone w § 12 uchwa³y,
c) dopuszcza siê realizacjê obwodnicy na wiadukcie po-

nad dolin¹ Wis³y,
d) dopuszcza siê mo¿liwoœæ uzyskania zwolnienia z zaka-

zów, o których mowa w p.pkt a) wy³¹cznie na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych.

2. Zgodnie z informacjami zawartymi w Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³mek oraz w opracowaniach specjalistycznych - ca³y ob-
szar objêty planem jest nara¿ony na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wa³u przeciwpowodziowego rze-
ki Wis³y. Uwarunkowanie to nale¿y uwzglêdniæ przy projek-
towaniu obwodnicy.

§ 23

Obszar objêty planem posiada konfiguracjê p³ask¹ i nie
podlega zagro¿eniom wynikaj¹cym z osuwania siê mas ziem-
nych.
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§ 24

Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu stref ochron-
nych obiektu technicznego si³ powietrznych, w zwi¹zku z tym
realizacjê wszelkiej zabudowy kubaturowej w obszarze nale¿y
uzgadniaæ z organami w³aœciwymi ds. Si³ Powietrznych RP.

§ 25

1. W celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala
siê w obszarze "Strefy ochronne linii elektroenergetycznych
wysokiego i œredniego napiêcia" obejmuj¹ce istniej¹ce linie
110 kV i 15 kV.
W strefach obowi¹zuj¹ ograniczenia, zakazy i nakazy, okre-
œlone w przepisach odrêbnych, w tym zakaz lokalizacji obiek-
tów kubaturowych w odleg³oœci mniejszej ni¿:
1) od linii elektroenergetycznej 110 kV - 15 m,
2) od linii elektroenergetycznej 15kV - 8 m.

2. Szczegó³owe usytuowanie obiektów kubaturowych w pobli-
¿u urz¹dzeñ, w tym ewentualne zmniejszenie okreœlonych
w ust. 1 odleg³oœci wymaga uwzglêdnienia warunków po-
danych przez w³aœciwy Rejon Dystrybucji.

§ 26

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej nale¿y:
1. Dla wszystkich budynków zapewniæ mo¿liwoœæ dojazdu o ka¿-

dej porze roku poprzez drogi publiczne i wewnêtrzne o para-
metrach spe³niaj¹cych wymagania okreœlone przepisami,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe (szerokoœæ jezdni
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3m).

2. Zapewniæ Ÿród³a przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodne-
go do zewnêtrznego gaszenia po¿aru, na zasadach okreœlo-
nych w przepisach odrêbnych.

§ 27

1. W celu zapewnienia w³aœciwych warunków ochrony przed
ha³asem, wyró¿nia siê tereny, zaliczone do poszczególnych
rodzajów okreœlonych w przepisach odrêbnych i przyjmuje
siê dla:
1) terenów oznaczonych w planie symbolami MN - dopusz-

czalny poziom ha³asu w œrodowisku, jak dla "terenów
mieszkaniowo - us³ugowych",

2) dla pozosta³ych terenów - zgodnie z przepisami odrêbny-
mi - nie okreœla siê w planie dopuszczalnego poziomu
ha³asu w œrodowisku.

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci

§ 28

Ustala siê zasady i warunki wi¹¿¹ce przy scalaniu i podzia-
le nieruchomoœci:
1. Scalanie i podzia³ nieruchomoœci nastêpuje w celu realizacji

przeznaczenia terenu zgodnie z niniejszym planem.
2. Podzia³ nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ w celu regulacji stanu

w³adania gruntem lub realizacji urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej.

3. Przy podziale terenów niezabudowanych na dzia³ki budow-
lane nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce minimalne powierzchnie
i szerokoœci frontów dzia³ek:
1) dla zabudowy jednorodzinnej - 800 m2, szerokoœæ frontu

dzia³ki - 18 m,

2) dla zabudowy mieszkalno - us³ugowej i us³ugowej -
1200 m2, szerokoœæ frontu dzia³ki - 20 m.

4. Przy wydzielaniu dzia³ek z istniej¹ca zabudow¹ nale¿y
uwzglêdniæ przepisy odrêbne dotycz¹ce usytuowania bu-
dynków w stosunku do granic dzia³ki. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê wytyczenie granicy dzia³ki bezpo-
œrednio przy budynku lub 1,5 m od niego.

5. Zasady podane w ust. 3 nie obowi¹zuj¹ w przypadku:
1) dokonywania podzia³ów pod drogi, urz¹dzenia infrastruk-

tury technicznej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2) dokonywania podzia³ów maj¹cych na celu uregulowanie

spraw w³asnoœciowych zwi¹zanych z istniej¹c¹ zabudow¹,
popraw¹ mo¿liwoœci zagospodarowania istniej¹cych dzia-
³ek lub zapewnienia dojazdów.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji

§ 29

1. System komunikacji drogowej w obszarze tworz¹:
1) projektowana obwodnica klasy technicznej G (dwujez-

dniowa),
2) drogi publiczne klasy technicznej G, Z, L i D.

