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11 Sołectwo: Okocim Dom Ludowy 
ul. Goetzów Okocim-

skich 83, Okocim 
12 Sołectwo Jadowniki ulice: Karola Bernackiego, Brzeska, Dylą-

gówka, Grodzka, Krakowska, Królewska, Podgórska, Podmiej-
ska, Św. Prokopa, Św. Anny, Radosna, Sportowa, Strumykowa, 
Szczęśliwa, Wincentego Witosa. 

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 

ul. Ņw. Prokopa 4, Ja-
downiki 

13 
 

Sołectwo Jadowniki ulice: Boczna, Józefa Kozuba, Małopolska, 
Maszkienicka, Nadbrzeżna, Osiedle Kolejowe, Staropolska, 
Szkolna, Środkowa, Wschodnia, Zachodnia, Zamłynie. 

Publiczne Gimnazjum 
ul. Szkolna 7, Jadowniki 

14 Sołectwo: Mokrzyska Gminny Oņrodek Sportu 
i Rekreacji 

ul. Koņcielna 1, Mokrzy-
ska 

15 Sołectwo: Bucze Publiczna Szkoła Pod-
stawowa 
Bucze 100 

16 Sołectwo: Sterkowiec Dom Kultury 
ul. Sosnowa 18, Sterko-

wiec 
17 Sołectwa: Szczepanów i Wokowice Publiczna Szkoła Pod-

stawowa 
ul. Ņw. Stanisława 5, 

Szczepanów 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 
mgr Krzysztof Ojczyk 
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UCHWAŁA NR L/447/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - 
miasto Dobczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1), art. 20 ust. 1, w związku 
z art. 27 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.2) po stwierdzeniu zgodności projektu 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce 
(uchwała nr XXXVIII/386/98 Rady Miejskiej 
w Dobczycach z dnia 28 maja 1998 r.) Rada Miejska 
w Dobczycach uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 
                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz.1111, 
nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 
poz. 1241 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880 
oraz z 2008r. nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237, 220 
poz. 1413 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – 
miasto Dobczyce, zwaną dalej zmianą planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu, wskazany jako załącznik 
nr 1, stanowiący integralną część uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu, wskazane jako załącznik 
nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, wskaza-
ne jako załącznik nr 3. 

3. Ustalenia określone w uchwale nr XLIV/408/05 Rady 
Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 maja 2005r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce 
– miasto Dobczyce wraz z uchwalonymi zmianami 
oraz w §3 niniejszej uchwały obowiązują łącznie. 

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu przed-
stawione na rysunku zmiany planu obejmują teren 
ograniczony: od północy ul. Jagiellońską, od wschodu 
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granicą administracyjną miasta Dobczyce, od południa 
ul. Przemysłową, od zachodu ul. Obwodową. 

 
Zmiany w ustaleniach obowiązujących 

§ 3. W uchwale nr XLIV/408/05 Rady Miejskiej 
w Dobczycach z dnia 31 maja 2005r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. w §9 ust 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Dla wprowadzanej projektowanej zabudowy 
i budynków przebudowywanych oraz zagospoda-
rowania działek budowlanych na terenach innych 
niż teren PU ograniczony: od północy ul. Jagiel-
lońską, od wschodu granicą administracyjną 
miasta Dobczyce, od południa ul. Przemysłową, 
od zachodu ul. Obwodową, o którym mowa 
w pkt 7, należy uwzględnić proporcjonalną liczbę 
miejsc parkingowych w zależności od wielkości 
ogólnej powierzchni użytkowej przy uwzględnie-
niu wskaźników: 

- średnio 25-50 mp/1000m2powierzchni użytko-
wej, 

- przy ustalaniu szczegółowych miejsc parkin-
gowych należy uwzględnić: 

- dla firm produkcyjnych i handlowo – usługo-
wych prowadzących sprzedaż detaliczną 
i usługi dla ludności – 1 miejsce parkingowe 
na 10m2powierzchni ogólnej, 

- dla biur i administracji - 1 miejsce parkingowe 
na 20m2powierzchni ogólnej, 

- dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce 
parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne, 

- dla obiektów sakralnych min. 15 miejsc parkin-
gowych na 100 uczestników w nabożeństwach 
(w zależności od pojemności obiektu), 

- dla obiektów sportowych 30 miejsc parkingo-
wych na 100 użytkowników, 

- dla innych obiektów usługowych 30 miejsc 
parkingowych na 100 użytkowników." 

