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3021 – Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dziel-
nicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”* 21069 
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UCHWAŁA NR IX/104/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej 
i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 27, art. 40 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), 
art.3 ust.1, art. 20 ust.1, art.27 i art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), 
w związku z Uchwałą nr XXVIII/306/2009 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 13 stycznia 2009r. zmienioną Uchwałą 
nr XXIX/ 313/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia  
10 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej 
i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko Rada Miejska 
w Olkuszu stwierdza zgodność „projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za-
chodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielni-

cy Przemysłowej Olkusza” z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Olkusz” przyjętego uchwałą Nr XXXIV/ 
279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r. 
z póŝniejszymi zmianami, i uchwala:  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej 

i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”  
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszary w granicach określo-
nych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączni-
ki od nr 1 do nr 9 niniejszej uchwały. 
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§ 2.  

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 
1) teren zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzeda-
şy powyşej 2000m2 oznaczony symbolem UC 
(zał. Nr 1); 

2) teren zabudowy usługowej, gastronomii i ho-
tel/motel oznaczony symbolem U (zał. nr 2); 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone symbolami MJ (zał. nr 3,5,7,4); 

4) teren zabudowy usługowej zdrowia i opieki 
oznaczony symbolem UZ (zał. nr 6); 

5) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem 
US (zał. nr 7 i 8); 

6) teren parkingu oznaczony symbolem KP (zał. nr 7); 
7) tereny produkcyjno - techniczne oznaczone 

symbolami PT (zał. nr 8); 
8) teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem ZI 

(zał. nr 8); 
9) teren infrastruktury technicznej gazu oznaczony 

symbolem ITG (zał. nr 8); 
10) tereny obiektów produkcyjnych, składów, ma-

gazynów i usług oznaczone symbolem PU (zał. 
nr 9); 

11) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej ozna-
czony symbolem KL1/2 (zał. nr 3); 

12) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej 
oznaczony symbolem KD1/2 (zał. nr 3,5,7); 

13) teren ciągu pieszo- jezdnego oznaczony symbo-
lem KDX (zał. nr 7 i 8). 

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto 
w następujących rozdziałach: 
1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne; 
2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; 
3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia 

dotyczące parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska; 
5) Rozdział 5 - Zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej; 

6) Rozdział 6 - Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne wa-
runki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-
nia w ich uşytkowaniu; 

7) Rozdział 7 - Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości; 

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

9) Rozdział 9 - Stawki procentowe, na podstawie, 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

10) Rozdział 10 - Ustalenia końcowe. 

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy 
Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza” 

składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwa-
ły wraz z załącznikami: 

1) Załącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu (zmiana nr 1) 
w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

2) Załącznik Nr 2 – Rysunek zmiany planu (zmiana nr 2) 
w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
c) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

d) strefa koncentracji terenów biologicznie czyn-
nych i miejsc postojowych, 

e) granica strefy ochrony konserwatorskiej objęta 
wzmoşonym nadzorem archeologicznym, 

f) granica terenów występowania zabytków arche-
ologicznych górnictwa i przemysłu, 

g) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 
3) Załącznik Nr 3 - Rysunek zmiany planu (zmiana nr 3) 

w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
c) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

4) Załącznik Nr 4 – Rysunek zmiany planu (zmiana nr 4) 
w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

5) Załącznik Nr 5 – Rysunek zmiany planu (zmiana Nr 5  
i zmiana Nr 8) w skali 1:1000 stanowiący część gra-
ficzną zmiany planu, w którym obowiązują nastę-
pujące oznaczenia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

6) Załącznik Nr 6 – Rysunek zmiany planu (zmiana nr 6) 
w skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

7) Załącznik Nr 7 - Rysunek zmiany planu (zmiana Nr 7) 
w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
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a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
c) strefa koncentracji terenów biologicznie czyn-

nych, 
d) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
e) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

8) Załącznik Nr 8 - Rysunek zmiany planu (zmiana Nr 9) 
w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany 
planu, w którym obowiązują następujące oznacze-
nia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
c) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

9) Załącznik Nr 9 - Rysunek zmiany planu (zmiana nr 10 
i 11) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną 
zmiany planu, w którym obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
c) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania, 
d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

10) Załącznik Nr 10 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy 
Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Ol-
kusza”, nieuwzględnionych przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Olkusz; 

