
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XXVI/370/2013 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 647), po stwierdzeniu, że zmiana 

planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Olkusz uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r., 

wraz z późn. zm. - Rada Miejska w Olkuszu uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada 

uchwalonego Uchwałą Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r. ogłoszoną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 184, poz. 1469, zwanej dalej zmianą planu.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1  – rysunek zmiany planu w skali 1:2000, składający się z Arkusza nr 1 i Arkusza nr 2, 

stanowiący integralną część uchwały, przedstawiający odpowiednio sposób dokonanej zmiany, o której 

mowa w § 2  pkt 1  lit. b i pkt 2  niniejszej uchwały;  

2) Załącznik Nr 2  – rysunek zmiany planu w skali 1:2000 składający się z Arkusza nr 1  i Arkusza nr 2, 

ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązujący w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury 

technicznej, do uściślenia na etapie projektu budowlanego, przedstawiający dokonaną zmianę, o której 

mowa w § 2  pkt 3  niniejszej uchwały;  

3) Załącznik Nr 3- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany planu;  

4) Załącznik Nr 4  – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. W uchwale Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w części tekstowej planu:  

a) w Dziale III. Ustalenia szczegółowe w Rozdziale 2  w § 18 w ust. 1  i 4  skreśla się symbol „3.U.1”,  

b) w Dziale III. Ustalenia szczegółowe w Rozdziale 2  po § 18 dodaje się § 18 a w brzmieniu:  

„§ 18a. § 18a  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 3.U.1 z podstawowym 

przeznaczeniem pod usługi komercyjne.  

2. W granicach terenu 3.U.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:  

1) wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, realizowaną w ramach zaspokojenia potrzeb 

mieszkalnych osób prowadzących działalność usługową na działce lub zespole działek, na których 

prowadzona jest działalność;  

2) odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zachowując utrzymanie 

obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych;  

3) obiekty małej architektury towarzyszące obiektom kubaturowym;  

4) wysoką i niską zieleń urządzoną;  

5) ciągi piesze;  

6) dojazdy i dojścia.  

3. W granicach terenu 3.U.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 25%;  

2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny – 0,2,  

b) maksymalny - 1,0;  

3) wysokość obiektów usługowych – do 10 m, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej;  

4) wysokość obiektów mieszkalnych – do 9  m;  

5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku od drogi publicznej – do 18 m;  

6) obowiązek stosowania dachów dwuspadowych, lub wielospadowych o symetrycznym nachyleniu 

połaci dachowej 37°-45° z możliwością wprowadzenia przyczółków i naczółków;  

7) zachować minimum 35% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

8) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych w ilości dostosowanej do programu 

usług, zgodnie z § 9 pkt 4  niniejszej uchwały;  

9) skomunikowanie terenu 3.U.1 z drogi 1.KDL.3.  

4. W granicach terenu 3.U.1 – w części terenu położonego na obszarze spływu wód w czasie nawalnych 

opadów, budynki realizować jako niepodpiwniczone z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań 

konstrukcyjno – technicznych, w tym wysoki poziom parteru – min. 0,7 m.  

5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 niniejszej uchwały.”, 

c) w Dziale III. Ustalenia szczegółowe w Rozdziale 3  po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:  

„§ 31a. § 31a  

1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

oznaczony na rysunku planu symbolem 2.RM.27 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 

zabudowy zagrodowej.  

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

2) wolnostojące obiekty usługowe;  

3) obiekty agroturystyczne;  

4) adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na potrzeby rekreacji indywidualne;  
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5) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospodarczych pod działalność usługową, w tym 

usługi; agroturystyki, gastronomii;  

6) obiekty lub adaptację istniejących obiektów dla drobnej działalności produkcyjnej;  

7) obiekty małej architektury (altany, kapliczki, lampy, ławki itp.) oraz wiaty i zadaszenia;  

8) odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zachowując utrzymanie 

obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych;  

9) wody stojące, stawy, oczka wodne;  

10) ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i szlaki wraz z ich oznakowaniem;  

11) place, dojazdy i dojścia.  

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45�;  

2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,4,  

b) maksymalny: 0,7;  

3) wysokość budynków mieszkalnych oraz agroturystycznych – do 9  m. Dopuszcza się odstępstwa  

od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru 

budynków sąsiadujących do wysokości tych obiektów;  

4) wysokość obiektów, o których mowa w ust.2 pkt 2  i 6  – do 6  m, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 

zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących do wysokości 

tych obiektów;  

5) wysokość obiektów garażowych – do 6  m, dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów 

garażowych do gabarytów samochodów, ciągników, sprzętu i maszyn rolniczych;  

6) wysokość obiektów związanych z produkcją rolną m.in. inwentarskich, gospodarczych i innych –  

do 9  m, dopuszcza się dostosowanie wysokości obiektów związanych z produkcją rolną do technologii 

produkcji;  

7) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagospodarowanie terenu zgodnie 

z warunkami jak dla terenów 1.MN określonych w § 15 ust 3  niniejszej uchwały;  

8) zachować minimum 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej.  

4.Pozostałe ogólne zasady jak w § 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 niniejszej uchwały.”; 

2) na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1  do uchwały Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 15 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  

a) zmienia się część oznaczenia terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych, oznaczony symbolem 2.RM.3 na symbol 2.RM.27 oraz wprowadza linię 

rozgraniczającą,  

b) przeznacza się część terenu rolniczego 1.R.6 na teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych, oznaczony symbolem 2.RM.27,  

c) dokonuje się korekty przebiegu linii energetycznej średniego napięcia Wola Filipowska –Ostrężnica-

Gorenice wraz z granicą pasa technicznego od sieci infrastruktury technicznej; 

3) na rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej stanowiącym załącznik nr 2  do uchwały Nr VII/73/2011 

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011 r. dokonuje się korekty przebiegu linii energetycznej 

średniego napięcia Wola Filipowska – Ostrężnica-Gorenice wraz granicą pasa technicznego od sieci 

infrastruktury technicznej. 
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§ 3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów 3.U.1 i 2.RM.27 służącą naliczeniu opłaty 

od wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną ustaleniami niniejszej zmiany planu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
 

Załącznik Nr 1   
do Uchwały Nr XXVI/370/2013  

Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 2  lipca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

 

 

 

Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2013r. do 15 maja 

2013r. Termin na wniesienie uwag upłynął z dniem 7  czerwca 2013r. W ustalonym terminie, t.j. do dnia 

7  czerwca 2013r. do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada 

nie zostały wniesione uwagi.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 1a  

do Uchwały Nr XXVI/370/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 1b  

do Uchwały Nr XXVI/370/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

 
Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 2   

do Uchwały Nr XXVI/370/2013  

Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 2  lipca 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz zasady finansowania wymienionych 

w planie inwestycji- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8  marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r.  

nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz z przepisami z zakresu finansów publicznych, w tym ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) Wydatki z budżetu gminy,  

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  

b) dotacji samorządu województwa,  

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  

d) kredytów i pożyczek bankowych,  

e) innych środków zewnętrznych.  

Starania o pozyskanie środków prowadzone będą samodzielnie przez Gminę, a także w ramach 

porozumień międzygminnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu 

do bieżących funduszy oraz programów. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady 

wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 

działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 2a  

do Uchwały Nr XXVI/370/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

 
Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 2b  

do Uchwały Nr XXVI/370/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

 
Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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