
 

 

  

TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD GMIN :  

2070 – Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoşo-
nych w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego Uchwałą Nr VII/88/03 
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 kwietnia 2003 roku.* 17793 

2071 – Rady Gminy w Krościenku nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
zmian w budşecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010. 17803 

ROZSTRZYGNIĈCIA NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO :  

2072 – Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia 
niewaşności uchwały Nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 
26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy 
Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w Gmin-
nym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary - w części. 17813 

2073 – Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia 
niewaşności uchwały Nr XLVII/281/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/263/2009 z dnia 30 grud-
nia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw, wy-
sokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości 
i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego - w części 17813 

________ 
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmo-
wanych przez Wojewodę Małopolskiego.  
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UCHWAŁA NR LXVII/745/10 
 RADY MIASTA OŚWIĈCIM 

 z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych       
w Oświĉcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego Uchwałą Nr VII/88/03 Rady Miasta Oświĉcim                                     

z dnia 23 kwietnia 2003 roku. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z p. zm.) Rada 
Miasta Oświęcim po stwierdzeniu zgodności niniejszej 
zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcimia 
(Uchwała Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
29 marca 2006 r. z p. zm.) uchwala, co nastĉpuje:  

 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów połoşonych 
w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego 
uchwałą nr VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
23 kwietnia 2003 roku, zwaną dalej zmianą planu.  

2. Ustaleniami zmiany planu zawartymi w niniejszej 
Uchwale zastępuje się ustalenia zmiany planu zawar-
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te w Uchwale nr VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 23 kwietnia 2003 roku, w granicach terenu 
określonego w załączniku graficznym do uchwały 
Nr XXXIV / 328 / 08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów połoşonych 
w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego 
uchwałą nr VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
23 kwietnia 2003 roku.  

3. Powierzchnia terenu objętego zmianą planu wynosi 
2,107 ha.  

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu w skali                 
1 : 1000;  

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;  

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
 

ROZDZIAŁ I  

Przepisy ogólne 

§ 3.  

1. Ustalenia zmiany planu, stanowiące treść niniejszej 
uchwały, zawarte są równieş na rysunku zmiany 
planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalenia zmiany planu zawarte w uchwale oraz 
w części graficznej obowiązują łącznie.  

3. Ustalenia zmiany planu naleşy rozpatrywać i stoso-
wać z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

§ 4. Obowiązujące elementy ustaleń zmiany planu, 
wyznaczone na rysunku zmiany planu stanowiącym 
załącznik Nr 1:  

1) granice obszaru objętego zmianą planu;  
2) linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o róşnym 

przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na 
rysunku zmiany planu i obowiązujące w odniesieniu 
do budynków - projektowanych oraz przebudowywa-
nych;  

4) tereny o róşnym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczającymi 
i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyj-
nymi: UC teren rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000 m².  

§ 5.  

1. Ilekroć w uchwale mowa o:  

1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

2) zmianie planu - naleşy przez to rozumieć tekst 
zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3) rysunku zmiany planu - naleşy przez to rozumieć 
graficzną część zmiany planu wykonaną w skali 1 
: 1000 na kopii mapy zasadniczej, stanowiącą za-
łącznik Nr l do niniejszej uchwały;  

4) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć linię, 
która rozgranicza tereny o róşnym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym lub róşnych zasa-
dach zagospodarowania;  

5) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tekście 
zmiany planu na danym terenie, wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu;  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to ro-
zumieć inny rodzaj przeznaczenia niş przeznaczenie 
podstawowe, dopuszczone na danym terenie jako 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;  

7) terenie - naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony 
i ograniczony na rysunku zmiany planu liniami roz-
graniczającymi, oznaczony przypisanym symbolem, 
na którym obowiązują te same ustalenia, jeśli z treści 
uchwały nie wynika inaczej;  

8) terenie inwestycji - naleşy przez to rozumieć teren 
objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i grani-
cami projektu zagospodarowania w rozumieniu 
przepisów odrębnych;  

9) działce budowlanej – naleşy przez to rozumieć nie-
ruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicz-
nej oraz wyposaşenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające z odrębnych przepisów – we-
dług definicji zawartej w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;  

10) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy budynków istnieją-
cych i projektowanych – zlokalizowanych na działce 
budowlanej lub na terenie inwestycji;  

