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UCHWAŁA NR VI/14/11
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parceli nr 252/20 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 
1591 z późn. zm.), art. 15, art. 20 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 
717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. 
U. Nr 130 z 2010r. poz. 871) po stwierdzeniu zgod-
ności planu z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Jasienica Rada Gminy Jasienica uchwala: 

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Jasienica dla 
sołectwa Mazańcowice - część parceli nr 252/20 

W następujący sposób: 

§ 1. Plan obejmuje część parceli nr 252/20 
położonej w sołectwie Mazańcowice – zgodnie 
z załącznikiem graficznym do Uchwały

§ 2. 1. Integralną częścią planu są załączniki do 
niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu 
w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2  
ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia 
graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, 
określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3. W wyodrębnionym liniami rozgranicza-
jącymi terenie ustala się następujący rodzaj 

przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony 
na rysunku planu: MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, którego 
ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Jasienica;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla 
usytuowania elementów elewacji budynków lub 
ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie 
dotyczy m.in: schodów, balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami;

6) działce - należy przez to rozumieć działkę 
budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 
U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. 
zm.);

7) wysokość budynku – pojęcie rozumiane zgod-
nie z przepisami z zakresu prawa budowlanego;

8) powierzchna zabudowy - należy przez to 
rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut 
pionowy wszystkich kondygnacji budynku liczoną 
w zewnętrznym obrysie ścian;

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi związane bezpośrednio z obsługą 
przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności 
usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, spor-
tu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności 
gospodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje 
ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, 
w szczególności uciążliwości w zakresie przekro-
czeń dopuszczalnych norm hałasu;

10) przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami 
wykonawczymi.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
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symbolem MN 01 ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) usługi nieuciążliwe;
3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej;
4) drogi wewnętrzne, parkingi.
2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:
1) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% 

powierzchni działki;
3) minimalny udział terenu biologicznie czyn-

nego – 50% powierzchni działki;
4) dopuszcza się lokalizację usług zarówno 

wbudowanych w obiekty mieszkaniowe jak i wol-
nostojących, jednak nie więcej niż 40% powierzchni 
zabudowy mieszkaniowej;

5) wysokość budynków: maksymalna wysokość 
budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno 
– usługowych: 10 m, budynków gospodarczych 
i garażowych: 5m;

6) geometria dachów: dachy kalenicowe dwu-
spadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie 
nachylenia połaci dachowych. Dopuszczalne na-
chylenie głównych połaci dachowych od 30° do 45° 
oraz od 15° do 45° dla budynków gospodarczych 
i garaży;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m licząc 
od linii rozgraniczającej teren MN 01 zgodnie z ry-
sunkiem planu;

8) strefy techniczne dla sieci, urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej, w tym 
zagospodarowanie terenów objętych strefami 
stosownie do obowiązujących norm i przepisów 
odrębnych.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci, 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) zakaz magazynowania surowców lub ma-
teriałów zawierających substancje toksyczne lub 
łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie 
w wypadku ich niekontrolowanego przedostania 
się do środowiska;

3) zastosowanie do celów grzewczych i tech-
nologicznych systemów nieuciążliwych dla 
otoczenia;

4) obowiązek spełnienia określonych w prze-
pisach odrębnych, w szczególności prawo 
ochrony środowiska standardów z zakresu emisji 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza at-
mosferycznego;

5) zakaz odprowadzania niedostatecznie oczysz-
czonych wód opadowych, roztopowych i ścieków 
do gruntu, wód powierzchniowych, rowów;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 
hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: 
na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

7) obowiązek spełnienia określonych w przepi-
sach odrębnych, w szczególności prawo ochrony 
środowiska, wymogów dotyczących ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi;

8) prowadzenie gospodarki  odpadami, 
z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków:

1) na obszarze objętym planem nie występu-
ją elementy wymagające ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej.

