
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXIV/360/VI/2013 
RADY MIASTA TRZEBINI 

z dnia 27 marca 2013 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
w sołectwie Dulowa – obszar nr 2 

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

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647) w związku z: art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, 

poz. 871) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIX/545/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2005 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w sołectwie Dulowa, zmienioną Uchwałą Nr XIX/185/V/2008 Rady Miasta Trzebini  

z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa, po stwierdzeniu zgodności 

z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzebinia”, zatwierdzonej Uchwałą Nr VI/48/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r., zmienioną 
Uchwałą Nr XII/114/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2007 r., na wniosek Burmistrza Miasta 

Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 2  

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – 

obszar nr 2, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar, o powierzchni 31,05 ha, którego granice stanowią:  

- od strony północnej – granica administracyjna gminy do granicy z działką nr 52/11 i dalej granice działek 

o numerach: 52/11, 52/16, 52/15, 52/14,  

- od strony wschodniej – granica ewidencyjna sołectwa,  

- od strony południowej – wzdłuż granicy kolejowych terenów zamkniętych od granicy działki ewidencyjnej 

nr 503/4 do granicy administracyjnej gminy,  

- od strony zachodniej – granica ewidencyjna działki nr 52/14, fragment granicy działki nr 54/3 i przedłużenie 

linii granicy działki nr 54/3 z działką 56/3 do granicy działki nr 52/14 i działki 534/2, fragment granicy 

działki nr 534/3, oś ul.  Brzozowej do granicy z działką 503/5 i dalej linia do wschodniej granicy działki  

nr 503/4 i granica tej działki, do granicy z działką nr 502. 

2. Przedmiot planu zawarty jest:  

1) w rozdziale 1 – Przepisy ogólne,  
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2) w rozdziale 2 – Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem,  

3) w rozdziale 3 – Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów,  

4) w rozdziale 4 – Przepisy końcowe. 

§ 2. 1. Ustalenia planu wyrażone są w formie:  

1) Graficznej:  

a) Rysunku planu Nr 1 - na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, zawierającym wyrys ze „Zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia” - będącym 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym jej integralną część,  

b)  Rysunku planu Nr 2 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

- na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

i stanowiącym jej integralną część, 

2) Tekstowej – niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami, będącymi jej integralną częścią:  

a) Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu,  

b) Nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

2. Na Rysunku planu nr 1, obowiązują następujące elementy ustaleń planu:  

1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) zabytek małej architektury sakralnej, chroniony ustaleniami planu,  

5) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny o określonym przeznaczeniu, dla których ustalenia określa 

niniejsza uchwała. 

3. Na Rysunku planu nr 1, występują następujące elementy, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:  

1) granica administracyjna gminy Trzebinia,  

2) granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,  

3) granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,  

4) granica otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego,  

5) obszar planu położony jest w obrębie GZWP Chrzanów 452/T oraz w strefie ochrony dla ujęcia wody 

powierzchniowej z rzeki Rudawy.  

6) strefa od kolei,  

7) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz ze strefami technicznymi,  

8) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 CN 2,5MPa relacji Dulowa-Oświęcim wraz ze strefą kontrolowaną,  

9) napowietrzna, kolejowa linia elektroenergetyczna ze strefą techniczną,  

10) granice i numery działek ewidencyjnych. 

4. Na Rysunku planu nr 1, występują następujące elementy informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:  

1) strefa uciążliwości komunikacyjnej,  

2) pozostałe, wynikające z treści mapy zasadniczej. 

5. Na Rysunku planu nr 2, występują następujące elementy ustaleń planu:  

1) obowiązujące - wymienione w ust. 2 pkt 1-5,  

2) wynikające z przepisów odrębnych w ust. 3 pkt 1-10,  

3) informacyjne - wymienione w ust. 4 pkt 1-2,  
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4) informacyjne - istniejących sieci infrastruktury technicznej, nie wymienionych w ust. 3,  

5) informacyjne - schematów projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiających zasady 

obsługi,  

6) informacyjne - istniejących oraz projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o, należy przez to rozumieć:  

1) przeznaczeniu podstawowym - część przeznaczenia terenu, jaka dominuje na danym terenie, 

wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie 

konflikty przestrzenne, a nie będąca przeznaczeniem dopuszczalnym,  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 

podstawowe,  

3) nakazie, zakazie - ustalenie o charakterze obligatoryjnym, bez możliwości zastosowania innego 

rozwiązania,  

4) działce budowlanej - teren, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym,  

5) terenie – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowo-

literowym,  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 

budynków oraz budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,  

7) nieuciążliwej usłudze i rzemiośle - działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych 

i nie wprowadza niekorzystnych zmian w użytkowaniu sąsiednich nieruchomości, w tym obniżających ich 

wartość,  

8) wysokości zabudowy – wysokość mierzoną od poziomu najniżej położonego terenu przy budynku do 

najwyżej położonego punktu zwieńczenia budynku (do gzymsu, górnej krawędzi attyki, okapu lub kalenicy 

dachu), przy czym nie uważa się za najniżej położony teren przy budynku sztucznie wykonanych nadsypów 

lub wcięć terenowych,  

9) powierzchni zabudowy działki budowlanej – powierzchnię budynku lub wszystkich budynków w obrębie 

działki budowlanej, liczoną w rzucie pionowym zewnętrznych krawędzi budynku lub budynków na 

powierzchnię gruntu,  

10) powierzchni biologicznie czynnej – powierzchnię terenu biologicznie czynnego, o którym mowa 

w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

11) rozpiętości dachu - rozpiętość w osiach konstrukcyjnych,  

12) strefach technicznych - tereny przylegające do urządzeń i sieci elektroenergetycznych, służące 

zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej konserwacji. 

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 

w obowiązujących przepisach odrębnych.  

3. Przywołane w ustaleniach planu nazwy własne, np. ul.  Krakowska, są aktualne według stanu na dzień 
uchwalenia planu. 

§ 4. Wykaz dopuszczalnych, na obszarze planu, kategorii rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów 

użytkowania, mogących występować w ramach, określonego w rozdziale 3, przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi  

1. Ustala się poniższy wykaz dopuszczalnych kategorii rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów 

użytkowania:  

1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące – z dopuszczonymi wydzielonymi lokalami 

użytkowymi w ramach budynków - w rozumieniu przepisów odrębnych oraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,  

2) mieszkanie towarzyszące – należy przez to rozumieć część budynku niemieszkalnego, w którym znajduje 

się nie więcej niż jedno mieszkanie,   
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3) budynki mieszkaniowo-usługowe – służące zaspokajaniu potrzeb odrębnie mieszkaniowych, 

nieuciążliwych usługowych i rzemieślniczych lub łączenie tych funkcji w jednym budynku, 

z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

4) obiekty usług i rzemiosła – budynki lub lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność 
z zakresu nieuciążliwych usług i rzemiosła -w rozumieniu przepisów odrębnych, z wykluczeniem: 

blacharstwa, brązownictwa, ceglarstwa, ciesielstwa, drukarstwa, emalierstwa, farbiarstwa, garbarstwa, 

kamieniarstwa, kowalstwa, lakiernictwa, masarstwa i wędliniarstwa, meblarstwa, nagrobkarstwa, 

piwowarstwa, stolarstwa, ślusarstwa, zakładów pogrzebowych, salonów gier, z obowiązkowym zapleczem 

parkingowym na działce,  

5) obiekty rzemiosła – budynki lub lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność z zakresu 

rzemiosła w rozumieniu przepisów odrębnych, z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

6) budynki użyteczności publicznej,  

7) hotele, motele, pensjonaty - budynki służące obsłudze ruchu turystycznego odpowiednio wyposażone, 

oferujące nocleg i wyżywienie, z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

8) budynki usługowe - budynki usług oraz handlu detalicznego prowadzonego w sklepach wraz 

z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

9) obiekty gastronomiczne - budynki lub lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność 
o charakterze produkcyjno-usługowym obejmująca prowadzenie otwartych zakładów żywienia 

zbiorowego: restauracji, kawiarni, cukierni, barów, gospód, stołówek i bufetów; z obowiązkowym 

zapleczem parkingowym na działce,  

10) budynki usługowo-produkcyjne - budynki usług, handlu detalicznego i hurtowego oraz zakładów 

produkcyjnych zatrudniające do 50 pracowników, z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

11) obiekty sportowo-rekreacyjne -budowle sportowe oraz budynki przeznaczone do uprawiania różnych 

dyscyplin sportu, w tym baseny pływackie, tory rowerowe, kryte korty tenisowe, hale do gier zespołowych, 

z obowiązkowym zapleczem parkingowym na działce,  

12) przydomowe baseny - obiekty kryte lub otwarte - w tym również oczka wodne; o powierzchni do  

30,00 m
2
 i większej, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, służące zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-

sportowych jej mieszkańcom,  

13) terenowe urządzenia sportowe - urządzone boiska, bieżnie, skocznie, korty tenisowe i podobne obiekty 

sportowe usytuowane na wolnym powietrzu,  

14) obiekty małej architektury,  

15) budynki biurowe i socjalno-administracyjne,  

16) obiekty składów i magazynów,  

17) budynki gospodarcze,  

18) tereny rolnicze,  

19) trwałe użytki zielone,  

20) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym - urządzone obszary zieleni usytuowane w rejonie 

obiektów, mające na celu podkreślenie i wzbogacenie ich walorów estetycznych, lub jak w przypadku 

budynków mieszkalnych, zieleń ta może mieć dodatkowo charakter użytkowy: drzewa i krzewy owocowe, 

ogrody warzywne,  

21) zieleń izolacyjna – zieleń kształtowana w formie szpalerów przy drogach lub pasów, w taki sposób aby 

minimalizować uciążliwości komunikacyjne wynikające z ruchu pojazdów kołowych i szynowych lub 

prowadzonej działalności usługowej lub produkcyjnej, dla sąsiednich terenów,  

22) lasy,  

23) grunty rolne przeznaczone do zalesienia,  

24) zadrzewienia,  
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25) obiekty infrastruktury elektroenergetycznej - budynki i budowle z zakresu elektroenergetycznej 

infrastruktury technicznej, z wyłączeniem tych o których mowa w pkt 28 i pkt 28a,  

26) obiekty infrastruktury wodociągowej - budynki i budowle z zakresu wodociągowej infrastruktury 

technicznej, z wyłączeniem tych o których mowa w pkt 28a,  

27) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - budynki i budowle z zakresu kanalizacyjnej infrastruktury 

technicznej, z wyłączeniem tych o których mowa w pkt 28a,  

28) linie przesyłowe infrastruktury technicznej - napowietrzne i podziemne elektroenergetyczne oraz 

podziemne rurociągi przesyłowe gazu,  

29) sieci uzbrojenia terenu – podziemne, naziemne lub nadziemne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

energetyczne i gazowe, oraz elementy technicznego wyposażenia, o których mowa w § 29 pkt 2 niniejszej 

uchwały,  

30) drogi i ulice,  

31) drogi wewnętrzne,  

32) obiekty obsługi komunikacji samochodowej – usługi, myjnie, warsztaty samochodowe i stacje obsługi 

pojazdów,  

33) stacja paliw, 

34) garaże - indywidualne miejsca parkingowe znajdujące się w budynku,  

35) parkingi -miejsca parkingowe urządzone na terenie,  

36) trasy rowerowe – wydzielone powierzchnie w przestrzeni ulicznej lub prowadzone i oznakowane 

w ramach jezdni,  

37) ciągi pieszo-rowerowe – urządzone na terenie, wspólne ścieżki służące pieszym i rowerzystom 

o szerokości nie mniejszej niż 3,50m,   

38) ścieżki konne,   

39) ekrany akustyczne i inne budowle ograniczające uciążliwość akustyczną, 

40) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej, 

41) infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, 

42) budynki usługowe z towarzyszącą funkcją mieszkaniową - budynki usług oraz handlu detalicznego 

prowadzonego w sklepach wraz z towarzyszącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno 

stojącym lub mieszkaniem w budynku usługowym, z obowiązkowym zapleczem parkingowym 

i garażowym na działce; przy czym funkcja mieszkaniowa nie jest obligatoryjna. 

2. Dla każdego z terenów na obszarze objętym planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu  

nr 1 indywidualnym symbolem cyfrowo-literowym, ustalono przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 

W ramach tych przeznaczeń możliwe jest użytkowanie terenu i realizacja obiektów budowlanych spośród 

kategorii, o których mowa w ust.1.  