11)powierzchni biologicznie czynnej - naleşy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 
na terenie działki budowlanej lub w tereni inwestycji 
a takşe 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej 10 m² urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoşu za-
pewniającym im naturalną wegetację - zgodnie z de-
finicją zawartą w przepisach odrębnych;  

12) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć 
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu 
przy najnişej połoşonym wejściu do budynku lub je-
go części pierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-
ku do górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej po-
łoşonej krawędzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową, łącznie z grubością izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do kalenicy 
dachu;  

13) billboardzie - naleşy przez to rozumieć wielkopo-
wierzchniowe urządzenie reklamowe o powierzchni 
większej niş 8,0 m², wolno stojące a takşe umiesz-
czane na elementach konstrukcyjnych obiektu bu-
dowlanego lub na ogrodzeniu;  

14) strefie uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć pas 
terenu wzdłuş tej drogi krajowej nr 44,, w którym 
moşe dojść do przekroczenia standardów jakości 
środowiska, w szczególności dotyczących hałasu, 
wibracji i zanieczyszczeń powietrza;  

15) drodze wewnętrznej – naleşy przez to rozumieć nie 
wyznaczone na rysunku zmiany planu drogi niepu-
bliczne, o których mowa w przepisach odrębnych;  

16) dojazdach nie wydzielonych – naleşy przez to rozu-
mieć drogi stanowiące dojazdy do budynków 
i urządzeń, a takşe ustanowione słuşebności drogo-
we.  
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2. Inne określenia uşyte w uchwale, a nie wymienione 

powyşej, naleşy rozumieć zgodnie z ich definicjami 
umieszczonymi w przepisach odrębnych.  

 

ROZDZIAŁ II 

Ustalenia obowiązujące                                         
na całym obszarze planu 

§ 6.  

1. Przebudowa istniejącej oraz budowa nowej zabudowy 
oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, 
a takşe zmiany zagospodarowania i uşytkowania te-
renów nie mogą naruszać:  

1) przepisów odrębnych;  
2) praw właścicieli i uşytkowników terenów sąsiadu-

jących;  
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego.  

2. Zasady podziału nieruchomości dla terenu oznaczo-
nego symbolem UC zostały określone w Rozdziale III, 
§11 ust. 4 pkt. 8.  

3. Wprowadza się obowiązek stosowania przepisów 
z zakresu ochrony przeciwpoşarowej, dotyczących 
przeciwpoşarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
poşarowych.  

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urba-
nistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu 
przestrzennego w granicach obszaru objętego zmia-
ną planu ustala się:  

1) kształtowanie przestrzeni w projektowanych zespo-
łach zabudowy usługowej przez określenie gaba-
rytów projektowanych obiektów przy równocze-
snym zapewnieniu jednorodności form architek-
tonicznych;  

2) w sposobie zagospodarowania terenu przeznaczo-
nego pod zabudowę usługową, w celu ogranicze-
nia jej nadmiernej koncentracji – określenie mak-
symalnej powierzchni zabudowy i minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej przez dąşenie do 
harmonii zabudowy z towarzyszącą zielenią;  

3) ograniczenia w zainwestowaniu terenu zabudową 
przez ustalenie maksymalnych wskaŝników po-
wierzchni zabudowy;  

4) wprowadzenie ograniczeń gabarytowych dla nowo 
projektowanych budynków w celu zachowania 
wartości krajobrazowych, z uwzględnieniem ob-
szarów sąsiednich;  

5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków funkcjo-
nalno-środowiskowych wzdłuş ciągów dróg pu-
blicznych znajdujących się poza terenem objętym 
zmianą planu;  

6) zachowanie i kształtowanie przez uzupełnienia, zie-
leni w terenach zabudowy usługowej.  

2. W terenie objętym zmianą planu dopuszcza się 
umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci 
szyldów oraz tablic informacyjnych z zachowaniem 
wymagań zawartych w § 11, ust. 4, pkt 6.  

