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UCHWAŁA NR VII/75/2011 
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

 z dnia 15 marca 2011 r. 

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice” 

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 3 ust. 1 i art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 199, poz. 1227 z późn, zmianami), art. 53 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z późn. 
zmianami), w związku z Uchwałą Nr V/36/2003 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 lutego 2003 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2002 Rady Miej-
skiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, z późniejszymi zmianami  

Rada Miejska w Olkuszu  
 

stwierdza zgodność projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołec-
twa Niesułowice” z ustaleniami "Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Olkusz" uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 
27.02.1997r. z późniejszymi zmianami.  

 
i uchwala 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu sołectwa Niesułowice  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.  

1. Plan obejmuje obszar, którego granica wyznaczona 
jest na Rysunku Planu w skali 1:2000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami 
tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały 
oraz załącznikami: 

1) Rysunek Planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1; 
2) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Olkuszu 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
– załącznik nr 2; 

3) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Olkuszu 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych – załącznik nr 3; 

§ 2.  

1. Plan ustala podział obszarów na tereny 
o następującym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy usługowej użyteczności pu-
blicznej, oznaczone symbolem U- §9; 

2) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R- §10; 
3) tereny drogi publicznej, klasy ulicy głównej, 

oznaczone symbolem KDG 1/2- §11; 
4) tereny drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej, 

oznaczone symbolem KD1D 1/2 -§11; 

2. Ustalenia tekstu planu, o którym mowa w §1 ust.2 
zawarto w następujących rozdziałach: 

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne; 
2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ła-

du przestrzennego; 
3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustale-

nia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego; 

5) Rozdział 5 - Zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej; 

6) Rozdział 6 - Granice i sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych; 

7) Rozdział 7 - Zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości; 

8) Rozdział 8 - Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej; 

9) Rozdział 9 - Szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu; 

10) Rozdział 10 - Ustalenia końcowe; 

§ 3.  

1. W Rysunku Planu wymienionym w §1 ust.2 
pkt 1 obowiązują następujące oznaczenia graficz-
ne: 

1) granice obszaru objętego planem; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu; 

2. W Rysunku Planu, o którym mowa w pkt 1 na pod-
stawie przepisów odrębnych obowiązują granice 
złoża surowców skalnych oraz granica triasowego 
GZWP nr 454 Olkusz - Zawiercie. 

3. Pozostałe oznaczenia, w tym: treść mapy zasadni-
czej, trasy istniejącej i projektowanej infrastruktu-
ry technicznej z przypisanymi do nich strefami 
technicznymi oraz lokalizacje związanych z nimi 
urządzeń oraz ustalenia sąsiedniego projektu pla-
nu Witeradów - Niesułowice, mają charakter in-
formacyjny. 

§ 4.  

1. Ustalenia planu, o których mowa w § 1 ust.2 opra-
cowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływa-
nia na środowisko oraz opracowania ekofizjogra-
ficznego problemowego. 

2. W obszarze objętym planem nie ustala się wyma-
gań wynikających z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych, ponieważ nie występują tere-
ny zaliczone do „przestrzeni publicznych” 
w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, 
o którym mowa w §1 uchwały; 

2) rysunku planu - należy rozumieć rysunek planu 
w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny do ni-
niejszej uchwały; 

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem przeznaczenia zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi określonymi 
w legendzie rysunku planu; 

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nie-
ruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewiden-
cyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i dalszych ustaleń planu; 

5) wysokości budynku - należy przez to rozumieć 
maksymalny wymiar pionowy budynku określony 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na obszarze ograniczonym liniami rozgrani-
czającymi; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu in-
ny niż podstawowy, który uzupełnia przeznaczenie 
podstawowe i z nim nie koliduje; 

8) działalności uciążliwej, przedsięwzięciach i inwe-
stycjach szkodliwych dla środowiska - należy przez 
to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
jest obligatoryjne, w rozumieniu aktualnych przepi-
sów o środowisku i odpowiednich przepisach wy-
konawczych; 