2. w §9 ust 7 dodaje się punkt 7 o następującym 
brzmieniu: 

„7) Na terenie PU ograniczonym: od północy ul. Ja-
giellońską, od wschodu granicą administracyjną 

miasta Dobczyce, od południa ul. Przemysłową, 
od zachodu ul. Obwodową, dla wprowadzanej 
projektowanej zabudowy i budynków przebu-
dowywanych oraz zagospodarowania działek 
budowlanych, wprowadza się nakaz uwzględ-
nienia odpowiedniej ilości miejsc parkingo-
wych, przyjmując następujące wskaźniki dla 
wszystkich występujących na danym terenie 
funkcji: 

a) w zakładach pracy (produkcyjnych, usługo-
wych innych niż usługi handlu detalicznego) 
– minimum 8 miejsc parkingowych na 
10 osób zatrudnionych na jednej zmianie, 

b) w halach magazynowych – minimum 
1 miejsce parkingowe dla samochodów cię-
żarowych oprócz miejsc zlokalizowanych 
przy rampach do załadunku 

c) w pozostałych obiektach: 

- minimum 2 miejsce parkingowe na 
100m2powierzchni użytkowej lub 

- minimum 3 miejsca parkingowe na 
100m2powierzchni sprzedaży." 

3. w §28 ust 4 pkt 7 lit c) otrzymuje brzmienie: 

„c) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych w ramach działki, przy uwzględnieniu 
wskaźników opisanych w §9 ust 7 pkt 6 lub 7." 

Przepisy końcowe 

§ 4. Uchyla się ustalenia załącznika nr 1 do uchwały 
nr XLIV/408/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 
31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce w części dotyczą-
cej zmiany planu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Dobczyce. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

dr Tadeusz Bochnia 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr L/447/2010 
Rady Miejskiej w Dobczycach 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
 
 
 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 
dr Tadeusz Bochnia 

 
 
 
  

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 486 – 30980 – Poz. 3641 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr L/447/2010 
Rady Miejskiej w Dobczycach 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - 

miasto Dobczyce. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.), Rada Miejska w Dobczycach, biorąc po uwagę 
stanowisko Burmistrza w sprawie uwag dotyczących 
projektu zmiany planu, rozstrzyga o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce: 
 
§ 1 
Uwaga wniesiona w dniu 21.06.2010r., przez […]* - 
zarejestrowana pod nr 1 w Liście uwag nieuwzględ-
nionych. 
Opis uwagi: Uwaga dotyczy zapisu w § 9 ust. 7 p. 7a) 
który w projekcie zmiany planu posiada brzmienie: 
w zakładach pracy (produkcyjnych, usługowych in-
nych niż usługi handlu detalicznego) minimum 
8 miejsc parkingowych na 10 osób zatrudnionych na 
jednej zmianie. 
 
Firma WAWEL SA proponuje zapis w następującym 
brzmieniu: w zakładach pracy (produkcyjnych, usłu-
gowych innych niż usługi handlu detalicznego) mini-
mum 4 miejsca parkingowe na 10 osób zatrudnio-
nych na jednej zmianie. 
 
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości. 
Uzasadnienie: Odrzuca siĉ uwagĉ, ze względu na 
konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla 
pracowników zlokalizowanych na terenie firm i zakła-
dów, uregulowania problemu niekontrolowanego 
parkowania na drogach dojazdowych do zakładów. 
W trakcie procedury składania wniosków do planu, 
wpłynęły wnioski o ustalenie wskaźnika miejsc posto-
jowych w wielkości co najmniej 1 mp na 1 osobę 
zatrudnioną na jednej zmianie oraz 8 mp na 10 osób 
zatrudnionych na zmianie. Ten drugi wskaźnik uzna-
no za optymalny, w pełni zaspokajający potrzeby 
zakładów pracy, a jednocześnie taki, który nie zrzuca 
problemu zapewnienia miejsc parkingowych dla pra-
cowników firm na gminę – zarządcę dróg na terenie 

objętym zmianą planu miejscowego. Wielkość pro-
gramu użytkowego obiektów musi być skorelowana 
z ilością miejsca pod parkingi. Powyższe wyliczenia 
są wynikiem obserwacji i doświadczeń oraz brania 
pod uwagę wzrostu liczby użytkowników motoryzacji. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

dr Tadeusz Bochnia 
 
 

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr L/447/10 
Rady Miejskiej w Dobczycach 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami), Rada Miejska w Dobczycach 
uchwala, co następuje: 
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto 
Dobczyce nie zawiera ustaleń dotyczących reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg, które należą do zadań własnych gminy, 
gdyż zmiana planu opracowana była w zakresie 
zmiany zapisów przedmiotowego planu miejsco-
wego, dotyczących wymaganej ilości miejsc par-
kingowych oraz przyjętych dla ich zapewnienia 
wskaźników, na terenach produkcyjno – usługo-
wych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
PU, ograniczonych: od północy ulicą Jagielloń-
ską, od wschodu granicą administracyjną miasta 
Dobczyce, od południa ulicą Przemysłową, od za-
chodu ulicą Obwodową. 

2. W związku z brakiem ustaleń w zakresie zadań 
własnych gminy, odstępuje się od rozstrzygnięcia 
o sposobie ich realizacji i zasadach ich finanso-
wania. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

dr Tadeusz Bochnia 
 
 

 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały 
usunięte dane osobowe. 
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