3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego kształtowania zabudowy, dla 

poszczególnych terenów zawarte jest w rozdziale 3, niniejszej uchwały - Przepisy szczegółowe dla 

poszczególnych terenów.  

4. Nazwy kategorii, użyte w ust.1, które nie zostały wyjaśnione opisowo, należy rozumieć zgodnie 

z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych, jeśli takie występują. 
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Rozdział 1. 
Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem  

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

Ustala się: 

1) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem poprzez zachowanie istniejących walorów 

krajobrazu środowiska naturalnego i terenów cennych przyrodniczo – lasów, zadrzewień, dolinek cieków 

spełniających funkcje korytarzy ekologicznych,  

2) kształtowanie struktury przestrzennej:  

a) w dostosowaniu do rzeźby terenu oraz walorów środowiska,  

b) z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury własności, 

3) zakazy:  

a) lokalizacji obiektów tymczasowych,  

b) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m
2
,  

c) lokalizacji budynków gospodarczych w pierwszej linii zabudowy - na terenach 1MNU, 2MNU i 2U, 

przylegających do ul.  Krakowskiej o symbolu 1KDGP1/2. 

§ 6. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, obowiązujące w obszarze Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, na terenie 2MN:  

1) nakaz:  

a) kształtowania bryły - horyzontalnej, z szerokością traktu określającego maksymalną dopuszczalną 
rozpiętość dachu nie większą niż 11,00 m,  

b) kształtowania rzutu poziomego – prostokątnego, wydłużonego, z dopuszczeniem rzutów krótszych, 

z zastosowaniem ganków i podcieni,  

c) kształtowania dachu:  

- wielospadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych lub dwuspadowego 

o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, o nachyleniu połaci głównych 37
O
 - 45

O
  

z dopuszczalnymi lukarnami, przyczółkami i naczółkami z kalenicą równoległą do dłuższego boku 

budynku. Długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż  
1/3 długości całego dachu. Dach z wyraźnie akcentowana linią okapu. Minimalny zasięg okapu oraz 

wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być mniejszy niż 0,6m, dopuszczalne jest wprowadzanie 

daszków nad przybudówkami. Ustala się jednorodność formy dachu w ramach jednego budynku,  

- pokrycie dachu – dachówką ceramiczną z dopuszczeniem innych materiałów i elementów o fakturze 

dachówek, 

d) odnośnie wysokości budynków:  

- mieszkalnych - nie może przekraczać 10,50 m, a wysokość linii okapu nie może przekraczać 4,50 m,  

- pozostałych nie może przekraczać 6,00 m, a wysokość linii okapu nie może przekraczać 3,50 m, 

e) kształtowania ścian budynków:  

- mieszkalnych - z wyraźnym akcentowaniem poziomów okapów oraz cokołu, np. poprzez 

zróżnicowanie kolorystyki i faktur ze szczególnym uwzględnieniem podziału na wysokości linii okapu 

w ścianach szczytowych dachów dwuspadowych i naczółkowych,  

- pozostałych - w nawiązaniu do tradycji ścian kamiennych w materiale, fakturze i artykulacji,  
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- otwory okienne - prostokątne o pionowej artykulacji, zdwojone w ścianach kalenicowych o drobnej 

artykulacji i symetrycznych podziałach stolarki, w kompozycji szczytu z zachowaniem symetrii 

rozmieszczenia otworów, dopuszcza się w ścianach szczytowych okna łukowe oraz zwieńczenia okien 

w formie łuku,  

- otwory drzwiowe - prostokątne o pionowej artykulacji, 

f)  stosowania kolorystyki:  

- ścian - jasnej lub bardzo jasnej, zharmonizowanej z dachem, z zastosowaniem naturalnych faktur 

drewnianych, kamiennych i murowanych,  

- dachu - ciemnej w kolorach brązu, czerwieni, grafitu. Kominy i inne elementy występujące na dachu – 

stonowane z kolorystyką dachu, 

g) odnośnie kształtowania ogrodzeń:  

- stosowania ażurowych, z użyciem materiałów tradycyjnych; wyklucza się ogrodzenia ażurowe 

z betonu, prefabrykowanych z przęsłami z blachy pełnej, ogrodzenia z muru pełnego,  

- wysokość nie może przekraczać 1,50 m. 

2) zakaz:  

a) odnośnie kształtowania ścian budynków:  

- stosowania jako materiałów elewacyjnych: listew plastikowych, sidingu oraz blach, 

b) odnośnie mikroniwelacji terenu działki:  

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu za wyjątkiem: nasypów do  

0,50 m powyżej powierzchni terenu i wykopów do 1,00m poniżej powierzchni terenu oraz obiektów 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

2.  Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, obowiązujące na pozostałych terenach 
w obszarze planu zlokalizowanych w otulinach Parków Krajobrazowych Tenczyńskiego i Dolinki 
Krakowskie:  

1) nakaz:  

a) kształtowania bryły - horyzontalnej,  

b) kształtowania rzutu poziomego – prostokątnego,  

c) kształtowania dachu dwuspadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych lub 

wielospadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, z dopuszczeniem naczółków 

i lukarn, o nachyleniu połaci 30
O
 – 45

O
 z kalenicą równoległą lub prostopadłą do ulicy, wyjątek 

stanowią:  

- tereny o symbolach 1U-3U i 1PU gdzie dopuszcza się kształt dachu dwuspadowy o symetrycznym 

układzie głównych połaci dachu, o nachyleniu 15
O
 – 45

O
,  

- budynki o szczególnym rodzaju użytkowania: obiekty sportowe, kościoły, hale magazynowe 

i produkcyjne, stacja paliw na terenie 1KS, dla których dopuszcza się dachy o indywidualnej 

geometrii, 

d) pokrycia dachów innych niż płaskie – dachówką ceramiczną z dopuszczeniem innych materiałów 

i elementów o fakturze dachówek,  

e) odnośnie wysokości budynków na terenach o symbolach: 1MN, 1MNU-6MNU, 1U-3U, 1U,MN, 1PU:  

- mieszkalnych: na terenie 1MN nie może przekraczać 10,50 m, a wysokość linii okapu nie może 

przekraczać 4,50 m, na pozostałych terenach nie może przekraczać 12,50 m, a wysokość linii okapu 

lub gzymsu nie może przekraczać 6,50 m,  

- usługowych, produkcyjnych, magazynowych, budynków użyteczności publicznej nie może 

przekraczać 12,50 m,  
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- pozostałych nie może przekraczać 6,00 m, a wysokość linii okapu lub gzymsu nie może przekraczać 
3,50 m,  

- dopuszcza się dominantę przestrzenną dla wieży budynku kościoła i odstępuje dla niej od 

ograniczenia wysokości do nie więcej niż 12,50 m, 

f)  odnośnie wysokości budynków na terenie o symbolu 1KS - nie może przekraczać 6,00 m,  

g) stosowania jasnej kolorystyki ścian oraz ciemnych dachów w kolorze brązu, czerwieni, grafitu,  

h) odnośnie kształtowania ogrodzeń:  

- stosowania ażurowych, z użyciem materiałów tradycyjnych, wyklucza się ogrodzenia ażurowe 

z betonu, prefabrykowane z przęsłami z blachy pełnej, ogrodzenia z muru pełnego, przy czym - 

z zastrzeżeniem zawartym w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a - dla terenów PU i U dopuszcza się zastosowanie 

odcinkowo do 5,00 mb muru pełnego w celu przysłonięcia śmietników, placów manewrowych 

i rozładunkowych, itp.,  

- wysokość nie może przekraczać 1,50 m. 

2) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych, sidingu oraz blach, wyjątek stanowią 
rozwiązania systemowe w zakresie elewacji dopuszczone dla obiektów na terenach 1KS, 1PU. 

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów:  

1) dla terenów oznaczonych symbolami 3U, 4MNU, 2U, 1PU, 1U i 6MNU – 20 m od linii rozgraniczających 

odpowiednio tereny 1L, 2ZL, 1ZL, położone w dolinie cieku oraz teren 1ZL1,  

2) dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU, 2MNU, 2U – 16m od linii rozgraniczających drogę 
publiczną 1KDGP1/2,  

3) dla terenów oznaczonych symbolami 1U i 2U – 10m od linii rozgraniczających odpowiednio drogę 
publiczną 2KDD1/2 i drogę wewnętrzną 5KDW,  

4) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MNU oraz 1MNU, 6MNU – 5m od linii rozgraniczających 

odpowiednio drogi publiczne 1KDD1/2, 2KDD1/2, 1KDD i drogi wewnętrzne 1KDW, 5KDW,  

5) dla terenów oznaczonych symbolami 3MNU, 4MNU, 5MNU i 1U,MN – 4m od linii rozgraniczających 

drogi 2KDW, 3KDW i 4KDW,  

6) dla terenów oznaczonych symbolami: 3MNU-5MNU, 1U,MN, 3U – 10m od linii rozgraniczających teren 

1L i 3ZL,  

z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.4. 

4. Ustalenia ust.3 nie dotyczą nieprzekraczalnych linii zabudowy: dla terenu oznaczonego symbolem 2MN, 

w miejscach skrzyżowań dróg publicznych i włączeń dróg wewnętrznych, które wyznaczone zostały na 

rysunku planu.  

5. Dla istniejącej zabudowy ustala się:  

1) możliwość rozbudowy, nadbudowy i odbudowy z zachowaniem standardów określonych w niniejszym 

paragrafie, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej w lit. a:  

a) dla zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nr 1 nieprzekraczalną linią zabudowy, 

dopuszcza się: przebudowy, remonty, rozbiórki, a także nadbudowy, w przypadku odbudowy 

i rozbudowy nakazuje się respektować wskazaną na rysunku planu nr 1 nieprzekraczalną linię zabudowy; 

dopuszcza się w przypadku przebudowy oraz rozbudowy części dachu odstępstwo od parametru kąta 

nachylenia połaci dachu, zachowując jako nadrzędny standard wysokość budynku i symetryczny układ 

połaci dachowych. 

2) możliwość prowadzenia robót przy przebudowie, remoncie lub rozbiórce dla obiektów budowlanych 

zlokalizowanych w granicy działki budowlanej. 

6. Usytuowanie budynków na działce budowlanej:  

1) wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub 

bezpośrednio przy niej, według warunków określonych w przepisach prawa budowlanego. Dopuszczenie 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 2724



nie dotyczy zabudowy w terenie o symbolu 2MN, położonym w obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki 

Krakowskie. 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1. Ustala się zakaz realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, wyjątek stanowią:  

1) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej, drogowej 

i kolejowej,  

2) teren o symbolu 1KS gdzie dopuszcza się stację paliw i obiekty obsługi komunikacji samochodowej 

stanowiące przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy zachowaniu 

warunków wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  

3) tereny o symbolach: 1U,MN, 1U-3U gdzie dopuszcza się obiekty obsługi komunikacji samochodowej 

stanowiące przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy zachowaniu 

warunków wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  

4) teren o symbolu 1PU gdzie dopuszcza się istniejące w dniu uchwalenia planu przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu uboju drobiu, przy zachowaniu warunków 

wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku jego budowy, 

przebudowy, montażu. 

2.  Ustala się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych, o których mowa w przepisach odrębnych.  

3.  W celu ochrony terenów przyrodniczo cennych o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 

utrzymania ich funkcji bioklimatycznych i krajobrazowych:  

1) Wskazuje się na rysunku planu nr 1, granice obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 

chronionego z mocy prawa, dla którego obowiązują zakazy wynikające z Rozporządzenia Nr 82/06 

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. Obszar objęty planem, pozostający poza 

obszarem Parku, położony jest w otulinach: Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Tenczyńskiego 

Parku Krajobrazowego, których granice wskazano na rysunku planu nr 1.  

2) Ustala się ochronę doliny potoku Dulówka i jej dopływów w terenach o symbolach: 1ZL, 2ZL i 1L przed 

wszelkimi formami degradacji, poprzez:  

a) zakaz:  

- dokonywania zmian ukształtowania terenu,  

- przekształcania i zasypywania,  

- dzielenia płotami, w sposób uniemożliwiający migrację zwierząt, obowiązuje nakaz stosowania 

ogrodzeń ażurowych, co oznacza zakaz realizacji podmurówek, ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń 
pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych z betonu, 

b)  zachowanie istniejących w dniu uchwalenia planu, naturalnych koryt cieków, poprzez niedopuszczenie 

do technicznej regulacji: prostowania, skracania biegów, obudowy hydrotechnicznej przerywającej 

kontakt hydrauliczny cieku z otoczeniem,  

c) zachowanie zieleni półnaturalnej stanowiącej biologiczną obudowę cieków,  

d) w terenach wymienionych w pkt 2 dopuszcza się prace związane z realizacją zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. 