9) usługach użyteczności publicznej- należy przez to 
rozumieć budynek lub funkcję, przeznaczoną na po-
trzeby administracji publicznej, wymiaru sprawie-
dliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkol-
nictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdro-
wotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług poczto-
wych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie drogowym, oraz 
inny budynek przeznaczony do wykonywania po-
dobnych funkcji, za budynek użyteczności publicz-
nej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

10) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć 
działalność gospodarczą związaną z produkcją 
i rzemiosłem oraz przetwórstwem rolno-
spożywczym nie zaliczoną do pkt.8 oraz nie stwa-
rzającej uciążliwości dla sąsiednich terenów 
o innej funkcji; 

11) wskaźniku zainwestowania powierzchni działki - 
rozumie się przez to procentowe zainwestowanie 
działki budowlanej, jako sumę powierzchni zabu-
dowy obiektów kubaturowych oraz nawierzchni 
utwardzonych podzieloną przez powierzchnię 
całkowitą działki budowlanej pomnożoną przez 
100, wyrażoną w %; 

12) reklamie wielkoformatowej - należy przez to ro-
zumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, 
o powierzchni reklamowej przekraczającej wy-
miary 6m2; 

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6.  

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 
należy określać w odniesieniu do terenów wyzna-
czonych na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, z uwzględnieniem: 

1) ustaleń rysunku planu, o których mowa w §1 
ust.2 pkt 1; 

2) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale; 

2. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniają-
cych dojazd do działek budowlanych w obsza-
rze objętym planem o szerokości wynikającej 
z przepisów odrębnych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 185 – 10035 – Poz. 1471 
 

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz tere-
nów urządzeń związanych z rozbudową syste-
mów infrastruktury technicznej stosownie do 
warunków wynikających ze szczegółowych 
rozwiązań technicznych, jeśli nie będą uniemoż-
liwiać realizacji przeznaczenia podstawowego 
planu, w tym w szczególności prowadzenie tych 
tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic; 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej działek usytuowa-
nych bezpośrednio przy drogach ponadlokalnych 
klasy G regulują przepisy odrębne. 

§ 7. Ustala się następujące zasady przy zagospo-
darowywaniu terenu w obszarze opracowania: 

1) wynikające z położenia terenów w obszarze Parku 
Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia 
terenu: 
a) tereny przeznaczone do zainwestowania powin-

ny być wyposażone w niezbędne urządzenia in-
frastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia 
w wodę, energię elektryczną, gaz i łączność oraz 
odprowadzenia ścieków z zachowaniem warun-
ków zawartych w przepisach odrębnych, 

b) na okres przejściowy, tzn. do czasu realizacji 
gminnych systemów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków - dopuszcza się budo-
wę indywidualnych urządzeń w tym studni 
i indywidualnych ujęć wody oraz oczyszczalni in-
dywidualnych, grupowych lub szczelnych osad-
ników z zapewnioną możliwością wywozu do 
momentu realizacji systemów kanalizacji; 

c) istniejące urządzenia nadziemne i podziemne 
uzbrojenia terenów utrzymuje się, dopuszczając 
ich rozbudowę, modernizację i przebudowę, 

d) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia 
i lokalizowania obiektów i urządzeń w liniach 
rozgraniczających istniejących i projektowanych 
dróg, dojść pieszych i pieszo- jezdnych oraz 
w terenach, których przeznaczenie przewidziano 
jako dopuszczalne, 

e) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-
strukturalnych w terenach przeznaczonych pod 
zainwestowanie oraz w terenach rolnych, o ile 
ustalenia planu dla tych terenów nie zakazują ich 
lokalizacji, 

f) dostawa energii elektrycznej dla wyznaczonych 
terenów, w oparciu o istniejącą sieć linii 
w wykonaniu napowietrznym lub kablowym. 