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

1. W granicach terenu objętego zmianą planu występują 
wartości krajobrazowe, związane ze stanem środowi-
ska przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem ob-
szarów otaczających, w związku z powyşszym ustala 
się następujące zasady ochrony środowiska, przyro-
dy i kształtowania krajobrazu:  

1) w zakresie środowiska przyrodniczego:  
a)  ustala się obowiązek wprowadzenia wzdłuş potoku 

Paŝdziory (płynącego poza wschodnią granicą tere-
nu objętego zmianą planu) pasa zieleni izolacyjnej 
o szerokości min. 10 m i zróşnicowanej strukturze 
przestrzennej (struktura wielopiętrowa) przy zasto-
sowaniu naturalnego doboru gatunków w dosto-
sowaniu do siedliska,  

b)  zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemi-
syjnych ŝródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz 
przewodowy, gaz propan-butan, olej opałowy oraz 
paliwa stałe z wykorzystaniem odpowiednich tech-
nologii spalania,  

c)  wykorzystywanie niekonwencjonalnych ŝródeł 
energii, w tym stosowanie między innymi kolekto-
rów słonecznych oraz pomp ciepła,  

d)  utrzymuje się prowadzenie gospodarki odpadami 
zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów 
u ŝródeł ich powstawania z jednoczesnym wyod-
rębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi 
dla miasta Oświęcimia,  

e)  dopuszcza się magazynowanie wód opadowych 
z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizo-
wanych na działce lub w terenie inwestycji,  

2) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego, 
z uwagi na stan zainwestowania w obszarze objętym 
zmianą planu, z uwzględnieniem aktualnego zago-
spodarowania terenów sąsiednich ustala się:  
a)  ograniczenia wysokości projektowanej zabudowy,  
b)  nieprzekraczalne powierzchnie dla planowanej za-

budowy.  

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
i spełnienia wymogów sanitarnych w ramach reali-
zacji poszczególnych inwestycji z zakresu przezna-
czenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala się 
obowiązek wyposaşenia terenów w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej.  

§ 9. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego. 

1. Ustala się następujący sposób obsługi terenu UC 
objętego zmianą planu przez układ drogowy:  

1) teren UC obsługiwany jest przez układ dróg poło-
şonych poza granicą obszaru objętego zmianą 
planu - przylega on od strony północnej bezpo-
średnio do ul. Zatorskiej (droga krajowa nr 44 
w klasie techniczno-uşytkowej G – droga główna) 
oraz od strony zachodniej do ul. Sadowej, które 
zapewniają połączenie przedmiotowego terenu 
z ogólnokrajową siecią dróg;  

2) teren UC wyposaşony jest w istniejący zjazd z ul. 
Sadowej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedz-
twie skrzyşowania ul. Zatorskiej z ul. Batorego;  

3) nie wyznaczone w zmianie planu konieczne dojaz-
dy naleşy projektować jako ulice wewnętrzne lub 
ciągi pieszo - jezdne, o wymaganych przepisami 
odrębnymi parametrach, wytyczone w drodze 
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umów zawieranych pomiędzy właścicielami grun-
tów, w oparciu o sporządzane przez inwestorów 
projekty podziałów gruntów.  

2. Ustalenia dotyczące obsługi parkingowej zawarte 
zostały w § 11, ust. 4, pkt 5.  

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
terenu, w tym spełnienia wymogów sanitarnych, 
ustala się zasady obsługi terenu objętego zmianą 
planu w zakresie infrastruktury technicznej, w do-
stosowaniu do potrzeb ustalonego przeznaczenia 
terenu.  

2. Jako generalne zasady obowiązujące w terenie obję-
tym zmianą planu ustala się:  

1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiek-
tów uzbrojenia infrastrukturalnego, zapewniając 
moşliwość ich rozbudowy, przebudowy i moder-
nizacji;  

2) dopuszcza się realizację nowych ciągów uzbrojenia 
oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej w terenie UC;  

3) przyjmuje się zasadę uściślania lokalizacji urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej na etapie wyda-
wania decyzji administracyjnych dla poszczegól-
nych inwestycji;  

4) dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na 
rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej w celu obsługi 
obszaru oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji 
pod warunkiem, şe ich lokalizacja nie pozostaje 
w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu;  

5) w granicach terenu UC dopuszcza się wiercenia 
hydrogeologiczne dla określenia zasobności 
warstw wodonośnych i lokalizację studni głębi-
nowych dla zasilania w wodę pitną istniejącej 
Stacji Uzdatniania Wody „Zaborze” – z zachowa-
niem minimalnej strefy dla w/w studni 20 x 20 m;  

6) dla istniejących i przebudowywanych sieci infra-
struktury technicznej ustala się strefy wraz 
z ograniczeniami w zakresie zabudowy i zago-
spodarowania terenu, o których mowa w ust.3 
pkt.3, ust. 4 pkt. 4, ust.5 pkt.4 i ust. 8 pkt 3.  

3. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy 
i budowy systemu zaopatrzenia w wodę pitną terenu 
objętego zmianą planu:  

1) teren UC wyposaşony jest w wodę pitną dostar-
czaną z miejskiej sieci wodociągowej przez istnie-
jący system wodociągów ułoşonych wzdłuş 
ul. Zatorskiej, ul. Batorego i ul. Sadowej – poza 
granicami obszaru objętego zmianą planu;  

2) dopuszcza się modernizację istniejących i budowę 
nowych odcinków sieci wodociągowej w obsza-
rze objętym zmianą planu;  

3) przyjmuje się dla istniejących i projektowanych 
sieci wodociągowych strefy techniczne i ochron-
ne, wolne od zabudowy, dla umoşliwienia dostę-
pu i obsługi eksploatacyjnej, które winny wyno-
sić odpowiednio: dla wodociągów o średnicy do 
300 mm – pas terenu o szerokości 3,0 m od ze-
wnętrznej krawędzi rurociągu wolny od zabudo-
wy, a o szerokości 1,0 m od elementów małej ar-
chitektury i zadrzewień.  

4. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy 
i budowy systemu odprowadzania ścieków z terenu 
objętego zmianą planu:  

1) teren objęty zmianą planu wyposaşony jest w ka-
nalizację sanitarną podłączoną do istniejącego ko-
lektora sanitarnego o średnicy 500 mm ułoşone-
go wzdłuş ul. Sadowej;  

2) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków poza 
teren objęty zmianą planu;  

3) dopuszcza się modernizację istniejących i budowę 
nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w terenie 
objętym zmianą planu;  

4) wzdłuş istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej 
naleşy zachować strefy techniczne i ochronne - 
wolne od zabudowy - dla umoşliwienia dostępu 
i obsługi eksploatacyjnej, które winny wynosić 
odpowiednio: dla istniejących i projektowanych 
kanałów minimum 5,0 m od zewnętrznej krawędzi 
kanału, oraz pas wolny od zadrzewień o szeroko-
ści minimum 1,0 m licząc od zewnętrznej krawę-
dzi kanału.  

5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odprowadze-
nia wód opadowych z terenu objętego zmianą planu:  

1) ustala się zasadę odprowadzania wód opado-
wych z terenu oznaczonego symbolem UC do 
odbiornika znajdującego się poza tym terenem, 
z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 3.  

2) nakazuje się budowę kanalizacji opadowej z pod-
łączeniem jej do istniejącego kolektora desz-
czowego średnicy 600 mm ułoşonego wzdłuş 
ul. Sadowej;  

3) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych 
odprowadzanych z powierzchni dachowych 
(w celu ich wykorzystania między innymi do pie-
lęgnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzo-
nych itp.) do zbiorników zamkniętych podziem-
nych lub naziemnych, usytuowanych na działce 
lub w terenie inwestycji;  

4) wzdłuş istniejącej i planowanej sieci kanalizacji 
deszczowej naleşy zachować strefy techniczne 
i ochronne - wolne od zabudowy - dla umoşli-
wienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, które 
winny wynosić odpowiednio: dla istniejących 
i projektowanych kanałów minimum 5,0 m od 
zewnętrznej krawędzi kanału, oraz pas wolny od 
zadrzewień o szerokości minimum 1,0 m licząc 
od zewnętrznej krawędzi kanału.  

6. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy 
i budowy systemu gazowniczego:  

1) w terenie UC eksploatowany jest gazociąg przesy-
łowy w/c DN 125 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim – 
Świerklany (odgałęzienie do SRP Oświęcim-
Nowa) ze strefą ochronną dla lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych i budynków uşyteczności pu-
blicznej w odległości 15 m od gazociągu;  

2) teren objęty zmianą planu wyposaşony jest w sieć 
gazową średniopręşną;  

3) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istnieją-
cych oraz budowę nowych gazociągów w terenie 
zmiany planu;  

4) dla istniejących gazociągów średniopręşnych, 
przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg naleşy 
zachować odległości podstawowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  
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5) dla projektowanych gazociągów naleşy ustalić 
strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odręb-
nymi, w których zakazuje się wznoszenia budyn-
ków i sadzenia drzew oraz podejmowania przed-
sięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu.  