2. Projektowana obwodnica realizowaæ bêdzie docelowo po-
wi¹zania zewnêtrzne miêdzy Oœwiêcimiem a autostrad¹ A4
w Jaworznie. Po³¹czenie obwodnicy z istniej¹cym uk³adem
lokalnym na terenie miejscowoœci Bobrek nast¹pi poprzez
trzy skrzy¿owania jednopoziomowe: z drog¹ klasy Z (ul. Nad-
wiœlañsk¹), drog¹ klasy L (ul. Dêbow¹) i drog¹ wojewódzk¹
Nr 933 (ul. Krakowsk¹).

3. Parametry techniczne obwodnicy oraz pozosta³ych dróg
publicznych winny byæ dostosowane do ustalonych w prze-
pisach odrêbnych. Podstawowe parametry poszczególnych
dróg okreœlono w § 5, 6 i 7 uchwa³y.

4. Przy realizacji obwodnicy nale¿y zachowaæ b¹dŸ odtworzyæ
istniej¹ce drogi wewnêtrzne zapewniaj¹ce dojazdy do dzia-
³ek zabudowanych oraz terenów rolnych i leœnych.

5. W obrêbie terenów przeznaczonych w planie pod zabudowê
nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ miejsc parkingowych
(m.p.) wed³ug wskaŸników:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej: 2 m.p. lub gara¿owe

³¹cznie na 1 budynek mieszkalny,
2) obiekty us³ugowe: 3 m.p./100 m2 powierzchni us³ugowej.

Zasady obs³ugi obszaru oraz modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 30

Realizacja obwodnicy bêdzie przebiega³a przez tereny
w czêœci wyposa¿one w sieciowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, co mo¿e wywo³aæ potrzebê ich prze³o¿enia lub za-
bezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie realizacji drogi i jej
przysz³ej eksploatacji. Warunki prze³o¿enia sieci infrastruktu-
ry technicznej poza pas drogowy obwodnicy i sposób zabez-
pieczenia sieci przecinaj¹cych obwodnicê pod k¹tem prostym
lub z niewielkim odchyleniem, nale¿y uzgodniæ z zarz¹dcami
poszczególnych systemów in¿ynieryjnych: wodno - kanaliza-
cyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

§ 31

Dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w ob-
szarze przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi:
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1. Zaopatrzenie w wodê:
1) utrzymuje siê w obszarze system zaopatrzenia w wodê

z istniej¹cych sieci wodoci¹gu gminnego,
2) zaspokojenie wzrostu zu¿ycia wody na cele komunalne

i ochronê przeciwpo¿arow¹ mo¿e nast¹piæ poprzez budo-
wê i rozbudowê sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gu gminnego,

3) ustala siê bie¿¹c¹ konserwacjê, remonty kapitalne oraz
wymianê zu¿ytych ruroci¹gów w celu zmniejszenia strat
w przesyle wody.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie œcieków:
1) ustala siê sukcesywn¹ budowê sieci i urz¹dzeñ kanaliza-

cyjnych obejmuj¹cych tereny przeznaczone pod zabudo-
wê zgodnie z przyjêt¹ "Koncepcj¹ technologiczn¹ odpro-
wadzania i oczyszczania œcieków dla wsi Bobrek i Gorzów",

2) do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza
siê wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni lub zbior-
ników bezodp³ywowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami odrêbnymi,

3) ustala siê zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych œcie-
ków do wód i do ziemi,

4) ustala siê obowi¹zek odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z parkingów, powierzchni szczelnych drogi
wojewódzkiej Nr 933 i projektowanej obwodnicy wy³¹cz-
nie poprzez urz¹dzenia do podczyszczania œcieków - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) utrzymuje siê zasilanie obszaru ze stacji elektroenerge-

tycznej GPZ Klucznikowice poprzez RS Kruki oraz sieæ
rozdzielcz¹ 15 kV i istniej¹ce stacje transformatorowe
15/ 0,4 kV - wed³ug warunków ustalonych przez dyspo-
nenta urz¹dzeñ,

2) zaspokojenie mo¿liwego wzrostu zapotrzebowania na-
st¹pi poprzez:
a) modernizacjê i przebudowê (np. wymianê transforma-

torów) istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ œredniego napiêcia,
b) budowê nowych odcinków linii 15 kV oraz stacji

15/0,4 kV wed³ug potrzeb na terenach okreœlonych
w odpowiednich ustaleniach planu w rozdziale II,

3) ustala siê rozbudowê sieci niskich napiêæ oraz punktów
oœwietlenia ulicznego w pasach drogowych i na tere-
nach przyleg³ych okreœlonych w odpowiednich ustale-
niach planu,

4) utrzymuje siê biegn¹c¹ przez obszar magistraln¹ liniê
wysokiego napiêcia 110 kV relacji Oœwiêcim Dwory -
Bieruñ.

