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§ 1

Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w Uchwale Nr VI/44/2007
Rady Gminy Brze�nica z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie
inkasa podatków rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci (Dz. Urz.
Województwa Ma³opolskiego z 2007 r. Nr 265 poz. 1752) zmie-
nionej Uchwa³¹ Nr XVII/151/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.
(Dz. Urz. Województwa Ma³opolskiego z 2008 r. Nr 477
poz. 3068):
W § 2, w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"Pan Robert ¯muda - na terenie So³ectwa Marcyporêba"

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Brze�nica.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego , z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od pierwszego dnia miesi¹ca,
nastêpuj¹cego po miesi¹cu wej�cia uchwa³y w ¿ycie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz
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Uchwa³a Nr XXIX/307/V/2008
Rady Miasta Trzebini

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia
29 marca 2007 r. Nr VI/56/V/2007 w sprawie zarz¹dzenia
poboru podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inka-
sentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za in-
kaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 6 ust. 12 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Ustawy Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z pó�n. zm.), art. 6b
Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Usta-
wy Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z pó�n. zm.), art. 6 ust. 8
Ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200.poz 1682 z pó�n. zm.) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy
z 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606
z pó�n. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Mia-
sta Trzebini uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W § 2 uchwa³y zmienia siê zapis:
z
"Lgota - Pani Ewelina �cigaj zam. Lgota"
Na
"Lgota - Pan Arkadiusz �cigaj zam. Lgota".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Trzebini.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak
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Uchwa³a* Nr XXIX/310/V/2008
Rady Miasta Trzebini

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru dzia³ek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz
czê�ci dzia³ki nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecz-
nej w Trzebini, obrêb ewidencyjny Trzebinia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm),
po stwierdzeniu zgodno�ci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego z ustaleniami zmiany studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Trzebinia, uchwalonej uchwa³¹ Nr VI/48/V/2007 Rady
Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r., zmienionej uchwa³¹
Nr XII/114/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 wrze�nia
2007 r., na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta
Trzebini uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru dzia³ek nr 555/94,555/95,555/96 oraz czê�ci dzia³-
ki nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej w Trzebini,
obrêb ewidencyjny Trzebinia w granicach okre�lonych na ry-
sunku planu zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y
Nr IX/93/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29.06.2007r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jw.

Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia zawarte w tre�ci uchwa³y oraz
w czê�ci graficznej planu.

2. Ustalenia zwarte w tre�ci uchwa³y i czê�ci graficznej planu
obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okre�lonym uchwa³¹.

3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych.

§ 3

1. Ustalenia planu stanowi¹ce czê�æ graficzn¹ obejmuj¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000, ustalaj¹cy

zasiêg przeznaczenia i warunków zagospodarowania te-
renów;

Poz. 213, 214, 215

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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2) za³¹cznik Nr 2 - rysunek uzbrojenia terenu w skali 1: 1000,
okre�laj¹cy zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹ rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce
ustaleniami planu t.j.:
1) za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Miasta Trzebini o spo-

sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych uwag zg³oszonych
do projektu planu miejscowego;

2) za³¹cznik Nr 4 - Rozstrzygniêcie Rady Miasta Trzebini o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4

Ustalenia planu stanowi¹ce tre�æ uchwa³y zostaj¹ wyra¿o-
ne w postaci:
1) przepisów wstêpnych (okre�lonych w Rozdziale I);
2) przepisów ogólnych dotycz¹cych ca³ego obszaru objêtego

planem (okre�lonych w Rozdziale II);
3) przepisów szczegó³owych dotycz¹cych przeznaczenia tere-

nów wraz z zasadami ich zagospodarowania i warunkami
zabudowy (okre�lonych w Rozdziale III);

4) przepisów koñcowych (okre�lonych w Rozdziale IV).

§ 5

Podstawowym celem planu jest stworzenie warunków
prawnych i przestrzennych dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa
jednorodzinnego oraz mieszkalnictwa i us³ug poprzez:
1) wprowadzenie odpowiednich regulacji zapewniaj¹cych ra-

cjonalne wykorzystanie terenów w aspekcie istniej¹cych wa-
lorów przestrzennych i ekonomicznych;

2) ustalenie zasad harmonijnego uk³adu urbanistycznego
z okre�leniem zasad kszta³towania w nim zabudowy;

3) zapewnienie relacji zmierzaj¹cych do integracji z terenami
otaczaj¹cymi.

§ 6

Obszar objêty planem uzyska³ zgodê na przeznaczenie grun-
tów rolnych na cele nierolnicze w ramach wniosku sporz¹dzo-
nego dla aktualnie obowi¹zuj¹cego planu miejscowego uchwa-
lonego w roku 2002r. Nie zachodzi zatem potrzeba sporz¹dza-
nia wniosku rolnego.

§ 7

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

o ile z tre�ci uchwa³y nie wynika inaczej;
2) planie- nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
3) aktualnie obowi¹zuj¹cym planie miejscowym - na-

le¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu Górka w Trzebini uchwalony
uchwa³¹ Nr XLIX/571/III/2002 Rady Miasta Trzebini z dnia
27.09.2002 r. w ramach którego zlokalizowany jest ob-
szar objêty planem;

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czê�æ
planu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone pla-
nem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie
podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warun-
kach okre�lonych w ustaleniach tekstu planu;

7) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu
wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczon¹
symbolem cyfrowo - literowym, o ile z tre�ci uchwa³y
nie wynika inaczej;

8) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ wyznaczone na rysunku planu linie, poza który-
mi nie mo¿na sytuowaæ nadziemnych obiektów kubatu-
rowych w projekcie zagospodarowania dzia³ki budow-
lanej lub terenu inwestycji w tym szczególnie od strony
istniej¹cych lub planowanych dróg;

10) nie wydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych
- nale¿y przez to rozumieæ dojazdy zarówno istniej¹ce
jak i te które mog¹ powstaæ w przysz³o�ci , dla których
nie wydzielono terenu liniami rozgraniczaj¹cymi na ry-
sunku planu, zapewniaj¹ce obs³ugê budynków i urz¹-
dzeñ w obrêbie wyznaczonych planem terenów;

11) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
parametr efektywnego wykorzystania terenów zabudo-
wy mieszkaniowej i us³ugowej ustalony na podstawie
proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych, liczonej w zewnêtrznym obrysie murów (Po)
do powierzchni terenu w granicach dzia³ki (lub dzia³ek)
jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne, wcho-
dz¹cej w obszar ustalenia w ramach projektu jego zago-
spodarowania (T).