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia terenu w 
ciepło:  

1) w terenie UC eksploatowana jest magistrala cie-
płownicza kanałowa i preizolowana;  

2) ustala się zasadę zaopatrzenie w ciepło zabudowy 
przez zastosowanie najlepszej dostępnej techniki 
wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z nisko-
emisyjnych ŝródeł, w tym: energii elektrycznej, 
gazu przewodowego, gazu propan-butan oraz pa-
liw stałych z wykorzystaniem odpowiednich tech-
nologii spalania;  

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu 
ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 
wody w oparciu o indywidualne ŝródła ciepła i lo-
kalny system grzewczy;  

4) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjonal-
nych ŝródeł energii, w tym wykorzystanie energii 
słonecznej i ciepła górotworu przez zastosowanie 
między innymi kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła;  

5) dopuszcza się moşliwość dostarczania ciepła do 
ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze ŝró-
deł znajdujących się poza terenem UC, z dopusz-
czeniem wykorzystania magistrali ciepłowniczej 
ułoşonej częściowo w terenie objętym zmianą 
planu;  

6) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbu-
dowę istniejącej magistrali ciepłowniczej.  

8. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy 
i budowy systemu elektroenergetycznego:  

1) teren UC wyposaşony jest w sieci i urządzenia 
elektroenergetyczne  

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istnieją-
cych oraz budowę nowych sieci i urządzeń elek-
troenergetycznych z zastosowaniem następują-
cych zasad:  
a)  nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 

15/04 kV naleşy budować jako wnętrzowe lub 
napowietrzne,  

b)  nową sieć elektroenergetyczną średniego 
i niskiego napięcia naleşy wykonać wyłącznie 
jako kablową układaną pod powierzchnią te-
renu lub napowietrzną,  

c)  dopuszcza się układanie linii kablowych w ob-
rębie pasa drogowego istniejących dróg,  

d)  sposób przyłączania budynków do sieci elek-
troenergetycznej określi operator sieci w wa-
runkach przyłączenia;  

3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz ulic, nale-
şy zachować strefy ochronne i techniczne, które 
wynoszą:  
a)  dla linii napowietrznych 15 kV – 16 m,  
b)  dla linii napowietrznych niskiego napięcia – 

6 m,  
c)  dla linii kablowych nN i SN – 1 m,  
d)  dla stacji transformatorowych SN / nN – 5 x 

5 m.  

9. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy 
i budowy systemu telekomunikacyjnego:  

1) teren UC wyposaşony jest w infrastrukturę tele-
techniczną;  

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istnie-
jących oraz budowę nowych sieci i urządzeń te-
letechnicznych z zastosowaniem następujących 
zasad:  
a)  nowe linie sieci telekomunikacyjnych naleşy 

prowadzić wyłącznie jako kablowe, układane 
pod powierzchnią terenu lub w kanalizacji te-
letechnicznej z dopuszczeniem ich prowa-
dzenia w obrębie pasa drogowego istnieją-
cych i projektowanych dróg,  

b)  w obrębie pasa drogowego istniejących 
i projektowanych dróg dopuszcza się lokali-
zację szafek rozdzielczych przewodowej sieci 
telekomunikacyjnej,  

c)  w przypadku modernizacji, istniejące napo-
wietrzne linie telekomunikacyjne naleşy 
wymieniać na linie kablowe układane pod 
powierzchnią terenu lub w kanałach tele-
technicznych.  

10. Ustala się następujące zasady gospodarki odpada-
mi:  

1) gospodarkę odpadami naleşy prowadzić zgodnie 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u ŝródeł 
ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnie-
niem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i zasadami określonymi dla 
miasta Oświęcimia.  

 

ROZDZIAŁ III 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów         
i zasad ich zagospodarowania 

§ 11.  

1. Wyznacza się TEREN ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŞY PO-
WYŞEJ 2000 m², oznaczony na rysunku zmiany pla-
nu symbolem UC.  

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę 
obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaşy po-
wyşej 2000 m².  