3) Lasy położone na obszarze objętym planem są lasami ochronnymi w rozumieniu przepisów odrębnych.  

4) Ustala się funkcję ekotonową terenów przeznaczonych pod zabudowę o symbolach 1PU, 1U-3U, 4MNU, 

6MNU na styku z terenami lasów i zadrzewień, co oznacza wymóg zagospodarowania terenu od linii 

rozgraniczającej tereny do nieprzekraczalnej linii zabudowy w formach biologicznych, zielenią.  

5) Ustala się zakaz likwidacji istniejącej zieleni wysokiej i starodrzewu, ewentualna wycinka, cięcia 

pielęgnacyjne tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia właściwych organów. 
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4. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych:  

1) ze względu na położenie obszaru objętego planem w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 

Chrzanów 452/T oraz w obszarze źródliskowym rzeki Rudawy, ustala się:  

a) na etapie lokalizacji inwestycji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - 

obowiązek uwzględnienia uwarunkowań wynikających z dokumentacji warunków hydrogeologicznych 

opracowanych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych,  

b)  obowiązek oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na 

zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi, placów składowych i manewrowych przed 

odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

c) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych,  

d) zakaz użytkowania stacji paliw bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe 

i podziemne przed zanieczyszczeniem, w trakcie prowadzonej działalności i w przypadku ewentualnych 

awarii,  

e) przestrzeganie ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Nr 1/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochrony dla 

ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji S.A. w Krakowie, z późniejszymi zmianami. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:  

1) poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości 

określonych w przepisach odrębnych:  

a) tereny oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolami: 1MN – 2MN, należy traktować jak tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) tereny oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolami: 1MNU – 6MNU, 1U,MN należy traktować jak 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

2) szczególne warunki dla istniejącej i planowanej zabudowy w obszarze strefy uciążliwości komunikacyjnej, 

zawarte w § 12 ust. 2. 

6. W zakresie ochrony powietrza ustala się:  

1) emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana działalnością usługową, produkcyjną, a także emisja 

powodowana ogrzewaniem obiektów nie może przekraczać standardów emisyjnych określonych 

w przepisach odrębnych,  

2) zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń, do celów usługowych, produkcyjnych urządzeń 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych, o wysokiej sprawności energetycznej. 

7. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:  

1) obowiązek odbioru odpadów w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach,  

2) odpady komunalne z terenów objętych planem przejściowo winny być magazynowane w odpowiednich 

pojemnikach, z koniecznością segregacji "u źródła", na własnych działkach budowlanych, a następnie 

wywożone sposobem zorganizowanym na składowisko ,  

3) odpady z działalności usługowej i produkcyjnej w zależności od rodzaju, winny być selektywnie 

magazynowane, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach i okresowo 

odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich gospodarczym wykorzystaniem, odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem,  

4) postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku działalności produkcyjnej zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

5) rozwiązania w zakresie magazynowania odpadów winny uwzględniać zabezpieczenie gruntu przed 

infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego,  
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6) ustala się zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem, odzyskiem 

i unieszkodliwianiem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wyjątek stanowi magazynowanie przez 

przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjno-usługowej lub wytworzonych 

w wyniku działalności produkcyjno-usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem w terenie do 

którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1. Na obszarze objętym planem:  

1) nie występują: zabytki nieruchome wpisane do rejestru oraz ewidencji zabytków,  

2) nie wskazuje się do objęcia ochroną obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej. 

2. Obejmuje się ustaleniami ochrony oznaczony na rysunku planu nr 1, zabytek małej architektury sakralnej 

- krzyż położony przy ul.  Krakowskiej, przy granicy gminy, w terenie o symbolu 2U.  

3. Dla zabytku chronionego ustaleniami planu, o którym mowa w ust. 2, ustala się utrzymanie lokalizacji 

i ochronę z zachowaniem gabarytu, formy i cech stylowych. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz zasady rozmieszczania 

reklam  

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych.  

2. Ustala się dla obszaru objętego planem, następujące zasady rozmieszczania reklam:  

1) W zakresie reklam i masztów wolno stojących:  

a) ustala się zakaz lokalizacji reklam na terenach położonych: w obszarze Parku Krajobrazowego 2MN, na 

terenie rolniczym 1R, na terenach lasów i zalesień 1ZL – 4ZL i 1ZL1, na terenie zadrzewień 1L, gdzie 

dopuszcza się tylko znaki informacyjne związane z funkcją terenu,  

b) dopuszcza się:  

- lokalizację reklam wielkogabarytowych o powierzchni tablicy reklamowej od 2,00 m
2
 do 18,00 m

2
, 

przy uwzględnieniu zasad określonych w przepisach odrębnych, wyłącznie wzdłuż ul.  Krakowskiej, 

na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami: 1MNU, 2MNU, 2U, 1ZP,KP – 3ZP,KP,  

- lokalizację wolno stojących masztów reklamowych o wysokości nie większej niż 15,00 m wyłącznie 

na terenie oznaczonym na rysunku planu nr 1 symbolem 2U i 1KS,  

- lokalizację reklam o powierzchni tablicy reklamowej do 2,00 m
2
, przy uwzględnieniu zasad 

określonych w przepisach odrębnych, 

c) lokalizacja reklam wzdłuż ul.  Krakowskiej winna uwzględniać nieprzekraczalną linię zabudowy 

wskazaną na rysunku planu. 

2) W zakresie reklam lokalizowanych na obiektach:  

a) zakazuje się umieszczania reklam na terenie 1KDGP1/2,  

b) poza pasem drogowym drogi krajowej, dopuszcza się:  

- lokalizację reklam w formie neonów oraz szyldów na ogrodzeniach lub w części parterowej 

budynków, o powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 2,00 m
2
,  

- umieszczanie reklam, znaków informacyjnych na obiektach kubaturowych i elementach wyposażenia 

przestrzeni publicznych: wiatach przystankowych, budkach telefonicznych, słupach i latarniach – pod 

warunkiem, że nie będzie to utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania. 

3) Lokalizacja reklam, masztów, znaków i tablic informacyjnych nie może powodować utrudnień 
w komunikacji kołowej oraz musi być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych 

i ruchu drogowego. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych  
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1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:  

1) nie występują:  

a) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  

b) tereny i obszary górnicze, 

2) brak podstaw do wskazania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

2. W celu: podwyższenia bezpieczeństwa związanego z ryzykiem powodzi oraz ochrony doliny Dulówki, 

o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 ustalono w planie biologiczne użytkowanie doliny potoku Dulówka i jego 

dopływów w terenach: 1ZL, 2ZL, 1L oraz nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach 1U – 3U, 1PU, 4MNU, 

6MNU.  

3. Cały obszar planu położony jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Rudawy. 

Obowiązuje przestrzeganie ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Nr 1/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochrony dla ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. w Krakowie z późniejszymi zmianami. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, objętych planem miejscowym  

1. Na obszarze objętym planem:  

1) nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości 

w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  

2) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości na zasadach: określonych w przepisach szczegółowych 

w rozdziale 3,  

3) dopuszcza się inne podziały nieruchomości w przypadkach, o których mowa w przepisach odrębnych. 

2. Minimalne wielkości powierzchni dla nowych działek budowlanych zawarte są w przepisach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów w rozdziale 3, niniejszej uchwały.  

3. Dla nowo wydzielonych działek ustala się układ granic pod kątem prostym w stosunku do pasa 

drogowego; dopuszcza się układ równoległy do działek bezpośrednio sąsiadujących, jeśli wynika to ze 

struktury istniejącego podziału.  

4. Ustala się zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do ulicy co w przypadku terenów 

przylegających do drogi krajowej 1KDGP1/2 oznacza: istniejące bezpośrednie zjazdy lub wskazane na rysunku 

planu dojazdy drogami wewnętrznymi o symbolach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW; wyjątek stanowi 

sytuacja, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, mającej do ulicy dostęp.  

5. Dopuszcza się wydzielanie działek nie spełniających parametrów wyznaczonych dla poszczególnych 

terenów w przepisach szczegółowych, wyłącznie w celu: poprawy zagospodarowania nieruchomości 

sąsiadujących lub regulacji granic działki.  

6. W przypadku gdy w wyniku podziału powstanie działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, winna 

ona spełniać po wydzieleniu, ustalone w planie standardy zagospodarowania takie jak: stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki budowlanej i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w powierzchni działki budowlanej, dla terenu w liniach rozgraniczających, w obrębie którego jest ona 

położona. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy  

1. Dla terenów położonych w strefie od kolei, wskazanej na rysunku planu nr 1, obowiązuje zakaz 

zabudowy i nakaz przestrzegania przepisów odrębnych odnośnie sposobów i zasad zagospodarowania terenu.  

2. Dla terenów położonych w strefie uciążliwości komunikacyjnej dróg głównych i linii kolejowej, 

oznaczonej graficznie na rysunku planu nr 1, ustala się:  

1) nakaz w istniejących budynkach mieszkalnych, w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych, 

zastosowania środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną 
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do poziomu określonego w przepisach odrębnych i Polskich Normach na podstawie indywidualnych 

pomiarów hałasu w porze nocnej,  

2) dopuszczenie realizacji nowych budynków mieszkalnych, obiektów rekreacyjno-sportowych lub budynków 

użyteczności publicznej związanych ze zdrowiem i opieką społeczną, wielogodzinnym pobytem dzieci 

i młodzieży, pod warunkiem zastosowania środków technicznych zwiększających odporność 
i zmniejszających uciążliwość inwestycji drogowej lub kolejowej do poziomu określonego w przepisach 

odrębnych i Polskich Normach potwierdzonych indywidualnymi pomiarami hałasu w porze nocnej,  

3) realizację budowli zmniejszających uciążliwość akustyczną, w trybie przewidzianym w przepisach 

odrębnych. 

3. W zagospodarowaniu terenów położonych w strefach technicznych i kontrolowanych sieci infrastruktury 

technicznej, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu działek, zgodnie z przepisami odrębnymi 

i wymogami administratorów sieci. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz wskaźniki parkowania  

1. Obszar objęty planem obsługiwany jest z układu istniejących i projektowanych dróg i ulic publicznych:  

1) drogi krajowej, klasy głównej ruchu przyśpieszonego 1KDGP1/2,  

2) klasy dojazdowej 1KDD1/2, 2KDD1/2,  

3) klasy dojazdowej o zmniejszonej szerokości 1KDD,  

oraz dróg wewnętrznych 1KDW – 5KDW. 

2.  Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę skrzyżowań dróg wewnętrznych i dojazdowych z drogą 
krajową w celu ich dostosowania do potrzeb zwiększonego ruchu i poprawy bezpieczeństwa.  

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi krajowej 1KDGP1/2:  

1) dla terenów położonych po południowej stronie drogi krajowej: 3MNU – 5MNU, 1U,MN oraz 3U 

wyłącznie poprzez drogi wewnętrzne: 2KDW – 4KDW,  

2) dla terenu 2U wyłącznie poprzez drogę 2KDD1/2, po dostosowaniu jej włączenia do drogi krajowej do 

potrzeb zwiększonego ruchu,  

3) dla pozostałych terenów z lokalnego układu dróg,  

4) dopuszcza się:  

a) wykorzystanie istniejących zjazdów indywidualnych z drogi krajowej, do czasu zrealizowania układu 

lokalnego, w tym dróg wewnętrznych, o których mowa w pkt 1, zgodnych z dotychczasowym sposobem 

użytkowania działki, w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych ,  

b)  zmianę zjazdów indywidualnych na publiczne i postępowanie w wyjątkowych wypadkach 

uzasadnionych warunkami miejscowymi zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. 

4. Budynki realizowane w ramach ustalonego w planie przeznaczenia terenu winny mieć zapewniony 

dojazd drogą pożarową.  

