
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXVI/367/2013 
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – 
Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 12 października 2010 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 20 i art. 27 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Olkuszu uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra 
– Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu  
z dnia 12 października 2010 r., zwaną dalej "zmianą planu". 

§ 1. 1. Zmiana planu obejmuje powierzchnię 8,93 ha. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu wyznacza się na rysunkach planu, stanowiących załączniki 
graficzne nr 1.1. ÷ 1.3. do niniejszej uchwały. 

3. Integralną część zmiany planu stanowią:  

1) tekst uchwały zmiany planu;  

2) załączniki graficzne nr 1.1. ÷ 1.3. – w skali 1:2000, zwane dalej "rysunkami planu". 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 2  – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 

uwag do projektu zmiany planu;  

2) załącznik nr 3  – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji zapisanych w planie 

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

finansowania. 

§ 2. Zmiana planu, obejmuje wprowadzenie zmian w tekście uchwały Nr LII/569/2010 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r, w zakresie:  

3) zmiany §1 ust. 3  pkt 3  na następujący: załączniki graficzne nr 1.1. ÷ 1.3. – w skali 1:2000, zwane dalej 

"rysunkami planu;  

4) zmiany §2 ust. 1  pkt 10 na następujący: "rysunkach planu" – należy przez to rozumieć: rysunki planu  

na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1.1. ÷ 1.3. do niniejszego tekstu 

planu;  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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5) zmiany §3 ust. 1  pkt 3  lit. g) na następujący: granica terenu górniczego ZGH Bolesław;  

6) wykreślenia §4 ust. 6  pkt 8  lit. b);  

7) dodania w §7 ust. 2  pkt 9  o następującej treści: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%;  

8) dodania w §8 ust. 2  pkt 9  o następującej treści: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%. 

§ 3. Zmiana planu, obejmuje wprowadzenie zmian w załącznikach graficznych do nr 1.1. ÷ 1.3  
do uchwały Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r, w zakresie:  

9) korekty na załączniku graficznym nr 1.3 przebiegu granicy terenu górniczego "ZGH Bolesław";  

10) zastąpienia na załączniku graficznym nr 1.3 nazwy "teren Górniczy Bolesław" wyrażeniem "teren 

górniczy ZGH Bolesław";  

11) korekcie skali na załącznikach graficznych nr 1.1. ÷ 1.3. podziałki liniowej oznaczonej jako 1:1000  

na 1:2000. 

§ 4. Tracą moc załączniki graficzne nr 1.1. ÷ 1.3 do uchwały Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r. 

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

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

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 1.1 
do Uchwały Nr XXVI/367/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

Układ sekcji 
 

 
 

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

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

1 2 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 

2 
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Załącznik Nr 1.2 
do Uchwały Nr XXVI/367/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

Układ sekcji 
 

 
 

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

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

1 2 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4638



 

1 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 4638



 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
 

2 
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Załącznik Nr 1.3 
do Uchwały Nr XXVI/367/2013 

Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

Układ sekcji 
 

 
 

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

Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

1 2 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXVI/367/2013  

Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 2 lipca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.  

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r., zgodnie z art. 18 pkt 1  ustawy z dnia 

27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r.,  

poz. 647 z późn. zm.) tj. w okresie od 14 stycznia 2013 r do 11 lutego 2013 roku, oraz w terminie do dnia 

4  marca 2013 roku, do projektu planu nie wpłynęły uwagi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
 

Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XXVI/367/2013  

Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 2 lipca 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
Rady Miejskiej w Olkuszu  

 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ – CZARNA GÓRA – ZAGAJE, 
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ UCHWAŁA NR LII/569/2010 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2010 R. INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), art. 7  ust. 1  pkt 1, 2  i 3  ustawy z dnia 8  marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska w Olkuszu  

rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Teren objęty planem jest w całości zainwestowany i wyposażony w sieci infrastruktury technicznej 

w obrębie istniejącej zabudowy.  

§ 2. Zadania własne gminy stanowią inwestycje, które służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy z zakresu infrastruktury technicznej, obejmujące obiekty, urządzenia i sieci służące 

zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia, odbiorowi ścieków oraz drogi gminne wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi.  

§ 3. Stwierdza się, że ustalenia w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Olkusz – Czarna Góra – Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r. zawierają zadanie inwestycyjne określone w § 2  niniejszego 

rozstrzygnięcia tj. zadanie własne gminy, które obejmuje:  

Wykup terenu pod poszerzenie drogi dojazdowej o pow. 140 m
2
. Całkowity koszt wykupu za 140 m

2
  

x 200,00 zł = 28.000 

§ 3. Zadania inwestycyjne wynikające z ustaleń planu miejscowego, które należy do zadań własnych gminy 

i jest określone w § 3  niniejszego rozstrzygnięcia należy realizować:  

1) w oparciu o obowiązujące przepisy ogólne i branżowe regulujące procesy inwestycyjne;  

2) zgodnie z wieloletnim planem finansowym miasta i gminy;  
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3) zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym miasta i gminy, kierując się i uwzględniając prognozowane 

terminy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

§ 4. Finansowanie zadania inwestycyjnego, wynikającego z ustaleń planu miejscowego w zakresie 

infrastruktury technicznej, które zalicza się do zadań własnych gminy, należy realizować zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych a środki finansowe na jego realizację mogą pochodzić z następujących źródeł:  

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałami budżetowymi;  

2) kredytów i pożyczek;  

3) z obligacji komunalnych;  

4) ze strukturalnych funduszy pomocowych: wojewódzkich, krajowych i miejskich;  

5) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;  

6) z innych źródeł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Kucharzyk 
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