11) Załącznik Nr 11 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Olkuszu o sposobie realizacji, zapisanych w zmia-
nie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 4. Na Rysunkach zmiany planu umieszczono rów-
nieş oznaczenia dodatkowe – informacje planu, obejmu-
jące: treść mapy zasadniczej, granicę strefy technicznej 
linii elektroenergetycznych, granicę strefy ochronnej 
wodociągu magistralnego W700, granicę pasa techno-
logicznego gazociągów wysokopręşnych, rejon oddzia-
ływania tzw. starego kopalnictwa - teren kat.”B” (moş-
liwość występowania deformacji nieciągłych), przypusz-
czalną granicę tzw. "starego kopalnictwa" rud Zn - Pb, 
granicę terenu kategorii „C”, granicę obszarów terenów 
zabytków górnictwa, obszar potencjalnych podtopień, 
ciek częściowo ukryty oraz numery obszarów objętych 
zmianą planu. 

§ 5. Ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 
opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania 
na środowisko, zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz opracowaniem ekofi-
zjograficznym. 

§ 6.  

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) zmianie planu miejscowego - naleşy przez to ro-

zumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmiany 
planu miejscowego, o których mowa w § 3; 

2) obszarze - naleşy przez to rozumieć cały obszar 
objęty niniejszą zmianą planu; 

3) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar wydzie-
lony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – 
literowym; 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to 
rozumieć przewaşający (stanowiący więcej niş 
51% powierzchni) sposób zagospodarowania 
działki budowlanej w granicach terenu wyzna-
czonego liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niş podstawowe, 
które go uzupełnia i wzbogaca oraz nie powo-
duje kolizji z przeznaczeniem podstawowym; 

6) wysokości budynku - naleşy przez to rozumieć 
maksymalny wymiar pionowy budynku okre-
ślony zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zabudowie usługowej - naleşy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony na potrzeby administra-
cji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu-
ry, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyş-
szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocz-
towych lub telekomunikacyjnych, turystyki, 
sportu, obsługi pasaşerów w transporcie kole-
jowym i drogowym, oraz inny budynek prze-
znaczony do wykonywania podobnych funkcji, 
za budynek usługowy uznaje się takşe budynek 
biurowy lub socjalny; 

8) usługach nieuciążliwych wbudowanych – naleşy 
przez to rozumieć lokale uşytkowe w parterach 
budynków mieszkaniowych, jednorodzinnych, 
w których realizowane będą usługi z zakresu jak 
dla zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 7 
oraz usługach nieuciąşliwych o których mowa 
w pkt 17; 

9) działce budowlanej - naleşy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu 
(ewidencyjną), której wielkość, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wypo-
saşenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i dal-
szych ustaleń zmiany planu; 

10) terenie biologicznie czynnym - naleşy przez to 
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegeta-
cję, a takşe 50% powierzchni tarasów i stropo-
dachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak 
niş 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym te-
renie, wyraşony jako wskaŝnik % powierzchni 
terenu biologicznie czynnego do powierzchni 
działki budowlanej; 

11) reklamie wielkoformatowej - naleşy przez to 
rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnosto-
jący, o powierzchni reklamowej przekraczającej 
wymiary 6m2; 

12) maszcie antenowym – naleşy przez to rozumieć 
obiekt budowlany wolnostojący słuşący do 
montaşu anten i urządzeń radiowych; 

13) infrastrukturze technicznej - naleşy przez to ro-
zumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne 
lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi 
obiekty słuşące w szczególności do obsługi ob-
szaru objętego zmianą planu w zakresie komu-
nikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię 
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elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania 
i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, 
telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, 
a takşe przewody i urządzenia słuşące zaspaka-
janiu potrzeb bytowych uşytkowników nieru-
chomości; 

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię, w której moşe być usytuowa-
na ściana frontowa budynku, bez prawa jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
teren, w tym równieş w kierunku linii rozgrani-
czającej ulicy. Nie dotyczy to elementów archi-
tektonicznych takich jak: balkon, gzyms, okap 
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
inne detale wystroju architektonicznego, nie do-
tyczy to równieş linii przesyłowych i sieci uzbro-
jenia terenu, schodów i pochylni dla niepełno-
sprawnych, 