3) w zakresie kształtowania architektury i zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia § 8; 

4) wszystkie działki przeznaczone do zainwestowania 
muszą mieć zapewniony - stosownie do odrębnych 
przepisów - dostęp wiążący się z układem istnieją-
cych i projektowanych dróg publicznych; 

5) budowa nowych obiektów z funkcją rzemieślniczą 
lub drobnej wytwórczości wymaga zapewnienia 
w projekcie zagospodarowania działki stanowisk 
postojowych (parkingów) na pojazdy samochodo-
we korzystające z usług lub związanych z funkcją 

usługową, rzemieślniczą lub drobnej wytwórczości 
w ilości, co najmniej: 
a) 2 stanowiska na 50 m2 powierzchni sprzedażnej 

dla usług podstawowych i komercyjnych, 
b) 1 stanowisko na 3 miejsca konsumenckie 

w części gastronomicznej, 
c) 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej 

usług użyteczności publicznej, 
d) 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w rzemiośle, 
e) 4 stanowiska postojowe na 1 stanowisko na-

prawcze przy warsztatach naprawczych, 
6) zakaz realizacji obiektów handlowych, których po-

wierzchnia sprzedaży przekracza 400 m2, 
7) nakazuje się w zagospodarowaniu działki maksy-

malną ochronę istniejącego drzewostanu; 
8) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz betonowych 

wszelkich typów na odcinkach dłuższych niż 3,0m; 
9) dla terenów oznaczonych symbolem U ustala się 

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0m 
od linii rozgraniczającej z drogami publicznymi, 
wskazaną na rysunku planu; 

§ 8.  

1. Forma architektoniczna wszystkich budynków po-
winna nawiązywać do lokalnych tradycji budowla-
nych w tym uwzględniać stosowanie miejscowych 
materiałów elewacyjnych i charakterystycznego 
dla regionu detalu. 

2. W odniesieniu do nowych budynków należy sto-
sować następujące zasady: 

1) kształt bryły – preferowany horyzontalny, szero-
kość traktu określającego maksymalną dopusz-
czalną rozpiętość dachu nie może przekraczać 
9,5m (mierzona po zewnętrznych krawędziach 
ścian); 

2) rzut poziomy – preferowany jest zarówno rzut 
długi jak i krótki; 

3) dach – czterospadowy lub dwuspadowy, syme-
tryczny o nachyleniu połaci głównych 37o-45o 
z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami 
z kalenica równoległą do dłuższego boku bu-
dynku o maksymalnej wysokości kalenicy 9m, 
mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości 
najwyższej i najniższej od projektowanego po-
ziomu terenu. Długość kalenicy w przypadku 
dachów wielospadowych nie powinna być 
mniejsza niż 1/3 długości całego dachu (w celu 
uniknięcia zmierzenia ku tak zwanej „koperto-
wej” postaci dachu). Dach z wyraźnie akcento-
waną linią okapu, na maksymalnej wysokości 
4,5m nad poziomem gruntu, mierzonej jako 
średnia arytmetyczna wysokości najwyższej 
i najniższej od projektowanego poziomu tere-
nu. Minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic 
poza ścianę szczytową nie może być mniejszy 
niż 0,6m, dopuszczalne jest wprowadzenie 
daszków nad przybudówkami. Zalecana jest 
jednorodność form dachu w ramach jednego 
budynku; 
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4) pokrycie dachu – zalecane dachówki, dopusz-
czone różne materiały i elementy o fakturze da-
chówki; 

5) lukarny – zalecana jedna forma lukarn na jed-
nym budynku, ich łączna powierzchnia nie może 
przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej 
w elewacji, a minimalna odległość lukarny od 
ściany elewacji poprzecznej – 1,5m, dachy lu-
karn nie mogą się łączyć; 

6) otwory okienne – prostokątne o pionowej arty-
kulacji, zdwojone w ścianach kalenicowych 
o drobnej artykulacji i symetrycznych podziałach 
stolarki, w kompozycji szczytu zachować syme-
trię rozmieszczenia otworów; 

7) otwory drzwiowe – prostokątne o pionowej ar-
tykulacji; 

