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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXXII/385/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części 

obrębu Chrzanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w zwiņzku  
z uchwałņ nr XX/248/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 
roku, w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego w środkowo- 
-zachodniej czňści obrňbu Chrzanów oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze „Zmianņ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonņ przez Radň Gminy Kobierzy-
ce uchwałņ nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005 roku, Rada Gminy Kobie-
rzyce uchwala, co nastňpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego w środko-
wo-zachodniej czňści obrňbu Chrzanów, zwany 
dalej planem, który obejmuje obszar przedsta-
wiony na rysunku planu w skali 1:1000, stano-
wiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na obszarze 
planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie okre-
śla siň:  
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziem-
nych; 

2) ustaleń dotyczņcych szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 
w ich uşytkowaniu; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nów; 

4) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

6) granic obszarów wymagajņcych przekształ-
ceń lub rekultywacji; 

7) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów słuşņcych organizacji 
imprez masowych; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takşe ograniczeń dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalności go-
spodarczej, określonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 

rozumień: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napiňcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urzņdzenia pomia-
rowe, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z nie-
zbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcy-
mi, z wyłņczeniem masztów telefonii komór-
kowej; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, na któ-
rym dopuszcza siň wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli nadziemnych, niebňdņcych liniami prze-
syłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwiņ-
zanymi z nimi urzņdzeniami; nastňpujņce czňści 
budynków nie mogņ pomniejszań odległości li-
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czonej od linii rozgraniczajņcej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wiňcej niş 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 
niş 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wiňcej niş 0,8 m, 
d) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejśń do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moşe 
przekraczań 40% powierzchni elewacji; 

nieprzekraczalna linia zabudowy obowiņzuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czňści budyn-
ków istniejņcych; 

3) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mień powierzchniň pod budynkami, po ze-
wnňtrznym ich obrysie. 

4) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to rozumień 
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania 
terenu; 

5) terenie – naleşy przez to rozumień obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie. 

§ 3 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu, 
o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
4) symbole określajņce przeznaczenie podsta-

wowe terenu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ zna-

czenie informacyjne, sugerujņce określone roz-
wiņzania przestrzenne. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

Ustala siň nastňpujņcņ kategoriň przeznaczenia 
terenu: obiekty i urządzenia służące obsłudze pro-
dukcji rolnej, z wykluczeniem wielkotowarowych 
gospodarstw rolnych − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň obiektów oraz budynków inwentarskich 
i gospodarczych słuşņcych do przechowywania 
środków produkcji rolnej i sprzňtu oraz płodów 
rolnych, wraz z towarzyszņcymi budowlami, gara-
şami, budynkami socjalno-biurowymi, niezbňdny-
mi urzņdzeniami budowlanymi, komunikacjņ we-
wnňtrznņ oraz obiektami małej architektury. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalności, której oddziaływanie 
moşe przekroczyń granice nieruchomości; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) przed podjňciem działalności inwestycyjnej, 
ustala siň obowiņzek zdjňcia warstwy próchni-
czej z czňści terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastňpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4) obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu okre-
ślone w przepisach odrňbnych. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia − wszelkie za-
mierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziem-
nych, wymagajņ pisemnego powiadomienia Dol-
noślņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków o terminie rozpoczňcia i zakończenia prac 
ziemnych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem; w przypadku wystņpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych, wymagane jest podjňcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 7 

W zakresie wymagań wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 
komunikacji publicznej, obowiņzujņ ustalenia okre-
ślone w § 8 pkt 1 lit b. 

§ 8 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 
1) ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň infrastruktury technicznej nie-
zwiņzanej z drogņ, na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň drogi, 

b) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň zieleni oraz nośników rekla-
mowych w formie niekolidujņcej z przezna-
czeniem podstawowym; 

2) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 
wewnňtrzne; 

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, naleşy 
wyznaczyń przed przystņpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właści-
cielami terenów, przez które bňdzie przebiegała 
droga; 

4) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 2: 
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a) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpo-
şarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

b) minimalna szerokośń pasa ruchu:  
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
− dla dróg jednokierunkowych z jednym 

pasem ruchu – 3,5 m.  

