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Uchwa³a* Nr XXXVIII/298/2009
Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoœci Tenczynek w gminie Krzeszo-
wice w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem te-
renów objêtych zmianami planów po roku 1995 uchwalo-
nego uchwa³¹ Nr XXV/230/2004 Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach z dnia 16 wrzeœnia 2004 r. w zakresie dotycz¹cym
treœci paragrafu 31 i 32 tekstu ustaleñ tego planu.

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

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoœci Tenczynek w Gminie Krzeszo-
wice w jej granicach administracyjnych objêtego Uchwa³¹
Nr XXV/230/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
16 wrzeœnia 2004 r.

2. Zmian¹ planu objêto:
1) treœæ § 31 uchwa³y dotycz¹c¹ ustaleñ okreœlaj¹cych wa-

runki zagospodarowania terenów po³o¿onych w strefie
przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z",

2) treœæ § 32 uchwa³y dotycz¹c¹ terenów po³o¿onych w gra-
nicach stref z³ó¿ kopalin i okreœlaj¹c¹ warunki zagospo-
darowania terenów po³o¿onych w ich granicach.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w paragrafie 1 ust. 1, polegaj¹cej na:
1. zmianie treœci § 31 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³y-
wów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiê-
gu okreœlonym na rysunki planu nr1. Granice strefy obej-
muj¹ tereny historycznych zalewów, na których mo¿e
wyst¹piæ zagro¿enie zalaniem wod¹ powodziow¹ oraz
obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak
odp³ywu od wysokich stanów wód.

2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiek-
tów kubaturowych za wyj¹tkiem niewielkich fragmen-
tów terenów budowlanych ustalonych na rysunku pla-
nu, w tym mieszkalnych i us³ugowych. W terenach tych,
po³o¿onych w zasiêgu strefy istniej¹ce obiekty pozosta-
wia siê do utrzymania, rozbudowy i zmiany sposobu
u¿ytkowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym
w planie oraz dopuszcza siê w nich mo¿liwoœæ realizacji
nowych obiektów. W granicach strefy wszelk¹ dzia³al-
noœæ inwestycyjn¹ nale¿y prowadziæ ze œwiadomoœci¹
mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia. Obecni u¿ytkowni-
cy oraz przyszli inwestorzy, winni podj¹æ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do zredukowania ewentualnych strat material-
nych i niematerialnych na wypadek wyst¹pienia zagro-
¿enia polegaj¹ce na: realizacji obiektów bez podpiwni-
czenia, podniesienia rzêdnej pierwszej kondygnacji bu-
dynku oraz zastosowanie materia³ów budowlanych od-
pornych na wodê.

2. zmianie treœci § 32 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:
1. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych

z³ó¿ kopalin, dla umo¿liwienia ich obecnej lub póŸniejszej
eksploatacji tworzy siê strefy "P

10
" i "P

18
".

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

 
Lp. 

 
nazwa 

 
Oznaczenie przyjęte w planie 

 
Kopalina* 

 
10 

 
Niedźwiedzia Góra 

  
P10 

 
KD 

 
13 

 
Tenczynek 

 
P18 

 
WK 

 
*oznaczenia WK - wêgiel kamienny; KD - kamieñ drogowy;

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.

2. Obszar strefy, oznaczonej na rysunku planu symbolem P
10 

,
jest po³o¿ony w granicach terenu eksploatacji, który zosta³
oznaczonym na rysunku planu symbolem PE. Przeznaczenie
terenu PE okreœlono w § 14 ustaleñ planu.

3. W obszarze strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem
P

18 
, obejmuj¹cej z³o¿e wêgla kamiennego, ustala siê okre-

œlony na rysunku planu sposób przeznaczenia terenu, gdy¿
ewentualna eksploatacja z³o¿a nie koliduje z ustalonym w
planie zagospodarowaniem.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Krzeszowice.

Poz. 3508



— 18569 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 473

     
     
 

     
     
 

§ 5

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

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: M. Sobczyk
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Uchwa³a* Nr XXXVIII/299/2009
Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowoœci Wola Filipowska w gmi-
nie Krzeszowice w jej granicach administracyjnych z wy-
³¹czeniem terenów objêtych zmianami planów po roku
1995 uchwalonego uchwa³¹ Nr XIX/163/2004 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 18 marca 2004 r. w zakresie doty-
cz¹cym treœci paragrafu 27 i 28 tekstu ustaleñ tego planu.

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

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoœci Wola Filipowska w Gminie
Krzeszowice w jej granicach administracyjnych objêtego
uchwa³¹ Nr XIX/163/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 18 marca 2004 r.

2. Zmian¹ planu objêto:
1) treœæ § 27 uchwa³y dotycz¹c¹ ustaleñ okreœlaj¹cych wa-

runki zagospodarowania terenów po³o¿onych w strefie
przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z",

2) treœæ § 28 uchwa³y dotycz¹c¹ terenów po³o¿onych w gra-
nicach stref z³ó¿ kopalin i okreœlaj¹c¹ warunki zagospo-
darowania terenów po³o¿onych w ich granicach.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w paragrafie 1 ust. 1, polegaj¹cej na:
1. zmianie treœci § 27 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³y-
wów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu
okreœlonym na rysunki planu Nr 1. Granice strefy obej-
muj¹ tereny historycznych zalewów, na których mo¿e
wyst¹piæ zagro¿enie zalaniem wod¹ powodziow¹ oraz
obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak
odp³ywu od wysokich stanów wód.

2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiek-
tów kubaturowych za wyj¹tkiem niewielkich fragmentów
terenów budowlanych ustalonych na rysunku planu, w
tym mieszkalnych i us³ugowych. W terenach tych, po³o¿o-
nych w zasiêgu strefy, istniej¹ce obiekty pozostawia siê
do utrzymania, rozbudowy i zmiany sposobu u¿ytkowania
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie oraz do-
puszcza siê w nich mo¿liwoœæ realizacji nowych obiektów.
W granicach strefy wszelk¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ na-
le¿y prowadziæ ze œwiadomoœci¹ mo¿liwoœci wyst¹pienia
zagro¿enia. Obecni u¿ytkownicy oraz przyszli inwestorzy,
winni podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zredukowania ewen-
tualnych strat materialnych i niematerialnych na wypa-
dek wyst¹pienia zagro¿enia polegaj¹ce na: realizacji obiek-
tów bez podpiwniczenia, podniesienia rzêdnej pierwszej
kondygnacji budynku oraz zastosowanie materia³ów bu-
dowlanych odpornych na wodê.

2. zmianie treœci § 28 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:
1. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych

z³ó¿ kopalin, dla umo¿liwienia ich póŸniejszej eksploatacji
tworzy siê strefê P

18
 Granica strefy z³o¿a kopalin, wyzna-

czona na rysunku planu Nr 1, pokrywa siê z granicami
z³o¿a.
W granicach planu udokumentowano 1 z³o¿e kopalin, jego
charakterystykê przedstawia poni¿sze zestawienie:

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.
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Oznaczenie przyjęte w planie 
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2. W obszarze strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem
P

18 
, obejmuj¹cej z³o¿e wêgla kamiennego, ustala siê okre-

œlony na rysunku planu sposób przeznaczenia terenu, gdy¿
ewentualna eksploatacja z³o¿a nie koliduje z ustalonym w pla-
nie zagospodarowaniem.

3. W obszarze objêtym stref¹ dopuszcza siê lokalizacjê obiek-
tów i urz¹dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z przysz³¹ eksplo-
atacj¹ z³o¿a.

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Krzeszowice.

*oznaczenia WK - wêgiel kamienny;

Poz. 3508, 3509