8) kolorystyka – ciemne barwy dachu (w kolorach 
brązu, czerwieni, zieleni, szarości) a elewacji 
w barwach zharmonizowanych z dachem (nie 
kontrastujących z tłem krajobrazowym – zwłasz-
cza w ekspozycji lokalnej w widoku bliskim 
i dalekim) oraz z zastosowaniem naturalnych 
faktur (zwłaszcza drewnianych, kamiennych 
i murowanych). Kolorystyka kominów i innych 
elementów występujących na dachu powinna 
być stonowana z kolorystyka dachu; 

3. Dopuszcza się odstępstwa od wymienionych 
w ust.2 ustaleń dla budynków o nowatorskich 
rozwiązaniach, wysokich walorach estetycznych 
i nie stanowiących dysharmonii z otaczającym kra-
jobrazem. 

 
Rozdział 3 

Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu 

§ 9.  

1. Ustala się tereny o symbolach od 1U do 3U dla 
zabudowy usługowej użyteczności publicznej jako 
przeznaczenia podstawowego. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 

1) drobną wytwórczość i rzemiosło; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże; 
4) zieleń urządzona; 
5) obiekty małej architektury; 
6) budynki gospodarcze, magazyny; 
7) urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji; 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 
40%; 

2) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – 
max.60%; 

3) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziem-
nych plus jednokondygnacyjne poddasze użyt-
kowe, ale nie więcej niż 9,0m; 

4) przy budowie nowych obiektów budowlanych 
należy zachować warunki określone w Rozdziale 
2 w § 6, § 7; 

5) forma architektoniczna obiektów budowlanych 
musi uwzględniać ustalenia § 8; 

6) miejsca postojowe dla obsługi zabudowy usłu-
gowej użyteczności publicznej, drobnej wytwór-
czości i rzemiosła należy zapewnić w granicach 
realizacji inwestycji w ilościach wynikających 
z ustaleń § 7 pkt. 5; 

§ 10.  

1. Ustala się tereny o symbolu R o przeznaczeniu 
podstawowym jako tereny rolnicze. 

2. Na terenach rolniczych, o których mowa w ust.1 
zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy 
w obszarze wystepowania złoża surowców skal-
nych. 

3. Na terenach rolniczych oznaczonych symbolem R 
dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg po-
lnych jako: 

1) ciągów spacerowych, tras rowerowych i tras 
narciarstwa biegowego; 

2) prowadzenia sieci infrastruktury technicznej; 

§ 11.  

1. Ustala się tereny o symbolu KD dla dróg publicz-
nych w kategoriach: głównej - KDG, dojazdowej - 
KDD, 

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających 
dla poszczególnych klas dróg: 

1) droga klasy G - 25,0 m; 
2) drogi klasy D oznaczone symbolem KD1D 1/2 –

10,0m; 
 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 

§ 12. Ustala się następujące ogólne zasady 
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: 

1) zakaz lokalizacji, przedsięwzięć mogących zawsze 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których wymagany jest obowiązek sporządzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem: 
a) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w tym instalacji radioko-
munikacyjnych, 

b) obiektów komunikacji oraz sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej na terenach objętych pla-
nem, 

c) zespołów zabudowy usługowej na terenie 
o powierzchni nie mniejszej niż 2ha, centrów 
usługowych o powierzchni nie mniejszej niż 1ha 
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lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
1ha wraz z towarzysząca infrastrukturą, 

d) stacji obsługi lub remontowych sprzętu budow-
lanego, rolniczego lub środków transportu, 

2) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych 
przez istniejące, przebudowane i nowo zabudowa-
ne obiekty budowlane; 

3) obowiązek stosowania systemów grzewczych, 
o niskoemisyjnych technikach spalania paliw; 

4) zakazuje się przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska przez prowadzoną działalność gospodar-
czą poza terenem, do którego prowadzący ma tytuł 
prawny; 