§ 9 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem; 

2) dopuszcza siň modernizacjň, przebudowň, 
rozbudowň oraz zmianň przebiegu istniejņ-
cych sieci infrastruktury technicznej; 

3) ustala siň obowiņzek sporzņdzenia dokumen-
tacji technicznej, zwierajņcej sposób odbudo-
wy sieci urzņdzeń melioracji szczegółowych, 
przed przystņpieniem do prac w jej obrňbie; 

4) ustala siň obowiņzek uzgodnienia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi z za-
rzņdcņ sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
ustala siň zaopatrzenie budynków w energiň 
elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach określonych przez zarzņdcň sieci; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) ustala siň zaopatrzenie budynków w wodň 

z rozdzielczej sieci wodociņgowej 
z uwzglňdnieniem warunków dostňpności 
do wody dla celów przeciwpoşarowych, 

b) przewody sieci wodociņgowej naleşy w 
miarň moşliwości prowadziń w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
wodociņgowych naleşy uzgadniań z za-
rzņdcņ sieci wodociņgowej, 

d) ustala siň zakaz budowy własnych ujňń 
wodociņgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głňbokości przekraczajņ-
cej 30 m i poborze wody w ilości powyşej 
10 m3/dobň; 

7) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala siň docelowy sposób odprowadze-

nia ścieków bytowych grawitacyjno-
tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, 
na warunkach określonych przez zarzņdcň 
sieci, 

b) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
kanalizacyjnych naleşy uzgodniń z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej, 

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň budowň:  
− szczelnych zbiorników na nieczystości 

płynne – obowiņzuje systematyczny i 
obowiņzkowy wywóz nieczystości płyn-
nych do punktu zlewnego na oczysz-
czalni przez zakład bňdņcy gminnņ jed-
nostkņ organizacyjnņ lub przedsiňbiorcň 
posiadajņcego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróşnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

− indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków sanitarnych pod warunkiem 
uzyskania zgody stosownych organów; 

8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala siň odprowadzenie wód opadowych do 
gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na 
terenie własnym inwestora; 

9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
a) obowiņzujņ zasady określone w odrňbnych 

przepisach, 
b) dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siň do-
stawň gazu z istniejņcej sieci gazowej poprzez 
jej rozbudowň na tereny planowanej zabudo-
wy, na warunkach określonych przez zarzņdcň 
sieci, z dopuszczeniem stosowania indywidu-
alnych zbiorników na gaz − do czasu rozbu-
dowy sieci gazowej; 

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala siň 
obowiņzek stosowania urzņdzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

12) ustala siň zakaz lokalizacji masztów radiowych 
oraz telefonii bezprzewodowej. 

§ 10 

Określa siň wysokośń stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: 
1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1RU na 30%; 
2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1KDD na 1%. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RU ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie − teren obiektów i urządzeń służących ob-
słudze produkcji rolnej, z wykluczeniem wiel-
kotowarowych gospodarstw rolnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na ry-

sunku planu, w odległości 6 m od linii roz-
graniczajņcej z terenem drogi 1KDD; 

2) wysokośń budynków, mierzona od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu dachu, nie 
moşe przekraczań 12 m; 

3) nie określa siň wymagań w zakresie form 
dachów i pokryń dachowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospoda-
rowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 70%; 
2) co najmniej 20% powierzchni działki naleşy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 110 – 13604 – Poz.  2269 

 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału nie-
ruchomości: 
1) powierzchnia działek budowlanych nie moşe 

byń mniejsza niş 2000 m2; 
2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie wiň-
cej niş 10%; 

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie obo-
wiņzujņ przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturň technicznņ. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego − obsługa komunikacyjna te-
renu 1RU z drogi 1KDD. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDD ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie − komunikacja publiczna: droga dojazdowa 
(poszerzenie drogi klasy „D”). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siň 
szerokośń 5,5 m w liniach rozgraniczajņcych, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 13 

Traci moc uchwała: nr XXXVII/453/2005 Rady 
Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obrňbu Chrzanów 
(Dz. Urz. Woj. Dolnoślņskiego Nr 36 z dnia 1 marca 
2006 r., poz. 843), na obszarze objňtym planem. 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Kobierzyce. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego. 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXXII/385/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXXII/385/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W ŚRODKOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI  
                                                                   OBRĘBU CHRZANÓW 
 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia 
do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXXII/385/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W ŚRODKOWO-ZACHODNIEJ 
CZĘŚCI OBRĘBU CHRZANÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE  
                     NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Kobie-
rzyce rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
1. Wskazuje siň nastňpujņcy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania: 
1.1. Zadania własne gminy obejmujņ: 

1) budowň drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD – czňśń drogi objňta jest granicņ opracowa-
nia; 

2) rozbudowň sieci infrastruktury technicznej: wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej. 
1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywań siň bňdzie poprzez tryb 

zamówień publicznych. Zadania powinny zostań uwzglňdnione w wieloletnim planie inwestycyj-
nym. 

1.3. Zasady finansowania inwestycji: 
Ŝródłem finansowania zadań własnych gminy bňdņ: 
1) budşet gminy, 
2) dotacje i fundusze celowe, poşyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej 

oraz inne środki zewnňtrzne. 
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