Wska�nik intensywno�ci zabudowy:     I =

12) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozu-
mieæ czê�æ powierzchni terenu inwestycji lub dzia³ki bu-
dowlanej, zabudowanej kubaturowo i powierzchniowo,
nie stanowi¹cej powierzchni biologicznie czynnej;

13) wska�niku powierzchni zainwestowanej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni zainwestowanej w powierzchni tere-
nu inwestycji lub dzia³ki budowlanej;

14) wska�niku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej w po-
wierzchni terenu inwestycji lub dzia³ki budowlanej;

15) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji lub
dzia³ce budowlanej, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie
murów lub obudowy �cian przyziemia, a w przypadku
nadwieszeñ, podcieni z podporami czy przejazdów - po
obrysie ich wy¿szych kondygnacji;

16) wska�niku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako maksymalny procen-
towy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni tere-
nu inwestycji lub dzia³ki budowlanej;

17) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzo-
ne i utrzymywane zespo³y drzew i krzewów, zieleni ni-
skiej (trawniki i kwietniki);

18) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Trzebinia;

Po

T

Poz. 215
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19) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w tre�ci niniejszej uchwa³y oraz na rysunku,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

20) wysoko�ci budynku (zabudowy) - nale¿y przez to rozu-
mieæ wysoko�æ mierzon¹ od poziomu najni¿ej po³o¿one-
go terenu przy budynku do najwy¿ej po³o¿onego punktu
zwieñczenia budynku (do kalenicy dachu), przy czym nie
uwa¿a siê za najni¿ej po³o¿ony teren przy budynku za-
g³êbienia zwi¹zanego ze zjazdem do gara¿u oraz ze-
wnêtrznym zej�ciem do piwnic;

21) obiektach i urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez
to rozumieæ tablice, bilbordy, neony umieszczone na
masztach i konstrukcjach wolnostoj¹cych lub elewacjach,
ogrodzeniach i dachach budynków.

2. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu na dzieñ
uchwalenia planu.

3. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-
nie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.

§ 8

1. Okre�la siê obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu zawarte
na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów o

ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopusz-

czalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i za-
gospodarowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami li-
terowymi:
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami),
b) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
c) ZP - tereny zieleni urz¹dzonej ,
d) KD/D - tereny ulic dojazdowych;

5) strefy polityki przestrzennej:
a) przebieg strefy ochrony warto�ci przyrodniczych

wg mpzp terenu "Górka" w Trzebini stanowi¹cej uszcze-
gó³owienie zasiêgu korytarza ekologicznego ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Trzebinia,

b) zasiêg zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 451 Chrza-
nów (obejmuj¹cy ca³y obszar objêty planem)

c) strefa wymiany i regulacji granic w³asno�ci oraz po-
rz¹dkowania i sanacji istniej¹cego zainwestowania
(obejmuj¹ca ca³y obszar objêty planem).

2. Okre�la siê elementy informacyjne dotycz¹ce sposobu za-
gospodarowania zawarte w czê�ci graficznej, które nie sta-
nowi¹ ustaleñ planu:
1) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych - prze-

bieg jezdni w liniach rozgraniczaj¹cych dróg;
2) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane:

a) istniej¹cy,
b) projektowany;

3) rozmieszczenie i zajêto�æ obiektów kubaturowych w ra-
mach dzia³ek;

4) miejsca lokalizacji po³o¿onych poza obszarem objêtym
planem:
a) niewydzielonych ci¹gów pieszych,
b) ci¹gów rowerowych,
c) linii rozgraniczaj¹cych terenów wraz z ich oznaczeniem

wynikaj¹cych z mpzp terenu "Górka" w Trzebini (aktual-
nie obowi¹zuj¹cy plan miejscowy).

ROZDZIA£ II
Przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru

objêtego planem

§ 9

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:
1) tereny i obiekty chronione na mocy Ustawy o ochronie przy-

rody;
2) tereny i obiekty chronione na mocy Ustawy o ochronie za-

bytków i dóbr kultury;
3) tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi;
4) tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych;
5) tereny i obiekty dóbr kultury wspó³czesnej.

§ 10

Utrzymanie b¹d� przebudowa istniej¹cej oraz realizacja no-
wej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospoda-
rowania i u¿ytkowania terenów nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 11

Ustala siê ogólne zasady zagospodarowania terenów
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem, okre-
�lone w § 12 - § 17. Pozosta³e zasady odnosz¹ce siê do zago-
spodarowania poszczególnych terenów w tym wska�ników ich
wykorzystania okre�lono w Rozdziale III.