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
1) utrzymuje siê sieæ gazow¹ œredniociœnieniow¹ zrealizo-

wan¹ w postaci ruroci¹gów rozdzielczych,
2) zaspokojenie potrzeb w okresie perspektywicznym na-

st¹pi poprzez niezbêdn¹ rozbudowê istniej¹cych sieci
i urz¹dzeñ - wed³ug warunków ustalonych przez dyspo-
nenta urz¹dzeñ.

5. Gospodarka odpadami:
1) ustala siê obowi¹zek prowadzenia gospodarki odpadami

na zasadach okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
odrêbnych oraz przepisach gminnych, a to: uchwa³y
Nr XLIV/335/2002 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia
25.04.2002 roku w sprawie szczególnych zasad utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Che³mek oraz
uchwa³y Nr XXII/168/2004 Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 14.10.2004 roku w sprawie przyjêcia Programu Ochro-
ny Œrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami.

6. Zaopatrzenie w ciep³o:
1) dopuszcza siê stosowanie indywidualnych wysokospraw-

nych systemów z wykorzystaniem atestowanych urz¹-

dzeñ grzewczych zapewniaj¹cych zachowanie dopuszczal-
nych norm zanieczyszczeñ powietrza,

2) ustala siê priorytet dla wykorzystywania ekologicznie czy-
stych noœników energii cieplnej.

7. Obs³uga obszaru w zakresie telekomunikacji:
1) utrzymuje siê istniej¹cy system ³¹cznoœci przewodowej

oraz ustala kontynuacjê budowy sieci magistralnych i abo-
nenckich,

2) dopuszcza siê dzia³anie ró¿nych operatorów oraz rozwój
telefonii bezprzewodowej.

Rozdzia³ IV

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 32

Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem usta-
lonym w niniejszym planie tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w spo-
sób dotychczasowy.

§ 33

Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednora-
zowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci objê-
tych planem w wysokoœci:
1) w terenach oznaczonych symbolem MN - 20%,
2) w pozosta³ych wydzielonych terenach - 0%.

§ 34

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Che³mka.

§ 35

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 36

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Gminy
Che³mek.

§ 37

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Urbañczyk
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr Nr XXVI/201/2008
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 18 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO£O¯ONYCH W BOBRKU
Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWÊ "OBEJŒCIA DROGOWEGO MIASTA OŒWIÊCIM"

SCHEMAT
RYSUNEK PLANU SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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SCHEMAT
ARKUSZA 1 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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SCHEMAT
ARKUSZA 2 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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SCHEMAT
ARKUSZA 3 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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SCHEMAT
ARKUSZA 4 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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SCHEMAT
ARKUSZA 5 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CHE£MEK

SKALA 1:10000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:10000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/201/2008
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Che³mku
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów po³o¿onych w Bobrku

Rada Miejska w Che³mku, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Burmistrza Che³mka, informuj¹cym ¿e do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
po³o¿onych w Bobrku z przeznaczeniem pod budowê "obejœcia
drogowego Miasta Oœwiêcim", w okresie jego wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia nie z³o-
¿ono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Urbañczyk

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/201/2008
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Che³mku
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do

zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania

Rada Miejska w Che³mku, po zapoznaniu siê z oœwiadcze-
niem Burmistrza Che³mka, informuj¹cym ¿e w projekcie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
po³o¿onych w Bobrku z przeznaczeniem pod budowê "obejœcia
drogowego Miasta Oœwiêcim", nie zapisano inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Urbañczyk

64

Uchwa³a Nr XXX/263/08
Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyso-
koœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych, (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wyso-
koœci górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lo-
kalnych (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy
z dnia 20 lipca z 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68
poz. 449), Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W § 2 uchwa³y Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Dobczy-
cach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ skreœla siê pkt 4.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Dobczyce.

§ 3

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia opublikowania, nie wczeœniej jednak ni¿ z dniem
1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochnia
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Uchwa³a Nr XXXVII/379/08
Rady Miasta Oœwiêcim

z dnia 29 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy czêœci ulicy w Oœwiêcimiu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) - Rada Miasta Oœwiêcim postanawia:

§ 1

Zmieniæ nazwê ulicy prowadz¹cej od ul. WiêŸniów Oœwiêci-
mia do koszar Wojska Polskiego - z Osiedla Rotmistrza Witolda
Pileckiego na ulicê imienia:

Pu³kownika W³adys³awa Kie³basy

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Oœwiêcim.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: P. Kuæka

66

Uchwa³ Nr XXXI/193/2008
Rady Gminy Zawoja

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/181/2008 Rady Gminy
Zawoja z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoœci sta-

Poz. 63, 64, 65, 66


