
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIX/292/13 

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim 

w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części 

dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – j.t.), po stwierdzeniu:  

1) braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Oświęcim, przyjętego uchwałą Nr XXVI/191/00 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 18 października 2000 r. 

z późn. zm.);  

2) zgodności z uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie 

Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej, 

Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie 

Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej, przyjętego 

uchwałą Nr XXLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2010 r. Nr 260 poz. 1722), zwaną dalej „zmianą planu”.  

 

Przepisy ogólne  

 

§ 2.  

1. Zmiana planu dotyczy wyłącznie ustaleń tekstowych planu zawartych w § 13 pkt 3, odnoszących się do 

obszaru położonego w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic: Grottgerówka, 

ul. Sośnina i ul. Wadowickiej, którego granice określono na załączniku graficznym do uchwały Nr VI/28/11 

Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zakres zmiany planu określa § 4 niniejszej uchwały.  

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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3. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w § 1, w tym także załącznik graficzny (rysunek planu nr 1) oraz 

pozostałe załączniki, nie ulegają zmianie.  

4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:  

1) załącznik nr 1- rozstrzygnięcie Rady Gminy Oświęcim o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do 

projektu zmiany planu;  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Oświęcim o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o „stacjach bazowych telefonii komórkowej” lub „stacjach 

bazowych” - należy przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyjne, składające się z urządzeń elektro - 

przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten.  

 

Przepisy szczegółowe  

 

§ 4. W Uchwale Nr XXLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie 

ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 260 poz. 1722), 

w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„… 3) dopuszcza się możliwość realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, spełniających 

uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych i norm (w tym w zakresie wymaganych tymi 

przepisami standardów środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych) oraz warunki określone 

poniżej: 

a) w wyznaczonych planem terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN-12MN), możliwa 

jest lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej, wyłącznie jako infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu przepisów odrębnych. 

b) na całym obszarze objętym planem, przy projektowaniu i realizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej obowiązuje zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony 

środowiska, przyrody, bezpieczeństwa mienia i zdrowia mieszkańców (z uwzględnieniem ewentualnego 

oddziaływania inwestycji na istniejące i planowane zagospodarowanie terenów sąsiadujących 

z obszarem objętym planem w tym szczególnie na obszar Natura 2000 PLB 120004 Dolina Dolnej Soły). 

c) ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na lokalne warunki krajobrazowe poprzez 

wprowadzanie nasadzeń zieleni zimozielonej wysokiej i niskiej w rejonach lokalizacji wież, masztów 

i kontenerów technologicznych (przy czym nie ustala się w planie wysokości stacji bazowych telefonii 

komórkowej - wysokość ta winna być określana na etapie przygotowania inwestycji ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów dotyczących sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych);…”.”, 

 

 Przepisy końcowe   

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIX/292/13 

Rady Gminy Oświęcim  

z dnia 24 kwietnia 2013 r.  

 

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 – j.t.) Rada Gminy Oświęcim 

stwierdza, co następuje: 

§ 1.  

1. Projekt zmiany planu wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim w okresie od 12 lutego 2013 r. do 12 marca 2013 r. 

Informację o terminach: wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 

i możliwości zgłaszania uwag Wójt Gminy Oświęcim ogłosił za pomocą komunikatu prasowego, 

komunikatu w Internecie oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu 

Gminy Oświęcim. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 

wyznaczono na dzień 19 lutego 2013 r. o godz. 11 00.  

2. W toku wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu nie wniesiono żadnych uwag.  

3. Na publiczną dyskusję nie przybyły żadne zainteresowane osoby oraz nie zgłoszono żadnych uwag.  

4. W wymaganym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko t.j. do dnia 4 kwietnia 2013 r. również nie wniesiono żadnych uwag. 

§ 2. Na podstawie stanu wynikającego z przebiegu postępowania w sprawie sporządzenia projektu zmiany 

planu ustalonego w § 1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia uwag.  

§ 3. Na podstawie ustaleń § 1 i § 2 stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, 

ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)), 

nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uwag. 

   

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIX/292/13 

Rady Gminy Oświęcim  

z dnia 24 kwietnia 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – j.t.)Rada Gminy Oświęcim rozstrzyga, co następuje: 

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami zmiany planu.  

Przedmiotowa zmiana planu dotyczy dostosowania ustaleń tekstowych zawartych w §13 pkt 3 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie 

ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej, przyjętego uchwałą Nr XXLV/354/10 Rady Gminy 

Oświęcim z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010r. Nr 260 poz. 1722) do przepisów 
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ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 106 poz. 675) t.j. dopuszczenia możliwości realizacji na obszarze w/w planu stacji bazowych telefonii 

komórkowej, przy likwidacji dotychczasowego zakazu w tym zakresie.  

Wprowadzone w tym względzie zmiany nie powodują konieczności realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Przewiduje się, że ewentualna realizacja 

stacji bazowych telefonii komórkowej przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych może nastąpić ze 

środków zainteresowanych inwestorów. Zatem wprowadzona zmiana nie spowoduje żadnych skutków dla 

budżetu gminy poza wydatkami niezbędnymi na przeprowadzenie tej zmiany (w drodze aktualizacji 

dotychczasowego dokumentu). 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

W świetle ustaleń pkt 1 zmiana planu nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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