§ 12

W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego oraz kszta³towania przestrzeni publicznej ustala siê:
1) kszta³towanie przestrzeni mieszkalnictwa jednorodzinnego

(MN) i mieszkalnictwa z us³ugami (MU) jako harmonijnych
zespo³ów zabudowy mieszkaniowej i us³ug z towarzysz¹c¹
zieleni¹ poprzez:
a) zachowanie warunków wynikaj¹cych z wyznaczonych na

rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy t.j. przy
zachowaniu odleg³o�ci od linii rozgraniczaj¹cych ulic do-
jazdowych (po³o¿onych w obszarze objêtym planem oraz
na styku z tym obszarem) - 5m oraz od linii rozgraniczaj¹-
cej ulicy lokalnej (po³o¿onej na styku z obszarem objêtym
planem) - 6m ; w miejscach, gdzie nie zosta³y wyznaczone
na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy obo-
wi¹zuj¹ przepisy odrêbne,

b) zachowanie wysoko�ci zabudowy w nawi¹zaniu do zabu-
dowy na terenach s¹siaduj¹cych z obszarem objêtym pla-
nem przy uwzglêdnieniu parametrów okre�lonych w Roz-
dziale III,

c) zapewnienie jednorodno�ci form, detalu oraz kolorysty-
ki i zastosowanego materia³u wykoñczeniowego budyn-
ków lokalizowanych na terenie inwestycji lub dzia³ce bu-
dowlanej,

d) w kolorystyce budynków w granicach objêtych planem
przyjêcie zasady: �ciany jasne, dachy ciemne (w odcie-
niach czerwieni, br¹zu i szaro�ci);

2) kszta³towanie zieleni wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cy-
mi zespo³ów mieszkaniowych oraz mieszkaniowo - us³ugo-
wych przy uwzglêdnieniu:
a) okre�lonych w Rozdziale III wska�ników powierzchni bio-

logicznie-czynnej,

Poz. 215
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b) powi¹zania z zieleni¹ towarzysz¹c¹ obiektom istniej¹cym
i realizowanym na dzia³kach s¹siednich ze szczególnym
uwzglêdnieniem terenów w pasach przyleg³ych do ulic
dojazdowych,

c) zapewnienia co najmniej 30% udzia³u drzewostanu i krze-
wów zimozielonych w ogólnej liczbie drzew i krzewów;

3) dla terenów mieszkaniowo - us³ugowych (MU) lokalizacjê
w ramach dzia³ek budowlanych lub terenu inwestycji pro-
gramu wg nastêpuj¹cych zasad:
a) lokalizacja obiektów mieszkalnych w bezpo�rednim s¹-

siedztwie ulic z zachowaniem nieprzekraczalnych linii za-
budowy ustalonych na rysunku planu i w pkt 1 lit. a,

b) lokalizacja programu zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹ gospo-
darcz¹ w tym szczególnie rzemios³a i wytwórczo�ci we-
wn¹trz terenu inwestycji lub dzia³ki budowlanej (za obiek-
tami mieszkalnymi w stosunku g³ównego wjazdu i wej-
�cia na teren inwestycji lub dzia³kê budowlan¹),

c) w przypadku dzia³alno�ci gospodarczej obejmuj¹cej pro-
gram lub czê�æ programu handlu lokalizacje budynków
zwi¹zanych z tym programem frontem do ulicy,

d) lokalizacjê placów sk³adowych i roz³adunkowo-manew-
rowych w miejscach nie eksponowanych widokowo z dróg
publicznych,

e) w przypadku braku mo¿liwo�ci spe³nienia ustaleñ, o któ-
rych mowa w lit. d nale¿y stosowaæ przes³oniêcia dyshar-
monijnych elementów zagospodarowania zieleni¹ zimo-
zielon¹ lub fragmentem ogrodzeñ innych ni¿ a¿urowe z za-
strze¿eniem pkt 4 lit. a;

4) w przypadku wygradzania terenu inwestycji lub dzia³ek bu-
dowlanych w obszarze objêtym planem nale¿y uwzglêdniæ:
a) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych segmentowych z bla-

chy oraz ogrodzeñ prefabrykowanych betonowych i ¿el-
betowych (przês³a),

b) w przypadku realizacji ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicz-
nych winny one przebiegaæ w liniach rozgraniczaj¹cych
tych dróg;

5) zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ reklamowych oraz ta-
blic informacyjnych o wymiarach wiêkszych ni¿ 2,0mx1,0m;

6) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowy-
mi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y przekraczaj¹cej 400m2.

§ 13

W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego ustala siê:

1) zasadê racjonalnego wykorzystania gruntów przeznaczo-
nych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie za-
gospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji
odpowiednich proporcji pomiêdzy czê�ci¹ zabudowan¹
a niezabudowan¹, okre�lonych wska�nikiem powierzchni
zabudowy i wska�nikiem powierzchni biologicznie czynnej,
o których mowa Rozdziale III;

2) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych lub mog¹cych wy-
magaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowi-
sko wg. przepisów odrêbnych z wyj¹tkiem dróg, obiektów
i sieci infrastruktury technicznej. Dla terenów po³o¿onych
w obrêbie zasiêgu zbiornika wód podziemnych GZWP
Nr 451 Chrzanów, zwi¹zane to jest z zakazem lokalizacji
inwestycji nie posiadaj¹cych zabezpieczeñ przed przenika-
niem do pod³o¿a i wód podziemnych substancji toksycz-
nych i innych szkodliwych dla wód podziemnych;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w ca-
³ym obszarze objêtym planem;

4) zakaz realizacji zabudowy bez równoczesnego wyposa¿e-
nia terenów w docelowe sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z zakresu dotycz¹cego odprowadzania �cieków
sanitarnych i wód opadowych; do czasu realizacji kanaliza-
cji dopuszcza siê mo¿liwo�æ stosowania rozwi¹zañ tym-
czasowych t.j. szczelnych zbiorników na nieczysto�ci p³yn-
ne (zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni �cieków);

5) kszta³towanie systemu zieleni na obszarze objêtym pla-
nem przy uwzglêdnieniu:
a) istniej¹cego drzewostanu i warto�ciowych zakrzewieñ

w procesie zabudowy i zagospodarowania terenów na
cele ustalone w planie,

b) dopuszczenia wycinki drzew i krzewów wy³¹cznie w przy-
padkach nieuniknionych kolizji z planowanym zainwesto-
waniem oraz przy zachowaniu przepisów odrêbnych,

c) nasadzania drzewostanu o charakterze szpalerowym
szczególnie wzd³u¿ granic przylegaj¹cych do dróg o zwiêk-
szonym natê¿eniu ruchu (ulica lokalna po³o¿ona na sty-
ku z obszarem objêtym planem) jako formy ³agodzenia
bezpo�redniego wp³ywu tzw. zanieczyszczeñ komunika-
cyjnych i ha³asu a tak¿e wzd³u¿ innych ulic ze wzglêdów
okre�lonych w § 12 pkt 3 lit. e;

6) rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi
odpadami w systemie zorganizowanym obowi¹zuj¹cym
na obszarze Gminy Trzebinia, z segregacj¹ odpadów u �ró-
d³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie przepisów odrêbnych;

7) obowi¹zek podczyszczania wód opadowych i �cieków opa-
dowych pochodz¹cych z dróg i parkingów przed ich wpro-
wadzeniem do kanalizacji ogólnosp³awnej z zastosowa-
niem urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opadowe, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

8) zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energe-
tycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru objête-
go planem, nale¿y rozwi¹zaæ w oparciu o rozwi¹zania in-
dywidualne z obowi¹zkiem wykorzystania niskoemisyjnych
no�ników energii jak np. ogrzewanie elektryczne, gazowe
lub inne proekologiczne (w tym niekonwencjonalne) �ró-
d³a energii;

9) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
na rysunku planu symbolem MN oraz tereny zabudowy
mieszkaniowo - us³ugowej oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MU pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
w �rodowisku winny odpowiadaæ zgodnie z przepisami od-
rêbnymi dotycz¹cymi ochrony �rodowiska rodzajowi tere-
nów przeznaczonych pod "zabudowê mieszkaniow¹";

10) w zwi¹zku z po³o¿eniem czê�ci terenów o symbolach 1.MN
i 1.MU w obszarze o nachyleniu stoków powy¿ej 12% pro-
wadzenie prac ziemnych zwi¹zanych z posadowieniem
obiektów kubaturowych i z niwelacj¹ terenu na podstawie
dokumentacji "geologiczno - in¿ynierskiej".

§ 14

W zakresie zasad i warunków podzia³u nieruchomo�ci
ustala siê:
1) dopuszczenie mo¿liwo�ci geodezyjnego podzia³u nierucho-

mo�ci przy spe³nieniu warunków, o których mowa w przepi-
sach odrêbnych;

2) warunki przestrzenne przy sporz¹dzaniu podzia³u:
a) powierzchnia nowych dzia³ek uzyskanych w wyniku po-

dzia³u geodezyjnego:
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(MN) - min. 400m2- max. 1000m2, z dopuszczeniem tole-
rancji max. 15% wynikaj¹cych z uwarunkowañ lokal-
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nych (kszta³t dzia³ki, istniej¹ce zainwestowanie kubatu-
rowe itp.),

- na terenach zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (MU) -
min. 3000m2 z dopuszczeniem dzia³ek mniejszych wyni-
kaj¹cych z uwarunkowañ lokalnych i przeznaczenia do-
puszczalnego, przy ustalonej tolerancji 15% (okre�lonej
powierzchni minimalnej),

b) minimalna szeroko�æ dzia³ek:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN): dla

zabudowy wolnostoj¹cej - 18 m, dla zabudowy bli�nia-
czej - 14 m, dla zabudowy szeregowej - 6 m,

- dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (MU) - 25 m,
c) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowe-

go ulic publicznych oraz nie wydzielonych w planie dojaz-
dów wewnêtrznych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 600 oraz nie
wiêkszy ni¿ 900.

§ 15

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
uk³adu komunikacyjnego ustala siê:
1) zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem:

a) w obszarze objêtym planem obs³ugê komunikacyjn¹ na-
le¿y rozwi¹zaæ w oparciu o planowane drogi dojazdowe
zapewniaj¹ce powi¹zanie z istniej¹c¹ ulic¹ dojazdow¹
(ul. S³oneczna) i ul. lokaln¹ (bez nazwy) a nastêpnie ul. Pi³-
sudskiego po³o¿on¹ poza obszarem objêtym planem,

b) parametry dla kategorii ulicy dojazdowej okre�lono w § 21,
c) obs³ugê komunikacyjn¹, o której mowa w lit. a mog¹

stanowiæ równie¿ nie wydzielone w planie dojazdy we-
wnêtrzne przy szeroko�ci jezdni nie mniejszej ni¿ 5 m
(dotyczy szczególnie terenów zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej MU),

d) przebieg ci¹gów pieszych w chodnikach ulic winien za-
pewniæ powi¹zanie z przebiegiem g³ównego ci¹gu pie-
szego z towarzysz¹c¹ zieleni¹ wzd³u¿ zachodniej granicy
obszaru objêtego planem z zapewnieniem powi¹zañ
w kierunku pó³nocnym i po³udniowym;

2) obs³ugê komunikacj¹ zbiorow¹ obszaru objêtego planem
zapewni¹ linie autobusowe prowadzone w ul. Pi³sudskiego;

3) zasady obs³ugi parkingowej obszaru objêtego planem:
a) dla poszczególnych terenów nale¿y zapewniæ proporcjo-

naln¹ liczbê miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych wg wska�ników okre�lonych w Rozdziale III ,

b) miejsca do parkowania dla samochodów osobowych
mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów dróg
dojazdowych jako pasy i zatoki postojowe zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi lub na terenach, dla których dopusz-
czone jest przeznaczenie na parkingi,

c) miejsca parkingowe dla pojazdów transportu towarowe-
go dla terenów prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej
winny byæ lokalizowane w granicach terenów inwestycji
lub dzia³ek budowlanych, dla których dopuszczone jest
przeznaczenie na parkingi - zgodnie z przepisami zawar-
tymi w Rozdziale III.