5. Dla poszczególnych wymienionych poniżej terenów określonych w ustaleniach planu ustala się warunek 

bilansowania potrzeb parkingowych wg wskaźników:  

1) Tereny o symbolach: 1MN-2MN i 1MNU-6MNU – 2 miejsca: postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę, 
w przypadku prowadzenia działalności usługowej na działce, dodatkowo – minimum 3 miejsca postojowe 

na 100m 
2
 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż jedno,  

2) Tereny o symbolach: 1U-3U, 1U,MN – minimum 3 miejsca postojowe na 100 m
2
 powierzchni użytkowej 

usług, lecz nie mniej niż jedno,  

3) Tereny o symbolach: 1PU, 1KS – 30 miejsc postojowych na 1000 m
2
 powierzchni użytkowej + 40 miejsc 

postojowych na 100 zatrudnionych. 
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§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej  

1. Zasady ogólne.  

1) Ustala się prowadzenie nowo budowanych i przebudowywanych linii przesyłowych i sieci uzbrojenia 

terenu:  

a) wzdłuż lub w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic. Prowadzenie 

sieci w liniach rozgraniczających – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi odnośnie dróg 

publicznych,  

b) wzdłuż granic ewidencyjnych działek w sposób jak najmniej ograniczający możliwości ich 

zainwestowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu. 

2) Dopuszcza się korekty przebiegu i parametrów technicznych istniejących i projektowanych sieci, 

przedstawionych na schemacie na rysunku planu nr 2:  

a) linii przesyłowych – w ramach terenów dróg i ulic oraz terenów: 1E, 2E, 1U-3U, 1MNU-5MNU, 

1U,MN, 1PU, 1KS, 1L, 1ZP,KP – 3ZP,KP, w terenach 1ZL-4ZL wyłącznie takie, które nie wymagają 
wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,  

b) sieci uzbrojenia terenu – w ramach całego obszaru objętego planem, przy czym w terenach 1ZL-4ZL 

wyłącznie takie, które nie wymagają wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,  

c) lokalizacji pompowni – w ramach terenów 2MNU, 4MNU, 3U, 1PU, 1ZP,KP – 3ZP,KP, w projektach 

budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń 
określonych w planie. Ustalenie powyższe nie dotyczy stacji transformatorowych, których lokalizacja 

została ustalona w planie na terenach 1E-2E oraz dopuszczona, bez wskazania lokalizacji, w ramach 

terenów: 1PU, 1KS, 1U-3U, 1ZP,KP – 3ZP,KP. 

3) Dopuszcza się istniejące przebiegi linii przesyłowych, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia 

infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.  

4) Na rysunku planu nr 1 wskazuje się jako informację dodatkową:  

a) dla linii elektroenergetycznych średniego napięcia 30 kV: strefę techniczną o szerokości 8,50 m od 

skrajnego przewodu; dopuszczenie przebudowy tej linii na napięcie 20 kV będzie skutkowało 

ograniczeniem strefy do 8,00 m od skrajnego przewodu,  

b) dla linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV: strefę techniczną o szerokości 6,50m od 

skrajnego przewodu,  

c) dla linii elektroenergetycznych średniego napięcia 6 kV: strefę techniczną o szerokości 5,00 mod 

skrajnego przewodu,  

d) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 mm CN 2,5MPa relacji Dulowa-Oświęcim: strefę 
kontrolowaną o szerokości: 25,00 m od osi do granicy terenu budynków użyteczności publicznej; 

20,00m od osi do rzutu budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej; 15,00 m od osi do rzutu 

budynków wolno stojących niemieszkalnych (budynków gospodarczych, garaży). 

5) Dopuszcza się zmianę wielkości stref technicznych i kontrolowanych, o których mowa w pkt 4), 

z zachowaniem bezpiecznych odległości przy lokalizowaniu obiektów od sieci infrastruktury technicznej 

wynikających z przepisów odrębnych.  

6) Zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej podlega 

ograniczeniom zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.  

7) Zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie linii przesyłowych, urządzeń i sieci uzbrojenia terenu 

ilustruje schemat przedstawiony na rysunku planu nr 2. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) Dostawę wody z sieci wodociągów miejskich zasilanych z ujęcia wody głębinowej "Lechy" w Trzebini.  

2) Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę:  
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a) na cele bytowo-komunalne i produkcyjno-usługowe oraz na potrzeby zabezpieczenia p.pożarowego 

(urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie, realizowane będzie na bazie istniejących 

i projektowanych sieci wodociągowych,  

b) całkowite pokrycie zapotrzebowania na potrzeby socjalno-bytowe i technologiczne nastąpi 

z wodociągów miejskich. 

3) Rozbudowę wodociągów w układzie pierścieniowym.  

4) Dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych 

i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania ścieków:  

1) Budowę systemu odprowadzania ścieków w systemie rozdzielczym.  

2) Docelowe odprowadzenie ścieków komunalnych projektowanym miejskim systemem grawitacyjno-

tłocznym do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami 

planu, w mieście Chrzanowie.  

3) Budowę kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych i wewnętrznych, oraz na pozostałych terenach 

zgodnie z ustaleniami w ust. 1 i przepisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.  

4) Do czasu realizacji wyżej wymienionej kanalizacji dopuszcza się, dla terenów innych niż 1PU:  

a) gromadzenie ścieków w obrębie działki, za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych. Po 

zrealizowaniu miejskiego systemu kanalizacji obowiązuje nakaz podłączenia się do systemu miejskiego.  

b)  odprowadzenie ścieków sanitarnych do wysokosprawnych indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków, przy czym dopuszcza się wyłącznie przydomowe oczyszczalnie 

z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieków powierzchniowych. 

5) Dla terenu 1PU ustala się nakaz odprowadzania ścieków poprzez miejski system kanalizacyjny do 

oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:  

1) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej, ze zrzutem wód 

opadowych i roztopowych do istniejących cieków powierzchniowych.  

2) Ujęcie istniejących otwartych systemów odwodnienia dróg w system zamknięty.  

3) Obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych 

z powierzchni szczelnej terenów produkcyjnych, składowych, stacji benzynowej, dróg publicznych, a także 

parkingów, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4) Dopuszcza się lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączeniem wody w gruntach 

przepuszczalnych w ramach nieruchomości gruntowej; zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

nie może powodować szkodliwej zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim.  

5) Wody opadowe i roztopowe powstające na terenach 1PU, 1KS, 1U-3U, 1U,MN odprowadzane będą do 

odbiornika po uprzednim podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) Z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego, ustala się lokalne źródła ciepła, 

z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologiicechujących się niską emisją zanieczyszczeń 
w procesie spalania. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) Zaopatrzenie w gaz z istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zasilanych z gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN 250 CN 2,5MPa, zlokalizowanego po południowej stronie ul.  Krakowskiej, poprzez stację 
redukcyjno-pomiarową I stopnia zlokalizowaną w Młoszowej.  

2) Dopuszcza się dostawę gazu do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu. 
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7. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

1) Dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący i projektowany układ sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany w granicach planu.  

2) Ustala się odbudowę linii napowietrznej średniego napięcia 30kV relacji GPZ "Wola Filipowska "- GPZ 

"Trzebinia" oraz dopuszcza się możliwość jej przebudowy na napięcie 20kV.  

3) Budowę stacji transformatorowej (15/0,4 kV) o ustalonej lokalizacji na terenie o symbolu 2E oraz 

dopuszcza się budowę stacji, bez wskazanej lokalizacji w pozostałych terenach zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi w rozdziale 3.  

4) Dopuszcza się stację transformatorową (15/0,4kV) KO-KO – obsługującą wyłącznie obiekty właściciela 

stacji, bez możliwości zasilania innych podmiotów.  

5) Dopuszcza się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy w stacjach transformatorowych 

posiadających odpowiednie warunki techniczne.  

6) Dopuszcza się przebudowę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na 

system izolowany wraz z możliwością korekty przebiegów, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w ust. 1.  

7) Dopuszcza się kolejową napowietrzną linię elektroenergetyczną, przy czym w przypadku jej przebudowy, 

ustala się jej przeniesienie na teren kolejowy lub w strefę od kolei.   

8) Bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej, w obszarze objętym planem, napowietrznej i kablowej linii 

niskiego napięcia 1kV oraz projektowanej sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym podziemnym, 

nie wykluczając napowietrznych. 

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie telekomunikacji:  

1) Dopuszcza się rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, przy czym zakazuje się:  

a) na terenach lasów ochronnych 1ZL-4ZL realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej 

zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,  

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, 2MN realizacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu. 

2) Realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanych inwestycji.  

3) Na nowych terenach budowlanych ustala się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji 

teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych. 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu i otrzymania pozwolenia na 

użytkowanie budynków, teren może być wykorzystany w dotychczasowy sposób.  

2. Obiekty, urządzenia, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w wyznaczonych w planie 

liniach rozgraniczających dróg pozostawia się do czasu budowy dróg jako tymczasowe zagospodarowanie – 

z możliwością dokonywania bieżących konserwacji, remontów i przebudowy, bez prawa do rozbudowy 

i nadbudowy. 

Rozdział 2. 
Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów  

§ 16. 1. Tereny o symbolach 1MN, 2MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
w zabudowie wolno stojącej i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) – tylko lokale użytkowe bez 

budynków; pkt 12), pkt 13), pkt 14), pkt 20), pkt 28a), pkt 30), pkt 34), pkt 40). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  
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a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: na obszarze Parku Krajobrazowego 

maksymalnie 0,25, dla pozostałych maksymalnie 0,35,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wg zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: na obszarze 

Parku Krajobrazowego 60%, na pozostałych 50%,  

e) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny, 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren o symbolu 2MN położony jest 

w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie – obowiązują przepisy określone w § 7 ust. 3 pkt 1 oraz 

pozostałe ustalenia § 7.  

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) na obszarze Parku Krajobrazowego w terenie 2MN: minimalna wielkość powierzchni działki – 1000 m
2
  

i minimalna szerokość frontu działki – 18,00 m,  

b)  poza Parkiem: minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 

800 m
2
, minimalna szerokość frontu działki – 18,00 m. 

4) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji (w tym wskaźniki parkowania ) i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 17. 1. Tereny o symbolach: 1MNU – 6MNU, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  
i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 12),  

pkt 13), pkt 14), pkt 17), pkt 20), pkt 28a), pkt 30), pkt 33), pkt 34), pkt 39) oraz dodatkowo dla terenów 

2MNU i 4MNU:pkt 27), oraz dodatkowo dla terenów 1MNU-5MNU: pkt 28). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,40,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1 wg zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 40%,  

e) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub 

usługowy. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się dla terenów 4MNU i 6MNU 

funkcję ekotonową na styku z terenami leśnymi – obowiązują przepisy określone w § 7 ust. 3 pkt 4 oraz 

pozostałe ustalenia § 7.  

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: minimalna wielkość powierzchni działki – 1000 m
2
  

i minimalna szerokość frontu działki – 18,00 m.  

4) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Szczególne warunki zagospodarowania terenów wg ustaleń 
§ 12, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (w tym wskaźniki parkowania) 

i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 18. 1. Tereny o symbolach: 1U - 3U, przeznacza się pod zabudowę usługową i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 6), pkt 8),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2), pkt 4), pkt 7), pkt 9), pkt 14), 

pkt 15), pkt 20), pkt 21), pkt 25), pkt 28), pkt 28a), pkt 30), pkt 31), pkt 33), pkt 34), pkt 39) oraz 

dodatkowo dla terenu 3U: pkt 27). 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,40,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1 wg zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: dla terenu 3U - 

45%, dla pozostałych terenów 50%. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) ustala się funkcję ekotonową na styku z terenami leśnymi i terenami zadrzewień – obowiązują przepisy 

określone w § 7 ust. 3 pkt 4 oraz pozostałe ustalenia § 7,  

b) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu 

obsługi komunikacji samochodowej. 

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: ustala się obowiązek przestrzegania ustaleń  
§ 8, dla krzyża przydrożnego, zabytku chronionego ustaleniami planu, w terenie o symbolu 2U.  

4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: minimalna wielkość powierzchni działki – 1500 m
2
  

i minimalna szerokość frontu działki – 25,00 m.  

5) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Szczególne warunki zagospodarowania terenów wg ustaleń 
§ 12, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (w tym wskaźniki parkowania) 

i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 19. 1. Teren o symbolu 1U,MN, przeznacza się pod zabudowę usługową z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategoria, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 41),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 4), pkt 6), pkt 7), pkt 9), pkt 11),  

pkt 12), pkt 14), pkt 15), pkt 16), pkt 17), pkt 20), pkt 21), pkt 28), pkt 28a), pkt 30), pkt 31), pkt 33), pkt 34). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,30,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1 wg zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 40%, 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) obowiązują przepisy określone w § 7,  

b) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu 

obsługi komunikacji samochodowej, 

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: minimalna wielkość powierzchni działki – 1500 m
2
  

i minimalna szerokość frontu działki – 25,00 m,  

4) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Szczególne warunki zagospodarowania terenów wg ustaleń 
§ 12, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (w tym wskaźniki parkowania) 

i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 20. 1. Teren o symbolu 1PU, przeznacza się pod zabudowę usługowo-produkcyjną, składy i magazyny 

i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 10), pkt 15), pkt 16),  
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2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 5), pkt 14), pkt 17), pkt 20),  

pkt 21), pkt 25), pkt 26), pkt 27), pkt 28), pkt 28a), pkt 30), pkt 33), pkt 34), pkt 39). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,40,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1 wg zasad określonych w § 6 ust. 3,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 45%. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) obowiązują przepisy określone w § 7,  

b) nakazy:  

- ograniczenia uciążliwości do granic terenu 1PU,  

- zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych spełniających wymogi najlepszej dostępnej 

techniki, 

c) ustala się funkcję ekotonową na styku z terenami leśnymi – obowiązują przepisy określone w § 7 ust. 3 

pkt 4,  

d) dopuszcza się istniejące w dniu uchwalenia planu przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko z zakresu uboju drobiu. 

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: minimalna wielkość powierzchni działki – 2000 m
2
  

i minimalna szerokość frontu działki – 30,00 m.  

4) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji (w tym wskaźniki parkowania) i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 21. 1. Teren o symbolu 1R , przeznacza się pod tereny rolnicze i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18), pkt 19),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 28a), pkt 30), pkt 36), pkt 37),  

pkt 39). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, wyjątek stanowią obiekty przeznaczenia 

dopuszczalnego,  

b) kształtowanie ogrodzeń jak dla terenów w dolinie cieku w § 7 ust. 3 pkt 2. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren położony jest w Parku 

Krajobrazowym Dolinki Krakowskie – obowiązują przepisy określone w § 7 ust. 3 pkt 1. 

§ 22. 1. Tereny o symbolach: 1ZL – 4ZL, przeznacza się pod lasy i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 22),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 25), pkt 28), pkt 28a), pkt 39) 

z zastrzeżeniem: wyłącznie takie, które nie wymagają wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: zakazuje się wznoszenia budynków 

i budowli, wyjątek stanowią obiekty budowlane przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego 

z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1.  

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
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a) dla terenów położonych w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie – obowiązują przepisy określone 

w § 7 ust. 3 pkt 1,  

b)  lasy na terenach 1ZL – 4ZL są lasami ochronnymi w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 23. 1. Teren o symbolu 1ZL1 przeznacza się pod tereny rolnicze do zalesienia i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 23), pkt 24),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 28a), pkt 30), pkt 36), pkt 37), 

pkt 39). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli, wyjątek stanowią obiekty budowlane przeznaczenia 

podstawowego i dopuszczalnego,  

b) kształtowanie ogrodzeń jak dla terenów w dolinie cieku w § 7 ust. 3 pkt 2. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren położony jest w Parku 

Krajobrazowym Dolinki Krakowskie – obowiązują przepisy określone w § 7 ust. 3 pkt 1. 

§ 24. 1. Teren o symbolu 1L, przeznacza się pod zadrzewienia i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 24),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 21), pkt 28), pkt 28a), pkt 30), 

pkt 36), pkt 38), pkt 39). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: zakazuje się wznoszenia budynków 

i budowli, wyjątek stanowią obiekty budowlane przeznaczenia dopuszczalnego oraz inne budowle 

przeciwdziałające uciążliwości akustycznej linii kolejowej.  

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenu wg ustaleń § 12. 

§ 25. 1. Tereny o symbolach: 1ZP,KP – 3ZP,KP,przeznacza się pod tereny zieleni z dopuszczeniem 
parkingów iustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 20), pkt 21), pkt 34),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 25), pkt 26), pkt 27), pkt 28),  

pkt 28a), pkt 30), pkt 36), pkt 39). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli, wyjątek stanowią obiekty budowlane przeznaczenia 

dopuszczalnego,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 50%,  

c) dopuszcza się istniejące zjazdy z drogi krajowej, 

2) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej wg ustaleń § 14. 

§ 26. 1. Tereny o symbolach: 1E,2E, przeznacza się pod infrastrukturę techniczną z zakresu 
elektroenergetyki i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 25), pkt 28),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 28a), pkt 39). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  
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a) dla terenu 2E budowę transformatorowej stacji wnętrzowej zharmonizowanej z otoczeniem, z użyciem 

tradycyjnych materiałów, nie wykluczając słupowej,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 0,80,  

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu: 5%,  

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy wg ustaleń § 6, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej wg ustaleń § 14. 

§ 27. 1. Teren o symbolu 1KS, przeznacza się pod obsługę komunikacji samochodowej i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 31), pkt 32), pkt 34),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8), pkt 20), pkt 25), pkt 28),  

pkt 28a), pkt 33), pkt 39). 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) kształtowanie zabudowy wg ustaleń § 6,  

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 0,35,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 15%. 

2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) obowiązują przepisy określone w § 7,  

b) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu: 

stacji paliw i obsługi komunikacji samochodowej. 

3) Zasady rozmieszczania reklam wg ustaleń § 9, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji (w tym wskaźniki parkowania) i infrastruktury technicznej wg ustaleń § 13 i § 14. 

§ 28. 1. Teren o symbolu 1KDGP1/2, przeznacza się pod drogę publiczną klasy głównej ruchu 
przyśpieszonego i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 29),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 21), pkt 28), pkt 28a), pkt 35), 

pkt 38), pkt 39).  

3) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 25,00 m,  

b) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi głównej ruchu przyśpieszonego,  

c) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu,  

d) dopuszcza się chodniki jednostronne,  

e) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 25,00 m,  

f)  zakaz lokalizacji reklam na obiektach wg ustaleń w § 9. 

2. Tereny o symbolach: 1KDD1/2, 2KDD1/2, przeznacza się pod drogi publiczne klasy dojazdowej  
i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 29),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 21), pkt 28), pkt 28a), pkt 34),  

pkt 35), pkt 39).  

3) Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  
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a) szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00 m,  

b) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie dróg dojazdowych,  

c) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu,  

d) przebudowę i rozbudowę istniejącego włączenia drogi 2KDD1/2 do drogi krajowej w celu obsługi 

komunikacyjnej obiektów usługowych generujących duży ruch,  

e) dopuszcza się chodniki jednostronne i parkingi przykrawężnikowe,  

f)  odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 6,00m. 

3. Teren o symbolu 1KDD, przeznacza się pod drogi publiczne klasy dojazdowej o zmniejszonej 
szerokości i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 29),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 21), pkt 28), pkt 28a), pkt 34), 

pkt 35), pkt 39).  

3) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 8,00 m,  

b) ze względu na istniejące zainwestowanie - parametry techniczne i użytkowe obniżone, odpowiadające 

drogom pieszo-jezdnym,  

c) dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i chodnika,  

d) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 6,00 m. 

4. Tereny o symbolach: 1KDW - 5KDW, przeznacza się pod drogi wewnętrzne i ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 30),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 28), pkt 28a), pkt 35), pkt 39).  

3) Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających:  

- dla 1KDW – część drogi w obszarze planu o szerokości 3,00 m,  

- dla 2KDW, 5KDW – 6,00 m, dla 4KDW – 8,00 m,  

- dla 3KDW – część drogi w obszarze planu o szerokości 1,50 m, 

b)  parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie dróg pieszo-jezdnych bez segregacji ruchu 

kołowego i pieszego,  

c) odległość nowej zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1 wg zasad określonych w § 6 ust. 3 i 4. 

§ 29. Na każdym z terenów, o którym mowa niniejszym rozdziale:  

1) zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które zostały dla niego ustalone w planie,  

2) jako elementy technicznego wyposażenia dopuszcza się:  

a) sieci rozdzielcze, kolektory sanitarne i przyłącza infrastruktury technicznej,  

b) szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wg ustaleń  
§ 14 ust. 3. 

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe  

§ 30. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym  

1. Ustala się stawkę:  
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1) 20% (słownie: dwudziesto procentową) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu nr 1, symbolami: 

1MN, 2MN, 1KDGP1/2, 1KDD1/2, 2KDD1/2, 1KDD, 1KDW-5KDW, 1R, 1ZL-4ZL, 1ZL1, 1L, 1ZP,KP – 

3ZP,KP, 1E, 2E,  

2) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu nr 1, symbolami 

ogólnymi: 1U-3U, 1KS, 1PU, 1MNU-6MNU, 1U,MN. 

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę 
w wysokości odpowiednio 20% lub 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata nie dotyczy gruntów 

własności gminy Trzebinia. 

§ 31. Tereny przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego  

1. Na obszarze objętym planem realizowane będą inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów 

odrębnych zgodnie z ustalonym w planie dla poszczególnych terenów przeznaczeniem podstawowym 

i dopuszczalnym:  

1) drogi publiczne na terenach o symbolach: 1KDGP1/2, 1KDD1/2, 2KDD1/2, 1KDD,  

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną 
o symbolach: 1E, 2E oraz dopuszczone w pozostałych terenach zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

w rozdziale 3,  

3) budynki usług publicznych w ramach budynków użyteczności publicznej dopuszczone na terenach 

o symbolach: 1U-3U i 1MNU-6MNU, 1U,MN. 

2. Na obszarze planu ustalono w § 8, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, co oznacza, że 

na terenie 2U, gdzie zlokalizowany jest krzyż przydrożny, zabytek małej architektury sakralnej, chroniony 

ustaleniami planu - realizowana będzie ochrona nieruchomości stanowiących zabytki w rozumieniu przepisów 

odrębnych.  

3. Dla obszaru planu określono w § 14, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej, co oznacza, że na całym obszarze objętym planem, będą - oprócz wymienionych w ust. 1, pkt 2 - 

z tego tytułu realizowane inwestycje celu publicznego. 

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie 

internetowej miasta Trzebini.  

§ 33. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Trzebini.  

§ 34. Uchwała wchodzi w życie w dniu, który następuje po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIV/360/VI/2013 

Rady Miasta Trzebini 

z dnia 27 marca 2013 roku 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
OBSZARU POŁOŻONEGO W SOŁECTWIE DULOWA – OBSZAR NR 2 

 
RYSUNEK PLANU 

SKALA 1:1000* 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIV/360/VI/2013 

Rady Miasta Trzebini 

z dnia 27 marca 2013 roku 

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
OBSZARU POŁOŻONEGO W SOŁECTWIE DULOWA – OBSZAR NR 2 

 
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
SKALA 1:1000* 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXIV/360/VI/2013  

Rady Miasta Trzebini  

z dnia 27 marca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta  
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu  

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 130, poz. 871), Rada Miasta Trzebini rozstrzyga:  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag, do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 2, wniesionych 

w wyniku przeprowadzonych:  

1) wyłożenia do publicznego wglądu całego obszaru objętego projektem planu zgodnie z Uchwałą  
Nr XXXIX/545/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie 

Dulowa, przed podzieleniem na dwa obszary nr 1 i nr 2 w wyniku Uchwały Nr XIX/185/V/2008 Rady 

Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa, zwanego 

dalej wyłożeniem „pierwszym”, w terminie od 22 lutego do 21 marca 2008r. w zakresie dotyczącym 

obszaru nr 2,  

2) oraz dwóch kolejnych wyłożeń projektu planu do publicznego wglądu, obszaru nr 2:  

a) drugiego wyłożenia w terminie od 10 listopada 2011r. do 9 grudnia 2011r.,  

b) trzeciego wyłożenia w terminie od 31 października 2012r. do 21 listopada 2012r.  

§ 1 

1. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w procedurze sporządzania planu Burmistrz Miasta Trzebini 

podjął poniższe rozstrzygnięcia:  

1) rozpatrzył wniesione uwagi z „pierwszego” wyłożenia w terminie od 22 lutego do 21 marca 2008 r. 

w zakresie dotyczącym obszaru nr 2 w Zarządzeniu Nr 0151/181/2009 r. z dnia 9 lipca 2009r. oraz  

Nr 0050.64.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  

2) rozpatrzył wniesione uwagi z drugiego wyłożenia w terminie od 10 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. 

w Zarządzeniu Nr 0050.20.2012 z dnia 12 stycznia 2012r. oraz Nr 0050.320.2012 z dnia  

25 października 2012 r.,  

3) rozpatrzył wniesione uwagi z trzeciego wyłożenia w terminie od 31 października 2012 r. do  

21 listopada 2012 r. w Zarządzeniu Nr 0050.374.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. 