§ 8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z drogi nr 490485 S 

(ulicy Dolina Słońca);
2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garaży 

w granicach działki inwestora w ilości nie mniej-
szej niż:

a) jedno miejsce parkingowe na jeden budynek 
mieszkalny( w tym garaż),

b) trzy miejsca parkingowe na 100 m˛ powierzch-
ni użytkowej usług, nie mniej niż 2 miejsca.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej:

1) zaopatrzenie w wodę:
a) z wodociągowej sieci rozdzielczej,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indy-

widualnych ujęć;
2) odprowadzenie ścieków bytowych: do kana-

lizacji sanitarnej;
3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się: stosowanie indywidualnych oczysz-
czalni ścieków, a także możliwość gromadzenia 
ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływo-
wych;

4) zasilanie w energię elektryczną poprzez ist-
niejące i projektowane stacje transformatorowe 
SN/nN, liniami kablowymi napowietrznymi i pod-
ziemnymi niskiego napięcia;

5) zaopatrzenie w gaz z średnioprężnej sieci 
gazowej;

6) dostęp do sieci teletechnicznej poprzez ist-
niejące i projektowane łącza telefoniczne.

§ 10. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń 
i podziałów nieruchomości:

1) nie ustala się obszarów wymagających doko-
nania przeprowadzenia procedury scaleń i podziału 
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nieruchomości na terenach objętych niniejszym 
planem,

2) ustala się następujące zasady scalania i po-
działów oraz podziałów:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 
działek:

- dla zabudowy wolnostojącej: 1000 m2,
- dla zabudowy bliźniaczej: 750 m2

b) minimalna szerokość frontu działki budow-
lanej:

- dla zabudowy wolnostojącej: 25 m,
- dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;
c) kąt położenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 60-110o,
d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej 

powierzchni działki i szerokości frontu działki wy-
nikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie 
większe niż 10%.

3) ustala się minimalną szerokość dróg we-
wnętrznych : 6 m

§ 11. W obszarze objętym Planem nie wy-
stępują obszary zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

§ 12. W obszarze objętym Planem nie występują 
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obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 13. Wszystkie tereny, dla których plan miej-
scowy ustala określone przeznaczenie, mogą 
być zagospodarowane, urządzone i użytkowane 
tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania ich zgodnie z docelowym prze-
znaczeniem.

§ 14. Ustala się stawki procentowe służące 
naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości objętych planem w wy-
sokości 20 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Jasienica.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Jasienica.

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

Przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica 

Jerzy Czudek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/14/11

Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Poz. 1335

Rysunek planu
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/14/11

Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami/ Rada Gminy w Jasienicy 
stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag 
wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwa-
leniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Poz. 1335, 1336, 1337

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/14/11

Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z później-
szymi zmianami/ Rada Gminy uchwalając zmianę 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Ma-
zańcowice- parcela nr: 252/20, przyjmuje ustalenia 
planu, stwierdzając, że uchwalenie planu nie wymaga 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA NR IV/27/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Na podstawie art. 18 ust ust. 2 pkt. 9 lit h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj.Dz.U.Nr. 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.),  
art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodar-
ce komunalnej (tj. Dz.U.Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z późn. 
zm.) oraz art. art. 14 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr. 157 poz. 
1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/5/130/05 uchwały Rady 
Gminy Kobiór z dnia 05 lipca 2005 r. w sprawie 
nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komu-
nalnemu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały skreśla się zwrot „w spra-
wie zmiany uchwały”

2) w § 1 przed zwrotem „Zakładowi” dodaje się 
zwrot „samorządowemu”

3) w Statucie Kobiórskiego Zakładu Komu-
nalnego będącego załącznikiem do uchwały 
wprowadza się zmiany:

a) w § 2 po zwrocie „... w formie” dodaje się 
zwrot „samorządowego”

b) w § 13 po zwrocie „...zasadzie” dodaje się 
zwrot „samorządowego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
daty opublikowania.

Przewodniczący Rady 
Jerzy Mazur
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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady 
finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym 

z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji  
w Gminie Lędziny na rok 2011 – etap VI” 