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

1) zabudowę obiektami handlowymi o powierzchni 
sprzedaşy mniejszej niş 2000 m²;  

2) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingo-
we, chodniki, podejścia i podjazdy – nie wyzna-
czone na rysunku zmiany planu;  

3) zieleń tzw. izolacyjną oraz ozdobną z elementami 
małej architektury;  

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.  

4. W granicach terenu UC, w zakresie sposobu jego 
zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały 
a ponadto następujące ustalenia:  

1) powierzchnia zabudowy nie moşe przekroczyć 40% 
powierzchni działki budowlanej lub terenu inwe-
stycji;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie moşe stano-
wić mniej niş 10 % powierzchni działki budowla-
nej lub terenu inwestycji;  
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3) wysokość budynków nie moşe przekroczyć 15 m, 
(nie licząc elementów instalacji technologicznych 
związanych z przeznaczeniem podstawowym, któ-
rych wysokość nie moşe przekroczyć 20 m );  

4) naleşy stosować dachy budynków jako wielospadko-
we, z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz 
o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 30º, 
z dopuszczeniem powierzchni połaci nie będących 
płaszczyznami;  

5) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miej-
sca postojowego lub garaşowego, przypadającego 
na kaşde 40 m² powierzchni wewnętrznej;  

6) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych 
w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych i tzw. 
billboardów z zachowaniem ograniczenia wynikają-
cego z zastosowania nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy – jak ich obowiązywanie w odniesieniu do 
budynków;  

7) w terenie UC dopuszcza się realizację dróg we-
wnętrznych nie wrysowanych na rysunku zmiany 
planu;  

8) w przypadku dokonywania podziałów działek, ustala 
się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych 
działek – nie mniej niş 1000 m², przy spełnieniu wy-
magań zawartych w przepisach odrębnych wraz 
z zapewnieniem moşliwości zagospodarowania te-
renu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 
w niniejszej zmianie planu;  

9) dopuszcza się modernizację istniejącego zjazdu 
z ul. Sadowej na teren UC;  

10) ustala się obowiązek modernizacji skrzyşowania 
ul. Zatorskiej z ul. Batorego – połoşonego poza ob-
szarem objętym zmianą planu - z dostosowaniem je-
go parametrów do planowanego zamierzenia inwe-
stycyjnego związanego z przeznaczeniem terenu, 
o którym mowa w ust. 2 i ust 3 pkt 1.  

 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 12. Ustala się stawkę procentową słuşącej nali-
czaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem war-
tości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany 
planu w wysokości 30 %.  

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Oświęcim.  

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Kuczek 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXVII/745/10 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH     
W OŚWIĈCIMIU PRZY UL. ZATORSKIEJ, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR VII/88/03 RADY MIASTA OŚWIĈCIM                                     

Z DNIA 23 KWIETNIA 2003 ROKU. 
 

RYSUNEK ZMIANY PLANU 
 

SKALA 1:1000* 
 

UKŁAD SEKCJI MAPY 
 

1  2 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LXVII/745/10 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
 

rozstrzygniĉcie dotyczące rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Oświĉcimiu przy ul. Zatorskiej, 

uchwalonego uchwałą Nr VII/88/03 Rady Miasta 
Oświĉcim z dnia 23 kwietnia 2003 r.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów połoşonych 
w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego 
Uchwałą nr VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
23 kwietnia 2003 roku został wyłoşony do publiczne-
go wglądu w okresie od 19 marca 2010 roku do 
19 kwietnia 2010 roku. W wyznaczonym terminie 
wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, 
tj. do dnia 4 maja 2010 roku wpłynęły 4 uwagi.  

 

Ilekroć w niniejszym Rozstrzygnięciu mowa o:  

-„zmianie planu” – naleşy przez to rozumieć projekt 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoşonych w Oświę-
cimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonego Uchwałą nr 
VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 kwietnia 
2003 roku „ustawie” - naleşy przez to rozumieć 
Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami),  

- „ustawie” - naleşy przez to rozumieć Ustawę z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŝ-
niejszymi zmianami),  

- „Studium” - naleşy przez to rozumieć Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Oświęcimia (Uchwała 
Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 
29 marca 2006 r. z póŝn. zmianami).  

 

Prezydent Miasta Oświęcim w protokole 
z rozpatrzenia uwag z dnia 13 maja 2010 r. znak: 
GA.II.7321-51/95/10 rozpatrzył uwagi dotyczące pro-
jektu zmiany planu. Niniejsze Rozstrzygnięcie, zgod-
nie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę 
nieuwzględnionych i nieuwzględnionych częściowo 
uwag.  