§ 16

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu infrastruktury technicznej ustala siê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) zapewnienie zasilania w wodê obszaru objêtego pla-
nem z miejskiej sieci wodoci¹gowej w oparciu o istnie-
j¹cy wodoci¹g φ 200 mm zlokalizowany w ul. Pi³sud-
skiego,

b) system rozprowadzaj¹cy wodê w obszarze opracowa-
nia nale¿y oprzeæ na rozbudowie istniej¹cych wodoci¹-
gów φ 110 mm w ulicy S³onecznej oraz w planowanej
ulicy po stronie po³udniowo zachodniej (dla której wy-
dzielono przebieg),

c) dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej za-
chowanie technicznych stref ochrony wzd³u¿ liniowych
obiektów sieci wodoci¹gowej przez zapewnienie odle-
g³o�ci od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu nie mniej-
szej ni¿ 3,0 m do zabudowy i 1,0 m do obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ,

d) jako formê zagospodarowania terenów w ramach stref,
o których mowa w lit. c nale¿y przyj¹æ zieleñ trawiast¹;

2) w zakresie kanalizacji utrzymuje siê system kanalizacji
ogólnosp³awnej przy przyjêciu, ¿e:
a) odprowadzenie �cieków sanitarnych do GO� Chrza-

nów w oparciu o kolektor "T1" o przekroju φ 700mm-
φ 800mm dla ca³ej zabudowy we wschodniej czê�ci
obszaru Górka,

b) uk³ad podstawowy odprowadzania �cieków w obsza-
rze objêtym planem winny zapewniæ kolektory w pro-
jektowanych ulicach dojazdowych zbieraj¹ce �cieki z po-
szczególnych terenów i wprowadzaj¹ce je do kolektora
w ul. Pi³sudskiego,

c) w uk³adzie kanalizacji w zale¿no�ci od stanu technicz-
nego, zostan¹ wykorzystane odcinki istniej¹cych kolek-
torów ogólnosp³awnych, w tym szczególnie posiadaj¹-
ce bezpo�rednie lub po�rednie pod³¹czenia do kolekto-
ra ogólnosp³awnego w ul. Pi³sudskiego,

d) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej zacho-
wane zostan¹ techniczne strefy ochrony przez zapew-
nienie odleg³o�ci od zewnêtrznych krawêdzi kana³u nie
mniejszej ni¿: 5,0 m do zabudowy i 2,0 m do obiektów
ma³ej architektury i zadrzewieñ,

e) jako formê zagospodarowania terenów w ramach stref,
o których mowa w lit. d nale¿y przyj¹æ zieleñ trawiast¹;

3) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) system nale¿y oprzeæ na istniej¹cych stacjach transfor-

matorowych 6/04 S³oneczna i 6/04 �wierczewski zloka-
lizowanych w pobli¿u obszaru objêtego planem,

b) dla zasilania obszaru objêtego planem nale¿y zbudo-
waæ nowe obwody niskiego napiêcia oraz zmodernizo-
waæ obwody istniej¹ce,

c) przy ustalaniu lokalizacji obiektów kubaturowych i dróg
nale¿y zachowaæ techniczne strefy ochrony wzd³u¿ li-
niowych obiektów elektroenergetycznych, które wy-
nosz¹ dla linii kablowych SN/NN - 0,5 m licz¹c od skraj-
nego przewodu przy dopuszczeniu innych sposobów
lokalizowania budowli uwarunkowanych wykonaniem
pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektroma-
gnetycznego,

d) jako formê zagospodarowania terenów w ramach stref,
o których mowa w lit. c nale¿y przyj¹æ zieleñ trawiast¹;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) system nale¿y oprzeæ na stacji redukcyjnej I stopnia

"Górka" oraz planowanej do roku 2010 sieci gazowej
�rednioprê¿nej, dla tego rejonu,

b) �ród³em zaopatrzenia w gaz dla przedmiotowego tere-
nu mog¹ byæ: gazoci¹g �redniego ci�nienia DN90 wy-
konany z rur PE po³o¿ony w ul. Parkowej oraz gazoci¹g
DN 63PE w ul. Nowotki,

c) wzd³u¿ liniowych obiektów i urz¹dzeñ gazowniczych na-
le¿y uwzglêdniæ zgodnie z przepisami odrêbnymi tech-
niczne strefy ochrony (uwzglêdniaj¹c w dostosowaniu
do rodzaju gazoci¹gu strefy kontrolowane i strefy za-
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gro¿enia wybuchem) stanowi¹ce ograniczenie w za-
gospodarowaniu,

d) jako formê zagospodarowania terenów w ramach stref,
o których mowa w lit. c nale¿y przyj¹æ zieleñ trawiast¹;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) system nale¿y oprzeæ na rozwi¹zaniach indywidual-

nych spe³niaj¹cych wymogi okre�lone w § 13 pkt 8,
b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zaopatrzenia w ciep³o ze �ró-

d³a scentralizowanego po³o¿onego poza obszarem ob-
jêtym planem w przypadku rozbudowy istniej¹cego
systemu sieci ciep³owniczej do rejonu obszaru objête-
go planem;

6) w zakresie telekomunikacji:
a) system nale¿y oprzeæ na rozbudowie istniej¹cych linii

kablowych w ul. S³onecznej i ulicy bez nazwy,
b) rozprowadzenie sieci w obszarze objêtym planem win-

no nast¹piæ liniami kablowymi;
2. Dla okre�lonych w ust. 1 sieci i urz¹dzeñ ustala siê ponadto:

1) prowadzenie ci¹gów uzbrojenia w liniach rozgraniczaj¹-
cych istniej¹cych i projektowanych ulic z wy³¹czeniem nie-
których sieci istniej¹cych;

2) spe³nienie wymogów okre�lonych w § 13 pkt 3.