5) obowiązek stosowania na terenach parkingów 
i placów o powierzchni powyżej 0,1ha, szczelnych 
nawierzchni i urządzeń do odprowadzania wód 
opadowych, wyposażonych w separatory związków 
ropopochodnych; 

6) obowiązek utrzymania istniejącej zieleni wysokiej 
i zakrzewień z możliwością przebudowy i uzupeł-
nień gatunków zgodnie z warunkami siedliskowy-
mi; 

7) zakaz niszczenia terenów zieleni wysokiej, zadrze-
wień i zakrzewień w obszarach terenów rolniczych; 

§ 13. Dla ochrony wód podziemnych w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Olkusz- Za-
wiercie nr 454 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć dla których raport 
wykaże oddziaływanie w zakresie zanieczyszczania 
wód podziemnych i powierzchniowych; 

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mo-
głyby powodować dostawanie się nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu; 

3) zakaz gromadzenia, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów; 

4) ograniczenie stosowania nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin; 

5) dopuszczenie odprowadzania ścieków do oczysz-
czalni indywidualnych, grupowych lub szczelnych 
osadników z zapewnioną możliwością wywozu do 
momentu realizacji systemów kanalizacji; 

6) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
z ulic i miejsc postojowych do kanalizacji po 
uprzednim podczyszczeniu; 

7) nakaz czasowego przechowywania odpadów 
w sposób uniemożliwiający infiltrację wód opado-
wych. 

§ 14. Dla zachowania walorów krajobrazu otwar-
tego i kulturowego sołectwa Niesułowice ustala się: 

1) zakaz wprowadzania elementów degradujących 
walory krajobrazowe; 

2) nakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie 
z ustaleniami §7 i §8; 

 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

 

§ 15.  

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary 
i obiekty wpisane do rejestru zabytków 
i kwalifikujące się do objęcia ochroną konserwa-
torską. 

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac 
ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych 
należy powiadomić właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
Rozdział 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

 

§ 16.  

1. W południowo wschodniej części sołectwa Niesu-
łowice zalega złoże surowców skalnych - dolomitu 
diploporowego. 

2. Ustala się zakaz wszelkiej zabudowy w obrębie 
zalegania złoża niezwiązanej z jego eksploatacją. 

§ 17.  

1. Obszar objęty planem prawie w całości położony 
jest w zasięgu triasowego GZPW Nr 454 Olkusz-
Zawiercie. 

2. Zasady zagospodarowania terenów na tych obsza-
rach ustalono w §13. 

§ 18. Na terenach objętych planem nie występu-
ją: 

1) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; 
2) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych; 
3) obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji; 
4) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej; 
5) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywil-

nej; 
 

Rozdział 7 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 19.  

1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomo-
ści. 
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2. Dopuszcza się scalanie a następnie podział działek 

oraz wtórny podział działek pod warunkiem uzy-
skania następujących parametrów: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
działek w zabudowie usługowej - 1500 m2; 

2) minimalna szerokość wydzielanych działek bu-
dowlanych nie może być mniejsza aniżeli 
20,0m; 

3) nachylenie granicy działki do pasa drogowego 
drogi publicznej lub wewnętrznej powinno za-
chować kąt prosty z tolerancją +/-15°; 

4) dopuszcza się prowadzenie granic nowo wy-
dzielanych działek równolegle do istniejących 
podziałów; 

3. Każda nowo wydzielana działka budowlana musi 
mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej 
w rozumieniu przepisów odrębnych. 

4. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż 
określone w ustępie 2 w celu: 

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

2) powiększenia przyległej działki budowlanej; 
3) regulacji granic działki; 
4) wyznaczenia dróg wewnętrznych; 
5) uregulowanie spraw własnościowych związa-

nych z istniejącą zabudową; 

5. W terenach rolniczych R podziały geodezyjne nale-
ży dokonywać na podstawie przepisów odrębnych. 

 
Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 20.  

1. Ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczo-
nych na rysunku planu podziemnych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg we-
wnętrznych dla obsługi elementów zagospodaro-
wania w obrębie terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych 
ustaleń planu i wymogów określonych w przepi-
sach odrębnych. 