2. Numeracja uwag w niniejszym rozstrzygnięciu przyjęta została odpowiednio do numeracji uwag 

zastosowanej w wydanych przez Burmistrza zarządzeniach, o których mowa w ust. 1.  

§ 2. Uwagi z pierwszego wyłożenia w terminie od 22 lutego do 21 marca 2008 r.  

1. Uwaga nr 3 pozostaje nieuwzględniona w części, dotyczącej:  

1) przeznaczenia terenu obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 1 RU pod budowę domów 

oraz wprowadzenia zakazu nowych inwestycji, uciążliwych dla środowiska i otoczenia (co w odniesieniu 

do ustaleń planu dotyczy możliwości realizacji na terenie 1U, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, 

obiektów obsługi komunikacji samochodowej, które kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko),  
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2) przeprowadzenia kontroli w zakładzie firmy „KO-KO”. 

2. Uwagi nr 4 i 5 pozostają nieuwzględnione w części, dotyczącej przeznaczenia terenu obiektów obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych 1RU dla celów agroturystycznych i mieszkalnych (co w odniesieniu do 

ustaleń planu dotyczy przeznaczenia południowej części terenu 1RU wyłącznie pod zabudowę usługową).  

3. Uwagi nr 6 oraz uwagi od nr 11 do nr 82 włącznie, pozostają nieuwzględnione w części dotyczącej: 

wprowadzania do planu rozwiązań projektowych z pierwszej wersji projektu planu z 2007r., czyli 

przeznaczenia części terenu działki o ówczesnym nr 64/9 (przy ul. Witosa) pod usługi sportu (US), 

z możliwością lokalizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (budynków i budowli przeznaczonych do 

uprawiania różnych dyscyplin sportu) oraz terenowych urządzeń sportowych.  

4. Uwaga nr 8 pozostaje nieuwzględniona w części, dotyczącej przekształcenia całej działki nr 70/10 pod 

zabudowę (co w odniesieniu do ustaleń planu dotyczy terenu w bezpośrednim sąsiedztwie kolei oraz dolinki 

dopływu Dulówki oznaczonych symbolami 1L i 2ZL).  

5. Uwaga nr 10 dotycząca przeznaczenia rolniczego (wg propozycji planu z 1979r.) wszystkich terenów 

pomiędzy ulicami Brata Alberta, Parku Jurajskiego i jej przedłużeniem do granicy obszaru planu, potokiem 

Dulówka, granicą terenów zamkniętych, granicą gminy, ul.  Krakowską i ul.  Witosa (czyli w obszarze objętym 

planem dotycząca terenów pomiędzy ulicą Brata Alberta, granicą obszaru, potokiem Dulówka, granicą 

terenów zamkniętych, granicą gminy, ul.  Krakowską i ul.  Witosa)pozostaje nieuwzględniona w całości. 

6. Uwaga nr 83 pozostaje nieuwzględniona w części, dotyczącej:  

1) przeznaczenia tylko pod zabudowę mieszkaniową atrakcyjnych terenów, położonych w otulinie Parku 

Krajobrazowego,  

2) przeznaczenia całego terenu działek nr 52/16 i nr 52/14 oraz działek nr 54/3 i nr 56/3, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. (Część terenu działki nr 54/3 została włączona do zabudowy w planie 

obszaru nr 1, prosi więc o poszerzenie terenu budowlanego również w obszarze nr 2). 

§ 3. Uwagi z drugiego wyłożenia w terminie od 10 listopada 2011r. do 9 grudnia 2011r.  

1. Uwaga nr 1 pozostaje nieuwzględniona w części, dotyczącej pozbawienia bezpośredniego zjazdu z drogi 

79 na działkę 69/16 (co w odniesieniu do ustaleń planu dotyczy nie wprowadzania zmian w ustalonych 

zasadach obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej 1KDGP1/2).  

2. Uwaga nr 3 dotycząca sprzeciwu co do ustaleń paragrafu 19 ze szczególnym naciskiem na ust. 2 pkt 31 

(co w odniesieniu do ustaleń planu dotyczy nie wprowadzania zmian w § 19 uchwały planu i zachowania 

ustaleń w przeznaczeniu dopuszczalnym dla terenów zabudowy usługowej (1U – 3U) kategorii nr 31: „obiekty 

obsługi komunikacji samochodowej – usługi, myjnie, warsztaty samochodowe i stacje obsługi pojazdów”), 

pozostaje nieuwzględniona w całości. 

§ 4. Uwagi z trzeciego wyłożenia w terminie od 31 października 2012 r. do 21 listopada 2012 r.  

1. Uwaga nr 1 dotycząca:  

1) przekształcenia ul.  W.Witosa (oznaczonej w planie symbolem 2KDD 1/2) na drogę publiczną ponadlokalną 
oraz połączenia jej w górnej części (pod lasem) z ulicą Grabową (wnoszący uwagę stwierdzają, że 

wewnętrzna droga prywatna jaką jest ul.  W.Witosa jest związana wyłącznie z działalnością gospodarczą 
Hurtowni i Ubojni Drobiu „KOKO”),  

2) ustalenia w planie stawki procentowej 30% od wzrostu wartości nieruchomości dla terenu stanowiącego 

własność wnoszących uwagę (oznaczonego w planie symbolami 1PU, 1U oraz 6MNU),  

pozostaje nieuwzględniona w całości. 

2. Uwaga nr 2, dotycząca zlokalizowania na działkach nr 68/57 i 68/56 (stanowiących własność 
wnoszących uwagę) przebiegu projektowanej drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu 1KDD1/2 oraz jej 

przesunięcia w kierunku północnym po działce nr 52/16, pozostaje nieuwzględniona w całości. 

§ 5. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia uwag zawiera załącznik do niniejszego rozstrzygnięcia.  
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ZAŁĄCZNIK DO 

ROZSTRZYGNIĘCIA RADY MIASTA  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Uzasadnienie do rozpatrzenia uwag z pierwszego wyłożenia 
w terminie od 22 lutego do 21 marca 2008r. 

Ad.§ 2.ust.1 pkt 1) 

W zakwestionowanym uwagą projekcie planu, część działki oznaczonej wówczas nr 64/9 przeznaczona 

była pod tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (symbol planu 1RU.  

W projekcie planu przedłożonym do uchwalenia północna część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/11 

i część działki nr 64/12) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową oznaczoną symbolem 

6MNU, a pozostała część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/13 i część działki nr 64/12) pod zabudowę 
usługową, oznaczoną symbolem 1U. Tereny te przedziela planowana droga wewnętrzna (5KDW). Dla 

terenu 1U w przeznaczeniu dopuszczalnym mieści się realizacja obiektów obsługi komunikacji 

samochodowej, które kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, przy spełnieniu innych wymagań wynikający z ustaleń planu.  

Podstawę do przyjęcia proponowanego w planie przeznaczenia terenów oraz możliwości 

zagospodarowania stanowią:  

- wyniki analiz wcześniej składanych wniosków i uwag do projektu planu (przed podziałem obszaru objętego 

projektem planu na obszary 1 i 2), w tym właściciela działki o ówczesnym nr 64/9, który wnioskował 

o zabudowę usługowo – handlowo – produkcyjną oraz mieszkaniowo – sportowo – rekreacyjną,  

- ustalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, 

gdzie przedmiotowy teren wskazany został jako tereny rozwoju, tereny koncentracji zabudowy usługowej,  

- istniejące zainwestowanie terenu pozostałej części ww. działki obiektami związanymi z produkcją oraz 

usługowymi (ubojnia i hurtownia drobiu), co zostało w projekcie planu utrzymane (m.in. możliwość 
lokalizacji zakładów produkcyjnych zatrudniających do 50 pracowników, z wyłączeniem przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych),  

- położenie terenu w sąsiedztwie istniejącej i utrzymanej w ustaleniach planu stacji paliw (teren o symbolu 

1KS),  

- realizacja zasady spójności funkcji oraz zagospodarowania terenów sąsiadujących ze sobą, w szczególności 

dla terenów niezagospodarowanych oraz kontynuowania funkcji ustalonych dla terenów położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie oraz dla zabudowy usługowej - również z wcześniejszego przeznaczenia części 

terenu przy ul.  Witosa pod taką zabudowę.  

Ponadto wprowadzenie w bezpośrednie sąsiedztwo terenów, gdzie funkcjonują obiekty produkcyjne, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, nie byłoby rozwiązaniem pożądanym ze względu na potencjalne konflikty, 

które mogłyby powstawać na styku tych dwóch funkcji. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko ustalony został obowiązek zachowania warunków wynikających z postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co powinno skutkować zminimalizowaniem faktycznego 

oddziaływania prowadzonych działalności na środowisko.  

Ad.§ 2.ust.1 pkt 2) 

Sprawowanie kontroli nad eksploatacją przedsięwzięć nie jest przedmiotem planu miejscowego. Plan 

ustala przede wszystkim przeznaczenie terenu oraz zasady jego zagospodarowania. W odniesieniu do pkt 3 

uwagi, uwaga nie może zostać uwzględniona w ustaleniach planu miejscowego.  

Ad.§ 2.ust.2 

W zakwestionowanym uwagą projekcie planu, część działki oznaczonej wówczas nr 64/9 przeznaczona 

była pod tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (symbol planu 1RU).  

W projekcie planu przedłożonym do uchwalenia północna część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/11 

i część działki nr 64/12) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową oznaczoną symbolem 
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6MNU, a pozostała część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/13 i część działki nr 64/12) pod zabudowę 
usługową, oznaczoną symbolem 1U. Tereny te przedziela planowana droga wewnętrzna (5KDW).  

W odniesieniu do ustaleń projektu planu przedłożonego do uchwalenia uwaga dotyczy nie uwzględnienia 

w projekcie planu możliwości realizacji zabudowy związanej z agroturystyką oraz przeznaczenia terenu 

oznaczonego symbolem 1U wyłącznie pod zabudowę usługową.  

Podstawę do przyjęcia proponowanego w planie przeznaczenia terenów, a przez to nieuwzględnienia 

żądanych przez wnoszących uwagę możliwości zagospodarowania terenu, stanowią:  

- wyniki analiz wcześniej składanych wniosków i uwag do projektu planu (przed podziałem obszaru objętego 

projektem planu na obszary 1 i 2), w tym właściciela działki o ówczesnym nr 64/9, który wnioskował 

o zabudowę usługowo – handlowo – produkcyjną oraz mieszkaniowo – sportowo – rekreacyjną,  

- istniejące zainwestowanie terenu pozostałej części ww. działki obiektami związanymi z produkcją oraz 

usługowymi (ubojnia i hurtownia drobiu), co zostało w projekcie planu utrzymane,  

- rozwiązanie zaistniałego w toku prac planistycznych konfliktu przestrzennego jaki wywoływała planowana 

budowa kurników w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej poprzez usunięcie z projektu planu przeznaczenia 

opartego na rolniczym użytkowaniu terenu; agroturystyka miałaby zastosowanie tylko w przypadku 

zabudowy zagrodowej, która została wykluczona z projektu planu,  

- realizacja zasady spójności funkcji oraz zagospodarowania terenów sąsiadujących ze sobą, w szczególności 

dla terenów niezagospodarowanych oraz kontynuowania funkcji ustalonych dla terenów położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie oraz dla zabudowy usługowej - również z wcześniejszego przeznaczenia części 

terenu przy ul. Witosa pod taką zabudowę,  

- ustalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, 

gdzie przedmiotowy teren wskazany został jako tereny rozwoju, tereny koncentracji zabudowy usługowej.  

Ponadto wprowadzenie w bezpośrednie sąsiedztwo terenów, gdzie funkcjonują obiekty produkcyjne, 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie byłoby rozwiązaniem pożądanym ze względu na 

potencjalne konflikty, które mogłyby powstawać na styku tych dwóch funkcji.  

Ad.§ 2.ust.3 

W zakwestionowanym uwagami projekcie planu, wschodnia część działki oznaczonej wówczas nr 64/9 

przeznaczona była pod tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (symbol terenu 1RU), 

natomiast część położona od strony ul.  Witosa przeznaczona była pod zabudowę zagrodową 
i mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolno stojącej oraz zabudowę usługową.  

W projekcie przedłożonym do uchwalenia północna część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/11 

i część działki nr 64/12) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową oznaczoną symbolem 

6MNU, a pozostała część działki nr 64/9 (obecnie działka nr 64/13 i część działki nr 64/12) pod zabudowę 
usługową, oznaczoną symbolem 1U. Tereny te przedziela planowana droga wewnętrzna (5KDW).  