W zakresie uwag uwzględnionych zostały 
wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie 
zmiany planu.  

 

W zakresie uwag nieuwzględnionych i nie-
uwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta 
Oświęcim, Rada Miasta Oświęcim postanawia przyjąć 
następujący sposób ich rozpatrzenia.  

 

 

1. Uwaga Nr 2 

Dot. obszaru objętego zmianą planu.  

[…]1 Ul. Kościuszki 326 40-608 Katowice 
wniósł uwagę, która dotyczy:  

Ad.1 W zakresie przeznaczenia w przedmioto-
wej zmianie planu terenu: kwestionowanie przezna-
czenia terenu pod obiekt handlowy o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 2000 m².  

Ad.2 Wniosek o uzupełnienie planu o drogę 
dla rowerów po przeciwległej stronie drogi oraz za-
bezpieczenie bezkolizyjnego poruszania się rowerami 
po utworzonej ścieşce rowerowej.  

Ad. 3 Wniosek o wytyczenie dróg dojazdo-
wych tak, aby zapewnić dojazd do działek poza tere-
nem UC.  

Prezydent Miasta Oświĉcim nie uwzglĉdnił 
wniesionej uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglĉdnio-
na. 

Wyjaśnienie: 

Ad.1. Przeznaczenie terenu ustalone w niniej-
szym projekcie zmiany planu wynika z realizacji poli-
tyki przestrzennej Miasta Oświęcim określonej 
w „Studium”. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniej-
szy projekt zmiany planu winien zachować zgodność 
z ustaleniami „Studium”.  

Ad. 2. Ustalenia zawarte w projekcie niniejszej 
zmiany planu nie mogą wykraczać poza granice jego 
obszaru, wobec czego nie uwzględniono uwagi 
w zakresie ścieşek rowerowych połoşonych poza 
obszarem objętym zmianą planu.  

Ad 3. Ustalenia zawarte w projekcie niniejszej 
zmiany planu nie mogą wykraczać poza granice jego 
obszaru, wobec czego nie jest moşliwe uwzględnienie 
uwag związanych z zapewnieniem dostępności ko-
munikacyjnej do działek znajdujących się poza grani-
cami terenu UC.  

2. Uwaga Nr 3 

Dot. obszaru objętego zmianą planu oraz dzia-
łek nr. 229/750 i 229/800, które połoşone poza grani-
cami obszaru objętego zmianą planu.  

[…]1 wniósł uwagę:  

Ad.1 Kwestionuje ustalone w projekcie zmiany 
planu przeznaczenie terenu pod obiekt handlowy 
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000 m².  

Ad.2 Uwaga dotyczy uciąşliwości komunika-
cyjnych generowanych w układzie drogowym przez 
przeznaczenie terenu jak w zmianie planu.  

Ad. 3 Uwaga dotyczy ograniczenia moşliwości 
korzystania z nieruchomości znajdujących się w są-
siedztwie oraz spadku wartości nieruchomości 
w sąsiedztwie w związku z przeznaczeniem terenu 
                                                           
1 W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tek-
stu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane 
osobowe. 
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pod obiekt handlowy o powierzchni sprzedaşy powy-
şej 2000 m².  

Prezydent Miasta Oświĉcim nie uwzglĉdnił 
wniesionej uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglĉdniona. 

Wyjaśnienie: 

Ad.1. Przeznaczenie terenu ustalone w niniej-
szym projekcie zmiany planu wynika z realizacji poli-
tyki przestrzennej Miasta Oświęcim określonej 
w „Studium”. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniej-
szy projekt zmiany planu winien zachować zgodność 
z ustaleniami „Studium”.  

Ad. 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 
oraz przyjętego układu komunikacyjnego w projekcie 
niniejszej zmiany planu uzyskały pozytywne uzgodnie-
nia w GDDKiA w zakresie powiązań terenu UC z drogą 
krajową, natomiast ewentualne pogorszenie warunków 
şycia mieszkańców okolicznych terenów nie ma związku 
ze sporządzaną zmianą planu,.  