§ 17

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania i u¿ytkowania terenu ustala siê:
1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowe-

go zagospodarowania (powy¿sze nie dotyczy organizacji pla-
cu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie);

2) utrzymanie dotychczasowego u¿ytkowania do czasu zago-
spodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

ROZDZIA£ III
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia

terenów wraz z zasadami ich zagospodarowania
i warunkami zabudowy

§ 18

Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oznaczaj¹c je na ry-
sunku planu symbolem MN (1.MN, 2.MN, 3.MN), dla których
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa jed-

norodzinnego wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi - zabu-
dowa jednorodzinna wolnostoj¹ca i bli�niacza;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa o zwiêkszonej intensywno�ci:

szeregowa, ma³e domy mieszkalne,
b) budynki gospodarcze, gara¿e wbudowane lub wolnostoj¹ce,
c) us³ugi komercyjne zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ nieuci¹¿liw¹,
d) miejsca postojowe samochodów,
e) nie wydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne,
f) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla obs³ugi

innych terenów;
3) warunki zagospodarowania terenu poza spe³nieniem wy-

mogów okre�lonych w Rozdziale II:
a) zachowanie proporcji aby ³¹czna powierzchnia przezna-

czenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzch-
ni przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy pkt 2 lit. a),

b) mo¿liwo�æ realizacji 1 budynku mieszkalnego na 1 dzia³-
ce budowlanej,

c) realizacja us³ug, o których mowa w pkt 2 lit. c wy³¹cznie
jako wbudowane w budynki mieszkalne,

d) wska�niki u¿ytkowania terenu:
- wska�nik intensywno�ci zabudowy - 0,25-0,4,
- wska�nik powierzchni zainwestowanej - max. 40%,
- wska�nik powierzchni zabudowy - max. 35%,
- wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - 60%,

e) parametry obiektów kubaturowych:
- wysoko�æ zabudowy (budynków) - dla budynków miesz-

kalnych: max.11 m, dla budynków gospodarczych i ga-
ra¿y: max. 7 m,

- dachy dwu lub wielospadowe, o nadwieszonych oka-
pach, o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych
300-450 (z tolerancj¹ max. 100), kryte dachówk¹ lub in-
nym materia³em o fakturze dachówek (z uwzglêdnie-
niem wymogów okre�lonych w § 12 pkt 1 lit. d),

f) zabezpieczenie miejsc parkingowych: dla 1 budynku jed-
norodzinnego co najmniej 2mp/1 dzia³kê (uwzglêdniaj¹c
w tym miejsce w gara¿u).

§ 19

Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznacza-
j¹c je na rysunku planu symbolem MU (1.MU), dla których
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne z towarzysz¹cymi obiektami us³ug komercyjnych i rze-
mios³a produkcyjnego oraz drobnej wytwórczo�ci;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo jednorodzinne,
b) obiekty magazynowe i gospodarcze zwi¹zane z funkcj¹,
c) parkingi,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla obs³ugi

innych terenów.
3) warunki zagospodarowania terenu poza spe³nieniem wy-

mogów okre�lonych w Rozdziale II:
a) zachowanie proporcji aby ³¹czna powierzchnia przezna-

czenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzch-
ni przeznaczenia podstawowego,

b) mo¿liwo�æ realizacji 1 budynku mieszkalnego i 1 budynku
us³ugowego na 1 dzia³ce budowlanej,

c) wska�niki u¿ytkowania terenu:
- wska�nik powierzchni zainwestowanej - max. 60%,
- wska�nik powierzchni zabudowy - max. 40%,
- wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - 40%,

d) parametry obiektów kubaturowych:
- wysoko�æ zabudowy (budynków) - dla budynków miesz-

kalnych: max. 12 m, dla budynków zwi¹zanych z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹: max. 10 m (nie dotyczy urz¹dzeñ
technicznych i technologicznych), dla budynków gospo-
darczych i gara¿y: max. 7 m,

- dachy dwu lub wielospadowe, o nadwieszonych oka-
pach, o k¹cie nachylenia 300-450 (z tolerancj¹ max. 100),
a dla budynków zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
o rozpiêto�ci wiêkszej ni¿ 10m dachy dwuspadowe, o sy-
metrycznych po³aciach, o k¹cie nachylenia 200-300 (z to-
lerancj¹ max. 100),

e) zabezpieczenie miejsc parkingowych w dostosowaniu
do rodzaju i wielko�ci prowadzonej dzia³alno�ci gospo-
darczej przyjmuj¹c wska�nik: 4mp/10 zatrudnionych a po-
nadto dla programu mieszkaniowego 2mp/1 dzia³kê
(uwzglêdniaj¹c w tym miejsce w gara¿u).