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w odniesieniu do systemu komuni-
kacji: 

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej tere-
nów objętych planem z istniejących 
i projektowanych ulic w ramach komunikacji 
drogowej dróg publicznych i wewnętrznych; 

2) powiązania ponadlokalne obszaru objętego pla-
nem zapewniają: 
a) granicząca od zachodu droga wojewódzka 

nr 791 w ciągu ul. Galicyjskiej, klasy głównej 
G1/2, 

b) granicząca od północnego - wschodu projek-
towana droga lokalna KDL1/2 łącząca ul. Ga-
licyjską z projektowaną obwodnicą KDG1/2, 

c) przylegająca do północnej granicy obszaru 
objętego planem projektowana droga dojaz-
dowa KD1D1/2 łącząca ul. Galicyjską 
z projektowaną KDL1/2 poza granicą obszaru. 

3) bezpośrednią obsługę obszaru objętego planem 
zapewniają drogi: 
a) projektowana KDL1/2, o której mowa w pkt 

2 lit. „b”, 
b) projektowana KD1D1/2 wymieniona w pkt 

2 lit. „c”, z wykorzystaniem istniejącego zjaz-
du na ulicę Galicyjską, z dostosowaniem 
zjazdu do przepisów odrębnych, 

c) projektowana droga dojazdowa KD2D1/2 
biegnąca od projektowanej KD1D1/2 na po-
łudnie, równolegle do ul. Galicyjskiej. 

4) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji 
drogowej ustala się możliwość lokalizacji przy 
zachowaniu wymagań określonych w przepi-
sach odrębnych, inwestycji związanych 
z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc 
postojowych, wiat przystankowych zintegrowa-
nych z punktami sprzedaży detalicznej, wolno-
stojących kabin telefonicznych, chodników, 
ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiek-
tów małej architektury itp.; 

5) ustala się możliwość prowadzenia remontów 
i przebudowy urządzeń w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ulic; 

6) parametry techniczne ulic ustalono w § 11; 

§ 21.  

1. Ustala się następujące zasady obsługi systemami 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 
a) z rozdzielczej sieci wodociągowej sołectwa 

w oparciu o wodociąg Ø150 w ul. Galicyj-
skiej, 

b) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
na terenach planowanych inwestycji usługo-
wych, z zachowaniem wymagań w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 

c) dla zabudowy lokalizowanej powyżej rzędnej 
415m.n.p.m. należy przyjmować indywidual-
ne urządzenia hydroforowe. 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych: 
a) ustala się budowę systemu kanalizacji sani-

tarnej i włączenie do systemu kanalizacji 
miasta poprzez sieć kanalizacyjną Żurady, 

b) dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych w oczyszczalniach indywidu-
alnych, grupowych lub szczelnych osadni-
kach z zapewnioną możliwością wywozu do 
momentu realizacji systemów kanalizacji, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) ustala się obowiązkowe podłączenie do sys-
temu kanalizacji po jego wybudowaniu, 
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d) ścieki z działalności usługowej, o składzie 
odbiegającym od składu ścieków komunal-
nych winny być podczyszczone przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji. 

3) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu 
średniego ciśnienia Ø75 mm; 

 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) utrzymuje się lokalizację sieci i urządzeń ist-
niejącego systemu elektroenergetycznego 
średniego napięcia, 

b) ustala się zasilanie terenów oznaczonych 
U z istniejącej i projektowanej stacji transfor-
matorowej 15/0,4 kV. 