W odniesieniu do ustaleń projektu planu przedłożonego do uchwalenia, uwaga dotyczy proponowanego 

obecnie w planie jego przeznaczenia pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej, a nie jak 

wynikało z pierwotnej wersji planu, przeznaczenia terenu położonego pomiędzy lasami a istniejącą 
zabudową produkcyjno – usługowa firmy „KOKO” do ul.  Witosa, pod usługi sportu (symbol terenu US), 

z możliwością lokalizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (budynków i budowli przeznaczonych do 

uprawiania różnych dyscyplin sportu) oraz terenowych urządzeń sportowych. W ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego możliwa była lokalizacja na tym terenie hoteli, moteli i pensjonatów oraz obiektów 

gastronomicznych.  

Powrót do ustaleń pierwotnego projektu planu nie jest uzasadniony, przede wszystkim dlatego, że 

proponowane wówczas przeznaczenie terenu zostało oprotestowane przez właścicieli działki, kategorycznie 

nie wyrażających zgody na ustalone w projekcie możliwości zagospodarowania terenu. Proponowane 

obecnie funkcje terenu są zgodne z ustalonymi w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, usługowymi kierunkami zagospodarowania terenu. 

Ustalenia planu stwarzają szerokie możliwości inwestycyjne dla przedmiotowego terenu poprzez budynki 

usługowe (usług oraz handlu detalicznego prowadzonego w sklepach) oraz obiekty usług i rzemiosła  

(z wyłączeniem usług powodujących uciążliwość zgodnie z ustaleniami planu), z możliwością lokalizacji 
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w ramach przeznaczenia dopuszczalnego budynków użyteczności publicznej (w rozumieniu przepisów 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), hoteli moteli 

i pensjonatów oraz mieszkań towarzyszących.  

Ad.§ 2.ust.4 

Uwaga składana była do projektu planu, w którym działka nr 70/10 przeznaczona była w części pod 

tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudowa mieszkaniowa (6U,MN), w części pod zadrzewienia 

(3L) oraz drogi publiczne (KDGP ½) i wewnętrzne (14KDW).  

W projekcie planu przedłożonym do uchwalenia teren przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniowo 

– usługową (symbol terenu 4MNU) oraz zabudowę usługową, na znacznej części proponowanych wcześniej 

zadrzewień (symbol terenu 3U), z pasem terenów zieleni 3 ZP,KP wzdłuż ul.  Krakowskiej. Wzdłuż 
wschodniej i południowej granicy działki w planie proponowane są pasy terenu zadrzewień (1L) oraz 

zachowanie istniejących lasów (2ZL) wzdłuż dopływu potoku Dulówka.  

W odniesieniu do ustaleń projektu planu przedłożonego do uchwalenia, uwaga dotyczy terenu 

w bezpośrednim sąsiedztwie kolei oraz dolinki dopływu Dulówki (oznaczonych symbolami 1L i 2ZL) oraz 

wyłączonego z możliwości lokalizacji obiektów pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą terenów 

zabudowy usługowej i nieprzekraczalną linią zabudowy.  

Podstawę do przyjęcia proponowanego w planie przeznaczenia tych terenów i ich ochrony przez 

zabudową, stanowią:  

- konieczność uwzględnienia w planie uwarunkowań ekofizjograficznych, związanych z istniejącym ciekiem 

powierzchniowym (pełniącym również rolę rowu melioracyjnego) z biologiczną obudową zadrzewieniami 

i zakrzwieniami, tworzącym lokalny korytarz ekologiczny, w którym zachowanie biologicznych form 

użytkowania, decyduje o jego wartości przyrodniczej,  

- przebieg dopływu Dulówki w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych, położonych w obszarze gminy 

Krzeszowice, wieś Wola Filipowska, dla którego potok z zadrzewieniami stanowi naturalną strefę 
ekotonową,  

- ograniczenia zagospodarowania terenu wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej 

(oddziaływanie akustyczne oraz przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) oraz 

istnienia zieleni wysokiej wzdłuż południowej granicy działki,  

- realizacja zasady spójności funkcji oraz zagospodarowania terenów sąsiadujących ze sobą, w szczególności 

dla terenów niezagospodarowanych - w projekcie planu tereny położone po południowej stronie  

ul. Krakowskiej w pasie terenu ok. 120 m i większym zostały włączone do zabudowy, sąsiadują z terenami 

lasów oraz istniejących i planowanych zadrzewień. Usytuowanie obiektów kubaturowych zostało 

ograniczone linią zabudowy (gdyż nie zapewniają tego granice działek ewidencyjnych), w celu stworzenia 

właściwych warunków dla utrzymania i rozwoju obydwu funkcji.  

Ad.§ 2.ust.5 

Wnoszący uwagę żądają przywrócenia rolniczego przeznaczenia terenów otaczających działkę nr 64/9  

(nr w stanu prawnego w okresie wyłożenia planu) jakie posiadały w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego zespołu jednostek osadniczych południowo-wschodniego rejonu GOP, perspektywa 1990”, 

uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/64/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 15.01.1979r. 

W cyt . wyżej planie tereny położone po północnej stronie drogi krajowej przeznaczone były pod tereny łąk 

i pastwisk z warunkiem zachowania naturalnego krajobrazu, a leżące po stronie południowej 153 RZ - 

tereny łąk i pastwisk, dla których przy wyborze kierunków produkcji konieczne było uwzględnienie 

uciążliwości związanych z położeniem pomiędzy drogą krajową i linią kolejową. Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe przede wszystkim ze względu na przyjęte kierunki zagospodarowania wynikające ze 

„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia” 

zatwierdzonej Uchwałą  
Nr VI/48/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007r., zmienioną Uchwałą Nr XII/114/V/2007 

Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2007r., gdzie wnioskowane do rolniczego użytkowania tereny 

położone są w strefie urbanizacji i wskazane zostały jako tereny rozwoju, tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej. Podstawowym kierunkiem działań w terenach mieszkaniowych i usługowych jest utrzymanie, 

rozbudowa i uzupełnianie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o charakterze komercyjnym 
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i publicznym wraz pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną obejmującą dojazdy i zaplecze 

parkingowe. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona, użytkowaniem 

dopuszczalnym działalność gospodarcza. Jak wynika z przytoczonych powyżej zapisów dokumentu, 

studium nie przewiduje rolniczego użytkowania gruntów, o które wnioskują wnoszący uwagę. 
Obowiązujący dla sporządzanego planu przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że ustalenia projektu planu winny zachować zgodność 
z ustaleniami studium.  

Kolejnym powodem braku możliwości powrotu do ustaleń planu z 1979 r. są uwarunkowania wynikające 

z istniejącego stanu zagospodarowania terenu, które obejmuje zabudowę mieszkaniową i usługową, 
zlokalizowaną w dwóch niewielkich zespołach po północnej i południowej stronie drogi krajowej. 

Zabudowa ta powstał na podstawie „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Trzebinia” z 1990r. (zmienionego w 1994 r.) gdzie tereny wnioskowane do rolniczego użytkowania 

przeznaczone były pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (BVII/9MN oraz BVII/11MN). 

Niezależnie od powyższego, powrót do ustaleń planu z 1979 r. pociągnął by określone skutki finansowe dla 

gminy, związane z utrata wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.  

Ad.§ 2.ust.6 pkt 1 

Tereny, których dotyczy uwaga przeznaczone są w projekcie planu przedkładanym do uchwalenia 

głównie pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w zabudowie wolnostojącej oraz usługowej. Uzasadnienie dla wprowadzenia również użytkowania 

związanego z możliwością realizacji zabudowy usługowej stanowią poniższe argumenty:  

- wyniki analiz wcześniej składanych wniosków i uwag do projektu planu (przed podziałem obszaru objętego 

projektem planu na obszary 1 i 2), w tym właściciela działki o ówczesnym nr 64/9, który wnioskował 

o zabudowę usługowo – handlowo – produkcyjną oraz mieszkaniowo – sportowo – rekreacyjną,  

- ustalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, 

gdzie przedmiotowy teren wskazany został jako tereny rozwoju, tereny koncentracji zabudowy usługowej,  

- istniejące zainwestowanie terenu pozostałej części ww. działki obiektami związanymi z produkcją oraz 

usługowymi (ubojnia i hurtownia drobiu), co zostało w projekcie planu utrzymane (m.in. możliwość 
lokalizacji zakładów produkcyjnych zatrudniających do 50 pracowników, z wyłączeniem przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych),  

- położenie terenu w sąsiedztwie istniejącej i utrzymanej w ustaleniach planu stacji paliw (teren o symbolu 

1KS),  

- realizacja zasady spójności funkcji oraz zagospodarowania terenów sąsiadujących ze sobą, w szczególności 

dla terenów niezagospodarowanych oraz kontynuowania funkcji ustalonych dla terenów położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie oraz dla zabudowy usługowej - również z wcześniejszego przeznaczenia części 

terenu przy ul. Witosa pod taką zabudowę.  

Ponadto wprowadzenie w bezpośrednie sąsiedztwo terenów, gdzie funkcjonują obiekty produkcyjne, 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie byłoby rozwiązaniem pożądanym ze względu na 

potencjalne konflikty, które mogłyby powstawać na styku tych dwóch funkcji. Dla przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ustalony został obowiązek zachowania 

warunków wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co powinno 

skutkować zminimalizowaniem faktycznego oddziaływania prowadzonych działalności na środowisko.  

Ad.§ 2.ust.6 pkt 2 

W obszarze objętym projektem planu położone są działki nr 52/14 i nr 52/16, nr 56/3 i część działki  

nr 54/3.  

W zakwestionowanym uwagą projekcie planu ww. działki zostały przeznaczone pod tereny rolnicze do 

zalesienia (4ZL1) - część działki nr 54/3 oraz działka nr 56/3 oraz pod lasy (21ZL) - działki nr 52/14  

i nr 52/16 oraz pod drogę publiczną dojazdową (8KDD ½).  

W projekcie planu przedłożonym do uchwalenia część działki nr 56/3 i nr 54/3 poza obszarem 

istniejących zadrzewień, włączone zostały do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2MN. 

Południowe części ww. działek oraz południowa część działki nr 52/16 przeznaczone zostały pod drogę 
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w ul.  Brata Alberta 1KDD1/2. Pozostała część działki nr 52/16 i działka 52/14, zachowały swoje 

przyrodnicze przeznaczenie pod lasy (1ZL).  

Podstawę do przyjęcia proponowanego w planie przeznaczenia terenów oraz możliwości 

zagospodarowania stanowią:  

- położenie działek w obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i związana z nim konieczność 
ochrony istniejących zadrzwień,  

- położenie północnej części działki nr 52/14 (poza użytkiem Ls w ewidencji gruntów) w oddaleniu od 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej,  

- kierunki zagospodarowania ustalone w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (strefa lasów i dolesień), które nie predestynują ww. działek do przeznaczenia pod 

zabudowę,  

- sposób użytkowania działek nr 52/14 i 52/16 (działka nr 52/16 w całości oraz znaczna część działki nr 52/14 

(Ls – 6330 m
2
, Ps – 370 m

2
) posiadają użytki gruntowe Ls według danych ewidencji gruntów, co 

uniemożliwia ich przeznaczenie na cele zabudowy.  

Uzasadnienie do rozpatrzenia uwag z drugiego wyłożenia 
w terminie od 10 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. 

Ad.§ 3.ust.1 

W trakcie sporządzania projektu planu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, 

administrator drogi krajowej i organ uzgadniający projekt planu, określił zasady obsługi komunikacyjnej 

terenów przyległych do drogi krajowej, ponieważ ustalenia projektu planu przewidywały na tych terenach 

rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zaplanowane przeznaczenie terenu generowało większe 

obciążenie ruchem w stosunku do dotychczasowego zagospodarowania i skutkowało potrzebą przyjęcia 

nowych regulacji komunikacyjnych, uwzględniających ponadto: wysoką kategorię i klasę techniczną drogi 

krajowej (główna ruchu przyśpieszonego) oraz obowiązujące przepisy § 9.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Mając na względzie powyższe uwarunkowania w projekcie planu w § 13 ustalono zasady obsługi 

komunikacyjnej z drogi krajowej, ul. Krakowskiej (o symbolu 1KDGP1/2) dla terenów położonych po 

południowej stronie ul. Krakowskiej wyłącznie poprzez drogi wewnętrzne 2KDW-4KDW, jednocześnie 

dopuszczając:  

- wykorzystanie istniejących zjazdów indywidualnych, zgodnych z dotychczasowym sposobem użytkowania 

działki (w tym wypadku rolniczym), do czasu zrealizowania układu lokalnego, w tym dróg wewnętrznych,  

- zmianę zjazdów indywidualnych na publiczne i postępowanie w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych 

warunkami miejscowymi, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.  