Ad 3. Ustalenia zawarte w projekcie niniejszej 
zmiany planu nie mogą wykraczać poza granice jego 
obszaru, wobec czego nie jest moşliwe uwzględnienie 
uwag związanych z zapewnieniem dostępności ko-
munikacyjnej do działek znajdujących się poza grani-
cami terenu UC.  

3. Uwaga Nr 4 

Dotyczy obszaru objętego zmianą planu.  

[…]2 Ul. Kolbego 7 32-600 Oświęcim wniósł 
uwagę:  

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

Ad. 1 Uwaga zawiera sprzeciw wobec prze-
znaczenia przedmiotowego terenu pod obiekt han-
dlowy o pow. sprzedaşy powyşej 2000 m².  

Ad. 2 Uwaga dotyczy naruszenia planem ładu 
przestrzennego.  

Ad. 3 Potrzebę uzupełnienia planu o drogę dla 
rowerów po przeciwległej stronie drogi oraz zabez-
pieczenie bezkolizyjnego poruszania się rowerami po 
utworzonej ścieşce rowerowej.  

Prezydent Miasta Oświĉcim nie uwzglĉdnił 
wniesionej uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglĉdnio-
na. 

Wyjaśnienie: 

Ad.1. Przeznaczenie terenu ustalone w niniej-
szym projekcie zmiany planu wynika z realizacji poli-
tyki przestrzennej Miasta Oświęcim określonej 
w „Studium”. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniej-
szy projekt zmiany planu musi zachować zgodność 
z ustaleniami „Studium”.  

Ad. 2. Przeznaczenie nieruchomości w projek-
cie niniejszej zmiany planu pod TEREN ROZMIESZ-
CZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI 
SPRZEDAŞY POWYŞEJ 2000 m² oraz ustalenie dla 
tego terenu parametrów i wskaŝników urbanistycz-
nych jest rękojmią utrzymania ładu przestrzennego 
zgodnie z wymogami ustawy.  

Ad 3. Ustalenia zawarte w projekcie niniejszej 
zmiany planu nie mogą wykraczać poza granice jego 
obszaru, wobec czego nie jest moşliwe uwzględnienie 
uwag związanych z zapewnieniem dostępności ko-
munikacyjnej do działek znajdujących się poza grani-
cami terenu UC.  

Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Kuczek 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr LXVII/745/10 
Rady Miasta Oświęcim 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 

Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych                 
w projekcie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Oświĉcimiu przy ul. Zatorskiej, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania  

1.Teren objęty zmianą planu ma zapewnioną dostęp-
ność komunikacyjną w oparciu o istniejący układ 
dróg publicznych znajdujących się poza jego gra-
nicami, połączonych przez istniejącą drogę krajo-
wą klasy GP (ul. Zatorska) z ogólnokrajową siecią 
dróg. Plan dopuszcza uzupełnienie podstawowe-
go układu komunikacyjnego realizacją dróg we-
wnętrznych – w zaleşności od powstających po-
trzeb poszczególnych inwestorów i na ich koszt.  

2. Obszar objęty zmianą planu wyposaşony jest 
w sieci uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym 
w miejską sieć wodociągową oraz ogólnospławną 
kanalizację sanitarną i deszczową. Plan dopuszcza 
rozbudowę i modernizacją istniejących sieci 

uzbrojenia infrastrukturalnego oraz budowę no-
wych odcinków sieci – w zaleşności od powstają-
cych potrzeb dla poszczególnych inwestycji.  

3. Dla określonych w ust. 2 inwestycji stanowiących 
zadania własne Miasta Oświęcim, przewiduje się 
moşliwość ich finansowania z budşetu Miasta oraz 
z budşetu państwa przy udziale podmiotów go-
spodarczych prowadzących działalność w tere-
nach objętych zmianą planu – w ramach porozu-
mienia cywilno-prawnego lub w formie partner-
stwa publiczno-prywatnego.  

4. Ŝródłem finansowania inwestycji związanych 
z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej będzie budşet gminy – w części dotyczącej in-
westycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 
oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europej-
skiej i krajowych funduszy celowych.  

5.  Uzbrojenie terenów objętych zmianą planu w sieci 
i urządzenia elektroenergetyczne oraz związane 
z zaopatrzeniem w gaz, nie stanowiących zadań 
własnych gminy, realizowane będzie zgodnie z za-
sadami określonymi w ustawie Prawo energe-
tyczne.  

 

Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Kuczek 