c) przy zapotrzebowaniu mocy przekraczającym 
rezerwy w stacji konieczna będzie budowa 
nowej lub nowych stacji, zasilanej z istniejącej 
linii napowietrznej 15 kV. Ilość nowych stacji 
transformatorowych, typ, sposób zasilania 
oraz ich lokalizacja wynikać będzie z rzeczywi-
stego zapotrzebowania mocy i charakteru od-
biorów i określona zostanie na etapie projek-
tów budowlanych, 

d) ustala się rozbudowę systemu sieci niskiego 
napięcia 1 kV o nowe linie zasilające, napo-
wietrzne i kablowe, wyprowadzone z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformatoro-
wych ŚN/nn, 

e) ustala się prowadzenie nowych linii zasilają-
cych niskiego napięcia 1 kV wzdłuż granic nie-
ruchomości bądź w obrębie linii rozgranicza-
jących istniejących i projektowanych dróg, 
ulic i ciągów pieszych, w sposób nie ograni-
czający podstawowego przeznaczenia tere-
nów. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi telekomuni-
kacyjnej: 

1) ustala się zapewnienie obsługi systemami in-
frastruktury telekomunikacyjnej i radiokomuni-
kacyjnej stosownie do występującego zapo-
trzebowania na usługi telekomunikacyjne 
i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu 
oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę ist-
niejących sieci i urządzeń infrastruktury tele-
komunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szcze-
gólnie na terenach nowego zainwestowania; 

2) nowe linie telekomunikacyjne należy realizować 
w postaci kabli teletechnicznych ułożonych 
w kanalizacji teletechnicznej bądź doziemnych, 
prowadzonych w obrębie linii rozgraniczają-
cych istniejących i projektowanych ulic, ciągów 
pieszych i ścieżek rowerowych, w sposób nie 
ograniczający podstawowego przeznaczenia te-
renów; 

3. W obszarze objętym planem dopuszcza się wpro-
wadzenie dodatkowych, nie wymienionych 
w ust.1, i 2 sieci np. telewizji kablowej, instalacji 
alarmowych, przekaźników antenowych z następu-
jącymi zasadami: 

1) realizacja inwestycji nie narusza pozostałych 
ustaleń planu; 

2) eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powin-
na powodować przekroczenia standardów emi-
syjnych; 

4. Wszelkie przyłącza sieci teletechnicznych określone 
w ust.2 i 3 do odbiorców indywidualnych należy 
realizować z wykluczeniem linii napowietrznych. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie gospo-
darki odpadami: 

1) odpady komunalne składowane winny być 
w odpowiednich pojemnikach, następnie wywo-
żone na składowisko odpadów komunalnych 
przez wyspecjalizowane jednostki; 

2) powstające odpady z działalności usługowej, 
w zależności od rodzaju, winny być selektywnie 
gromadzone, w odpowiednio przystosowanych 
pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Okre-
sowo, odpady odbierane winny być przez specja-
listyczne jednostki zajmujące się ich utylizacja 
lub gospodarczym wykorzystaniem; 

3) gospodarka odpadami powinna być prowadzona 
zgodnie z planem gospodarki odpadami dla mia-
sta i gminy Olkusz oraz przepisami odrębnymi; 

 
Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 22.  

1. W obszarze objętym planem, zakazuje się lokaliza-
cji nowych stacji paliw. 

2. W obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji 
wolnostojących reklam wielkoformatowych. 

3. W obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji 
punktów zbiórki wszelkich odpadów. 

4. W obszarze zalegania złoża surowców skalnych 
w Niesułowicach zakazuje się realizacji wszelkiej 
zabudowy niezwiązanej z eksploatacją złoża. 

§ 23. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia ich użytkowania dla obszaru 
Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” ustalają 
przepisy odrębne, w tym rozporządzenia Wojewody 
Małopolskiego. 

 
Rozdział 10 

Ustalenia końcowe 

§ 24.  

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% 
(słownie: trzydzieści procent) określoną 
w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości 
położonych w granicach terenów objętych planem 
miejscowym, będąca podstawą do określenia 
opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, 
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przez właściciela albo użytkownika wieczystego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Postanowienia §24 ust.1 niniejszej uchwały nie 
mają zastosowania do nieruchomości stanowią-
cych własność i użytkowanie wieczyste Gminy Ol-
kusz. 