§ 20

Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej oznaczaj¹c go na ry-
sunku planu symbolem ZP (1.ZP) obejmuj¹cy teren istniej¹-

Poz. 215
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cych zadrzewieñ i tereny otwarte stanowi¹ce element strefy
ochrony warto�ci przyrodniczych (czê�æ korytarza ekologicz-
nego o znaczeniu gminnym), dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urz¹dzonej z ci¹-

gami spacerowymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: �cie¿ki rowerowe o znacze-

niu ogólnomiejskim, sieci i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej,

3) warunki zagospodarowania terenu poza spe³nieniem wy-
mogów okre�lonych w Rozdziale II:
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) ochrona istniej¹cego drzewostanu (pojedynczych drzew

lub ich zespo³ów) oraz jego uzupe³nianie,
c) organizacja miejsc wypoczynku biernego i czynnego: pla-

cyki wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, punktu wido-
kowego zlokalizowanych przy g³ównym ci¹gach okre�lo-
nych na rysunku planu,

d) w przypadku wprowadzenia �cie¿ki rowerowej dla po-
wi¹zañ o znaczeniu ogólnomiejskim czytelne wydzielenie
jej od ruchu pieszego lub oznaczenie (w przypadku wspól-
nego u¿ytkowania).

§ 21

Wyznacza siê tereny dróg publicznych oznaczaj¹c je na ry-
sunku planu symbolem KD, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice dojazdowe o symbolu

KD/D (1.KD/D, 2.KD/D, 3.KD/D, 4.KD/D) ;
2) przeznaczenie dopuszczalne: ci¹gi piesze zapewniaj¹ce

istniej¹ce powi¹zania programowe (prowadzone g³ównie
wzd³u¿ istniej¹cych dróg dojazdowych do pól),

3) podstawowe parametry: dla ulic dojazdowych szero-
ko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10-12 m (wg rysunku
planu), chodnik o szeroko�ci min. 1,5 m jedno lub dwu-
stronny, w zale¿no�ci od lokalnych warunków tereno-
wych;

4) warunki zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzenia w ramach linii

rozgraniczaj¹cych:
- zatok postojowych samochodów osobowych (zgodnie

z § 15 pkt 3 lit. b),
- sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej(zgodnie z § 16

ust. 2 pkt 1).

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe

§ 22

Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysoko�ci:
1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MU - 30%;
2) dla pozosta³ych terenów - 20%.

§ 23

W granicach obszaru objêtego planem traci moc miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Górka"
w Trzebini zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLIX/571/III/2002 Rady
Miasta Trzebini z dnia 27.09.2002 r.

§ 24

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Trzebini.

§ 25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak

Poz. 215

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/310/V/2008
Rady Miasta Trzebini
z dnia 30 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIA£EK NR 555/94, 555/95, 555/96
ORAZ CZÊ�CI DZIA£KI NR 555/111 PO£O¯ONYCH W REJONIE UL. S£ONECZNEJ W TRZEBINI,

OBRÊB EWIDENCYJNY TRZEBINIA

RYSUNEK PLANU SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/310/V/2008
Rady Miasta Trzebini
z dnia 30 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIA£EK NR 555/94, 555/95, 555/96
ORAZ CZÊ�CI DZIA£KI NR 555/111 PO£O¯ONYCH W REJONIE UL. S£ONECZNEJ W TRZEBINI,

OBRÊB EWIDENCYJNY TRZEBINIA

RYSUNEK UZBROJENIA TERENU SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 215
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w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru dzia³ek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz czê�ci
dzia³ki nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej w Trze-
bini, obrêb ewidencyjny Trzebinia

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w zwi¹zku z art. 17
pkt 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
ze zm.) Rada Miasta Trzebini stwierdza, co nastêpuje:

§ 1

1. Projekt planu miejscowego wy³o¿ony zosta³ do publicznego
wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta w Trzebini w okresie
od 18 wrze�nia 2008 r. do 16 pa�dziernika 2008 r. Informa-
cjê o terminach: wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du, dyskusji publicznej i mo¿liwo�ci zg³aszania uwag
Burmistrz Miasta Trzebini og³osi³ za pomoc¹ komunikatu
prasowego ("Prze³om" Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej z dnia
10 wrze�nia 2008 r.) oraz obwieszczenia zamieszczonego
w dniach od 8 wrze�nia 2008 r. do 31 pa�dziernika 2008 r.
na urzêdowej tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Trzebini.
Projekt planu wy³o¿ono wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na
�rodowisko. Termin dyskusji publicznej nad przyjêtymi w pro-
jekcie planu rozwi¹zaniami wyznaczono na dzieñ 30 wrze-
�nia 2008 r. godz. 1430. Na publiczn¹ dyskusjê nie przyby³y
¿adne zainteresowane osoby.

2. W toku wy³o¿enia projektu planu miejscowego do publicz-
nego wgl¹du nie wniesiono ¿adnych uwag.

3. W trakcie dyskusji publicznej tak¿e nie zg³oszono ¿adnych
uwag do projektu planu.

4. W ustawowym okresie 14 dni po wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu planu miejscowego (tj. do dnia 30 pa�dzier-
nika 2008 r.) równie¿ nie wniesiono ¿adnych uwag.

§ 2

Na podstawie stanu wynikaj¹cego z przebiegu postêpo-
wania w sprawie sporz¹dzenia projektu planu miejscowego
ustalonego w § 1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czyn-
no�ci dla rozpatrzenia uwag.

§ 3

Na podstawie ustaleñ § 1 i § 2 stwierdza siê, ¿e projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru dzia³ek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz czê�ci dzia³ki
nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej w Trzebini,
obrêb ewidencyjny Trzebinia, nie wymaga podejmowania roz-
strzygniêæ w sprawie uwag.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/310/V/2008
Rady Miasta Trzebini
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIX/310/V/2008
Rady Miasta Trzebini
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru dzia³ek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz czê�ci
dzia³ki nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej w Trze-
bini, obrêb ewidencyjny Trzebinia

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru dzia³ek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz czê�ci
dzia³ki nr 555/111 po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej

w Trzebini, obrêb ewidencyjny Trzebinia inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹

do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania zgodnie z przepisami

o finansach publicznych

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Trzebini
rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
planu.
Z projektowanym planem wi¹¿e siê zadanie inwestycyjne
nale¿¹ce do zadañ w³asnych Gminy zgodnie z Ustaw¹ z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), obejmuj¹ce:
- realizacjê dróg klasy dojazdowej wraz z chodnikami i o�wie-

tleniem,
- realizacjê uzbrojenia w zakresie wodoci¹gu i kanalizacji

w ramach dróg , o których mowa powy¿ej.
2. Mo¿liwo�ci finansowania inwestycji gminnych.