Wymienione powyżej zasady nie zawierają ustaleń, które pozbawiają właścicielkę działki nr 69/16, 

wnoszącą uwagę, możliwości korzystania z istniejącego zjazdu indywidualnego, nie pozbawiają jej praw, 

które posiada, bowiem dopuszczono wykorzystanie istniejących zjazdów zgodnych z dotychczasowym 

sposobem użytkowania działki. Jednak odczytując intencję wnoszącej uwagę jako zagwarantowanie 

w planie możliwości bezpośredniej obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej nowych usługowych funkcji 

zaprojektowanych w planie na działce nr 69/16 - uwaga nie została w części uwzględniona, ponieważ 
w projekcie planu przedłożonym do uchwalenia nie wprowadzono zmian w ustalonych zasadach obsługi 

komunikacyjnej z drogi krajowej 1KDGP1/2. Warunki zagospodarowania dotyczące zjazdów zostały 

uzgodnione z zarządcą drogi, który nie wyraził zgody na wprowadzenie bezpośredniej obsługi 

komunikacyjnej działek przylegających do drogi przez zjazdy indywidualne i publiczne, jako zasady. 

W ustaleniach planu zawarta została możliwość zastosowania takich rozwiązań w przypadkach 

szczególnych, na podstawie przepisów odrębnych, jakim jest m.in. ustawa o drogach publicznych.  

Ad.§ 3. ust.2 

W obszarze pomiędzy ul. Witosa, a wschodnią granicą administracyjną gminy zaprojektowano w planie 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (6MNU) i usługowej (1U-2U, 1KS, 1PU) co jest zgodne 

z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
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Trzebinia” (Uchwała Nr VI/48/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r., zmieniona Uchwałą 
Nr XII/114/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2007 r.), gdzie przewidziano tereny 

koncentracji zabudowy usługowej, dla których przeznaczenie i zasady zagospodarowania ustalone zostały 

w § 19 tekstu planu. Ustalenia planu określają pod jakiego rodzaju usługi mogą zostać zagospodarowane 

tereny zabudowy usługowej (1U – 3U). W ramach przeznaczenia podstawowego wprowadza się budynki 

użyteczności publicznej (w rozumieniu przepisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie) oraz budynki usługowe (usług oraz handlu detalicznego prowadzonego 

w sklepach), z możliwością lokalizacji w ramach przeznaczenia dopuszczalnego nieuciążliwych usług 

i rzemiosła oraz hoteli moteli i pensjonatów. Zakres usług pod względem ich rodzaju został ograniczony 

poprzez wprowadzenie zakazu realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, z dopuszczeniem utrzymania przedsięwzięć istniejących, należących do tej grupy (ubojni 

i stacji paliw) oraz wprowadzeniem usług związanych z obsługą komunikacji. Na terenach planowanych 

usług, ustalono w kategoriach dopuszczalnego przeznaczenia terenu, kwestionowaną przez wnoszącą 
uwagę, kategorię nr 31: „obiekty obsługi komunikacji samochodowej – usługi, myjnie, warsztaty 

samochodowe i stacje obsługi pojazdów”.  

Powyższe rozwiązania projektowe podyktowane zostały sąsiedztwem:  

-  zainwestowania terenu o zbliżonym charakterze: istniejącą i utrzymaną w ustaleniach planu stacją 
paliw 1KS,  

-  występujących w terenie obiektów związanych z produkcją 1PU.  

Ponieważ planowane przeznaczenie terenu jest zgodne z ustaleniami „Zmiany studium…” oraz 

uzupełnia istniejące w terenie funkcje, stąd uwaga nie została uwzględniona, a w projekcie planu 

przedłożonym do uchwalenia utrzymano ustalenia paragrafu 19 bez zmian. 

Uzasadnienie do uwag z trzeciego wyłożenia 
w terminie od 31 października 2012r. do 21 listopada 2012 r. 

Ad.§ 4. ust.1 pkt 1) 

 W związku z zakładanym w projekcie planu rozwojem zabudowy w obszarze po północnej stronie  

ul.  Krakowskiej układ drogowy został w planie rozbudowany i uporządkowany w oparciu o istniejące drogi 

gminne i prywatne, przebiegające na kierunku północ-południe (Grabowa, Brzozowa, Witosa) oraz 

połączenie ich wszystkich w ciągu ul.  Brata Alberta (1KDD1/2) i ul.  Witosa (2KDD1/2). Kwestionowana 

przez wnoszących uwagę droga 2KDD1/2 została zaprojektowana:  

- jako publiczna droga klasy dojazdowej o wyznaczonym pasie terenu szerokości 10m w liniach 

rozgraniczających, zgodnie z przepisami Działu II Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie,  

- w oparciu o przebieg istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 64/10, stanowiącej w całości użytek 

drogowy (o pow. 2352 m
2
) oraz jej granice ewidencyjne w sposób jak najmniej ingerujący i ograniczający 

zagospodarowanie działek sąsiednich.  

 W planowanym zagospodarowaniu terenu oraz przynależnym mu układzie komunikacyjnym 

droga 2KDD1/2 stanowi ważny element, wymagający odpowiednio określonych parametrów w zakresie 

kategorii i klasy technicznej, ponieważ: 

- zapewnia dojazd do zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej, stacji paliw, zabudowy usługowo-

produkcyjnej, terenów potencjalnie generujących ruch samochodów,  

- stanowi podstawowe powiązanie komunikacyjne z drogą krajową 1KDGP1/2. Na drodze 2KDD1/2 opierają 
się ustalenia projektu w zakresie obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej obszaru pomiędzy  

l.  Krakowską, a ul.  Brata Alberta. Przyjęte rozwiązania komunikacyjne były przedmiotem długotrwałych 

ustaleń z administratorem drogi krajowej i zarazem organu uzgadniającego projekt planu: Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zakończonych ostatecznie uzyskaniem pozytywnego 

uzgodnienia w formie postanowienia znak GDDKiA-O/KR/Z-3ew/439/KRA/9b/12/16412/11137 z dnia 

12.09.2012r.  
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 Ponieważ zaplanowany układ drogowy, w tym droga 2KDD1/2 określona jako publiczna klasy 

dojazdowej, jest niezbędny dla planowanego rozwoju obszaru, zapewniając możliwość funkcjonowania 

i rozwoju zarówno firmie „KO-KO”, jak i innym podmiotom, właścicielom działek dotychczas 

niezagospodarowanych, a obecnie przeznaczonych w projekcie pod zabudowę, stąd uwaga nie została 

uwzględniona, a w projekcie planu przedłożonym do uchwalenia drogę 2KDD1/2 utrzymano 

w planowanym przebiegu jako publiczną dojazdową.  

Ad.§ 4. ust.1 pkt 2) 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w planie określa się obowiązkowo: stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ww. ustawy. W projekcie ustalono najwyższą z możliwych stawek 

30%, aby umożliwić gminie uzyskanie dochodu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W Prognozie 

skutków finansowych opracowanej do projektu planu prognozowano wzrost wartości części nieruchomości, 

własności wnoszących uwagę, na podstawie zaplanowanego w projekcie planu przeznaczenia terenu: 

mieszkaniowo-usługowego 6MNU (na działkach nr 64/11 i nr 64/12) oraz usługowego 1U (na działkach nr 

64/13 i 64/12), wziąwszy pod uwagę:  

- ustalenia nieobowiązującego „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Trzebinia” uchwalonego Uchwałą Nr III/9/90 Rady Gminy i Miasta Trzebinia z dnia  

27 czerwca 1990 r., zmienionego Uchwałą Nr VII/55/II/94 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 grudnia 1994 r., 

odnośnie przeznaczenia terenu: 34RPO – teren ośrodków produkcji gospodarki polowej, ogrodniczej 

i zwierzęcej,  

- rodzaj użytków gruntowych: działka nr 64/11 – łąki trwałe (ŁIV), grunty orne (RV), działka nr 64/12 – łąki 

trwałe (ŁIV), grunty orne (RV), pastwiska trwałe (PsV), działka nr 64/13 – łąki trwałe (ŁIV), pastwiska 

trwałe (PsV), nieużytki (N),  

- faktyczny sposób użytkowania nieruchomości: teren niezabudowany.  

Powyższe przesłanki dawały podstawę do prognozowania wzrostu wartości nieruchomości i ustalenia 

stawki na poziomie 30%, dlatego uwaga nie została uwzględniona, a w projekcie planu przedłożonym do 

uchwalenia utrzymano wysokość stawki procentowej.  

Ad.§ 4. ust.2 

Kwestionowana przez wnoszących uwagę droga 1KDD1/2 poprowadzona została po śladzie istniejącej 

ul. Brata Alberta do połączenia z ul. Grabową, a jej dalszy przebieg został zaplanowany wzdłuż terenów 

leśnych do połączenia z ul. W.Witosa. Zaplanowano ją jako publiczną drogę dojazdową, stanowiącą istotny 

element układu komunikacyjnego, obsługującego planowaną zabudowę obszaru po północnej stronie  

ul. Krakowskiej. Przebieg drogi na odcinku od ul. Grabowej wyznaczony został pasem terenu składającego 

się z działek własności gminy Trzebinia oraz działek własności prywatnej, w tym wnoszących uwagę 
działek nr 68/56, 68/57.Na potrzeby przyszłej realizacji drogi 1KDD1/2, w trakcie sporządzania projektu 

planu, przeprowadzona została procedura „odlesienia” (na fragmencie działki nr 52/16 i fragmencie działki 

nr 52/11) w wyniku czego uzyskano zgodę Marszałka Województwa Małopolskiego na przeznaczenie 

gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wyrażoną w Decyzji GK.III.6112/1-7/07 z dnia 01.03.2007 r.  

Wspomniany powyżej układ komunikacyjny do obsługi planowanego rozwoju zabudowy został 

rozbudowany i uporządkowany w oparciu o istniejące drogi gminne i prywatne, przebiegające na kierunku 

północ-południe (Grabowa, Brzozowa, Witosa) oraz połączenie ich wszystkich „klamrą” w ciągu ul. Brata 

Alberta (1KDD1/2) i ul. W.Witosa (2KDD1/2). Wnioskowane przez wnoszących uwagę przesunięcie drogi 

1KDD1/2 w kierunku północnym po działce nr 52/16 oznaczałoby, konieczność zmiany przebiegu drogi na 

odcinku od strony zachodniej, usytuowanym w ramach działek drogowych oraz zwiększenie ingerencji 

w tereny prawem chronione: lasy i obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Należy pokreślić, 
zważywszy na przedmiot uwagi, że działka nr 52/16 wg wypisu z ewidencji gruntów jest własnością osoby 

fizycznej i posiada w całości powierzchni 0,43ha użytek: LsV.  

Zajęcie terenu pod pas drogowy 1KDD1/2 poprowadzono w projekcie optymalnie z punktu widzenia 

celu, jakiemu droga ma służyć, czyli obsłudze terenów zabudowanych, a nie rolnych i leśnych. 

Uszczuplenie terenu działek nr 68/57, 68/56 oznacza wprawdzie ograniczenia w lokalizacji zabudowy 

(nieprzekraczalna linia zabudowy) oraz zmniejszenie wielkości dwóch działek: dz. nr 68/57 o ok. 200 m
2
 do 
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pow. około 850m 
2
 i dz. 68/56 o ok. 120m 

2
 do pow. około 1200 m

2
, lecz w sposób, który nadal umożliwia 

ich zabudowę na podstawie ustaleń projektu planu.  

Wobec powyższego uwaga nie została uwzględniona, a w planie przedłożonym do uchwalenia utrzymano 

przebieg projektowanej drogi 1KDD1/2.  

  Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXIV/360/VI/2013  

Rady Miasta Trzebini  

z dnia 27 marca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady miasta o sposobie realizacji ZAPISANYCH W PLANIE inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących  

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH  

Rada Miasta Trzebini działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 130, poz. 871), ustala:  

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy będzie gmina Trzebinia.  

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą:  

1) środki własne gminy Trzebinia,  

2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez 

inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 nastąpi sukcesywnie w miarę 
pozyskiwania środków finansowych, tempa realizacji inwestycji w obszarze planu oraz w oparciu o aktualne 

potrzeby mieszkańców określane w budżetach rocznych.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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