§ 25.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Olkusz. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:  
Jan Kucharzyk 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VII/75/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 15 marca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:  
Jan Kucharzyk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VII/75/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 15 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

sołectwa Niesułowice, nieuwzględnionych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu sołectwa Niesułowice, nie-
uwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz, Rada Miejska w Olkuszu postanawia:  

1) nie uwzględnić uwagi Rady Sołeckiej wsi Niesuło-
wice: 
- Treść uwagi: protest przeciwko takiemu spły-

ceniu wykorzystania tego terenu – to nie-
prawdopodobne, że najpierw był opracowany 
dobry plan dla tego fragmentu Niesułowic. 
Projekt z ciekawie rozwiązaną komunikacją 
wewnętrzną, dobrym przeznaczeniem terenu 
w różnych fragmentach tego kompleksu – 
patrz projekt z dnia 22.12.2003r. Cóż stało się, 
że po 7 latach intensywnej pracy nad planem, 
stworzono taką fatalną koncepcję. Gdzie są te-
reny, o które z taką determinacją zabiegali? 
W południowo-zachodniej części Niesułowic 
zaprojektowano osiedle domów jednorodzin-
nych, czyżby takiego osiedla i pozostałej czę-
ści Niesułowic niepotrzebne były tereny pod 
rekreację i sport? A gdzie tereny nieuciążliwej 
aktywizacji gospodarczej? Wnoszący uwagę 
mają dokumenty – pisma, w których przed-
stawiono kierunki wedle których miano wyko-

rzystać przestrzeń tego terenu. Nie zgadzają 
się na taki zapis, który w przyszłości mógłby 
zaowocować tym, że ktoś z potencjalnych in-
westorów wybuduje coś co stworzy uciążli-
wość dla otoczenia. A tak stworzony plan nie-
wątpliwie daje takie przyzwolenie. 

- Uzasadnienie: Projekt planu rozpoczęty 
w 2003r. opracowywany był jako samodzielny 
plan, obecnie w związku z opracowywanym 
planem dla całego sołectwa przedstawia roz-
wiązania wynikające z tego planu.Dlatego też, 
obecnie obsługa komunikacyjna terenów od-
bywa się poprzez układ dróg całego sołectwa 
a nie poprzez indywidualne drogi dla terenu 
fragmentu sołectwa. Poprzednio teren objęty 
opracowaniem był głównie przeznaczony pod 
zabudowę przemysłu, składów i usług 
a obecnie pod zabudowę usługową użytecz-
ności publiczną która jest mniej uciążliwa dla 
środowiska i mieszkańców niż przemysł 
i składy. Zabudowa usługowa użyteczności 
publicznej obejmuje także obiekty sportu, re-
kreacji i turystyki i nie ma nic na przeszkodzie 
aby takie obiekty zostały na terenie fragmentu 
sołectwa zlokalizowane. Teren objęty planem 
ze względu na przeznaczenie i walory krajo-
brazowe powinien być objęty jednym planem 
realizacyjnym zabudowy, który zgodnie 
z przyjętym do niego programem rozwiąże 
system dróg wewnętrznych i lokalizację po-
szczególnych funkcji. Szczegółowe ustalenia 
planu w tym zakresie przy braku w chwili jego 
sporządzenia znajomości zamierzeń inwesty-
cyjnych mogłyby uniemożliwić prawidłowe 
zagospodarowanie terenu objętego planem. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:  
Jan Kucharzyk 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VII/75/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 15 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 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, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Rada Miejska w Olkuszu działając na podstawie 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) ustala:  
1) inwestorem zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji 

należących do zadań własnych gminy, w tym bu-
dowy dróg KD1D1/2, będzie miasto i gmina Olkusz; 

2) źródłem finansowania inwestycji wymienionych 
w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta i gminy 
Olkusz; 

3) dopuszcza się udział środków zewnętrznych 
z uwzględnieniem środków pomocowych i z zało-
żeniem możliwości finansowania przez inne pod-
mioty gospodarcze na podstawie przepisów odręb-
nych; 

4) realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi 
sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finan-
sowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze 
objętym planem. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:  

Jan Kucharzyk 