Zasady finansowania zadañ inwestycyjnych Gminy powin-
ny byæ zgodne z przepisami Ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,
poz.1014 ze zm.).
Ustawa ta okre�la zasady planowania i dysponowania �rod-
kami publicznymi.
Dostêpne gminom �ród³a finansowania inwestycji infrastruk-
turalnych mo¿na pogrupowaæ w nastêpuj¹ce kategorie:
- dochody w³asne Gminy,
- subwencje,
- dotacje celowe,
- fundusze krajowe,
- fundusze celowe (strukturalne),
- kredyty i po¿yczki bankowe,
- obligacje komunalne,
- �rodki ze �róde³ pozabud¿etowych na zadania w³asne.
Dochody w³asne powiêkszone o pozosta³e �ród³a (z wy-
³¹czeniem kredytów i obligacji) to najbardziej naturalne
�ród³o pozyskiwania przez Gminy �rodków inwestycyj-
nych.

3. Przyjête �ród³a finansowania inwestycji zapisanych
w planie miejscowym
Dla realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ek
nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz czê�ci dzia³ki nr 555/111
po³o¿onych w rejonie ul. S³onecznej w Trzebini, obrêb ewi-
dencyjny Trzebinia jako inwestycji miejskich, o których
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mowa w pkt 1 powy¿ej przewiduje siê wykorzystanie na-
stêpuj¹cych �róde³ finansowania:
- �rodki w³asne Gminy ,
- �rodki pozyskane z funduszy strukturalnych,
- �rodki ze �róde³ pozabud¿etowych na zadania w³asne

Gminy,
- ewentualne inne �ród³a wymienione w pkt 2.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak
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Uchwa³a* Nr XL/415/08
Rady Miasta O�wiêcim
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w O�wiê-
cimiu pomiêdzy ul. Fabryczn¹ a terenami Firmy Chemicz-
nej Dwory S.A. w rejonie ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem
terenu objêtego planem miejscowym uchwalonym
uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta O�wiêcim z dnia 27 lu-
tego 2002 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pó�n. zm.) - Rada Miasta O�wiêcim uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy ul. Fa-
bryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie
ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem miej-
scowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Miasta
O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku, zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta O�wiêcimia, uchwalonego uchwa³¹ Nr LIX/594/06
Rady Miasta O�wiêcim z dnia 29 marca 2006 r.

2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru obejmuj¹cego tereny po³o-
¿one we wschodniej czê�ci O�wiêcimia, w rejonie ulic: Fa-
brycznej, Stara Droga, wg granic przedstawionych na za³¹cz-
niku graficznym do uchwa³y Nr LXIV/647/06 Rady Miasta
O�wiêcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu po³o¿onego w O�wiêcimiu pomiêdzy
ul. Fabryczn¹ a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w re-
jonie ul. Stara Droga, z wy³¹czeniem terenu objêtego planem
miejscowym uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/521/02 Rady Mia-
sta O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku.

3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 38,42 ha.

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje tekst ustaleñ planu zawarty w tre�ci
uchwa³y.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
1) czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca:

a) rysunek planu w skali 1:1000 - bêd¹cy ustaleniem pla-
nu - stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2,
b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach
ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 3

Jako podstawowy cel planu przyjêto potrzebê porz¹dko-
wania przestrzeni przez ustanowienie regulacji prawnych za-
pewniaj¹cych mo¿liwo�æ kszta³towania ³adu przestrzennego
w terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji produkcyjnych,
dzia³alno�ci gospodarczej, sk³adowej i us³ugowej wraz z okre-
�leniem zasad funkcjonowania w obszarze planu istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej i terenów zieleni.

§ 4

1. Ustalenia planu, stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, zawarte s¹ rów-
nie¿ na rysunku planu, o którym mowa w § 2, pkt 2, lit. a),
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czê�ci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.

3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych.

§ 5

1. Obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu, wyznaczone na ry-
sunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym

przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
stanowi¹ce jednocze�nie nieprzekraczalne linie zabudo-
wy - je�li linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na ry-
sunku planu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na ry-
sunku planu i obowi¹zuj¹ce w odniesieniu do budynków -
nowych oraz przebudowywanych - w przypadku fragmen-
tów terenów, w których nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy nie wyznaczono, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne;

4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i ozna-
czone nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) 1PU - 4 PU tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,
b) P tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
c) Tk tereny kolejowej stacji towarowej - bocznica kolejowa,
d) US tereny sportu i rekreacji.
e) 1Z - 3Z tereny zieleni nie urz¹dzonej,
f) KDG tereny dróg publicznych - droga g³ówna,
g) 1KDD - 2KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe,
h) KDW tereny drogi wewnêtrznej.

2. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elemen-
ty informacyjne planu wynikaj¹ce z polityki przestrzennej
miasta oraz przepisów odrêbnych - nie bêd¹ce jego ustale-
niami:
1) obszar objêty ustaleniami miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu po³o¿onego w O�wiê-
cimiu przy ul. Stara Droga (Uchwa³a Nr LIV/521/02 Rady
Miasta O�wiêcim z dnia 27 lutego 2002 roku);

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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