15) powierzchni zabudowy terenu - naleşy przez to 
rozumieć stosunek powierzchni budynku lub 
wszystkich budynków, liczonej w rzucie pozio-
mym zewnętrznych krawędzi budynku lub bu-
dynków na powierzchnię gruntu, wyraşonej ja-
ko wskaŝnik % powierzchni zabudowy działki 
budowlanej; 

16) wskaźniku zainwestowaniu powierzchni dział-
ki – naleşy przez to rozumieć procentowe zain-
westowanie działki budowlanej, liczone jako ilo-
raz sumy powierzchni zabudowy obiektów ku-
baturowych oraz nawierzchni utwardzonych do 
powierzchni całkowitej działki budowlanej, bądŝ 
działek do których jeden właściciel ma tytuł 
prawny, wyraşone jako wskaŝnik %; 

17) usługach nieuciążliwych - naleşy przez to ro-
zumieć działalność nie wywołującą şadnych 
zjawisk lub stanów utrudniających şycie, 
a zwłaszcza powodujących emisję hałasu, wi-
bracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów poza 
granicą działki budowlanej, na której ma być 
zlokalizowana. 

2. Pozostałe określenia uşyte w uchwale naleşy rozu-
mieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązu-
jącej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i przepisach odrębnych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7.  

1. Ustala się na obszarach objętych zmianą planu moş-
liwość utrzymania, przebudowy, lub rozbiórki ist-
niejących obiektów oraz zmiany zagospodarowania 
i uşytkowania terenów i obiektów na zasadach 
ustalonych w zmianie planu. 

2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się: 
1) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniają-

cych dojazd dla obsługi terenów w obszarach 
objętych zmianą planu, umoşliwiających bez-
pieczny dojazd i zapewnienie miejsca parkowa-
nia pojazdów sił ratowniczych - pogotowie ra-
tunkowe, straş poşarna, policja, itp. do działki 
budowlanej; 

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz tere-
nów urządzeń związanych z rozbudową syste-
mów infrastruktury technicznej stosownie do 
warunków wynikających ze szczegółowych 

rozwiązań technicznych, w sposób nieograni-
czający realizacji przeznaczenia podstawowego 
zmiany planu, w tym w szczególności prowa-
dzenie tych tras w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic. 

3. W obszarach objętych zmianą planu, zakazuje się 
lokalizacji: 
1) usług polegających na prowadzeniu działalności 

w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania 
lub magazynowania odpadów, za wyjątkiem te-
renów oznaczonych symbolem PU i PT; 

2) stacji paliw, za wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolami UC, PT, PU; 

3) reklam wielkoformatowych i wolnostojących 
oraz budowli słuşących reklamie, za wyjątkiem 
terenów oznaczonych symbolami UC, PU, PT. 

4. W obszarach objętych zmianą planu ustala się nastę-
pujące wskaŝniki miejsc postojowych: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MJ – min. 2 miejsca postojowe lub ga-
raşowe na 1działkę budowlaną oraz dla lokalu 
usługowego wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lub wolnostojącego na terenie 
B11aMJ- min. 1 miejsce postojowe na 10m2 
powierzchni uşytkowej lokalu usługowego; 

2) dla terenów usług i/lub rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 
2000m2 UC, terenów zabudowy usługowej, ga-
stronomii i hotelu/motelu U, terenów obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów i usług 
PU, terenu – produkcyjno – technicznego PT, te-
renów usług zdrowia i opieki UZ – min. 
1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni 
uşytkowej usług, oraz 1 miejsce na 4 zatrudnio-
nych; 

3) dla terenów B1US i B2US – min. 60 miejsc po-
stojowych łącznie dla obsługi i zatrudnionych. 

5. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego 
zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie tere-
nu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

Rozdział 3 
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

§ 8. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, pa-
rametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenów ustala się dla terenów wyodręb-
nionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany 
planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi prze-
znaczenie terenu. 

§ 9.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem B1aUC 
(załącznik Nr 1) i ustala się przeznaczenie podsta-
wowe jako teren zabudowy usługowej i/lub roz-
mieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 2000m2. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymie-
nionego w ust.1 ustala się: 
1) stacja paliw; 
2) myjnia; 
3) stacja diagnostyczna; 
4) motel; 
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5) hotel; 
6) restauracja; 
7) obiekty małej architektury; 
8) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
9) drogi wewnętrzne, place manewrowe dla obsłu-

gi terenów UC; 
10) miejsca postojowe dla obsługi terenów UC. 

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następu-
jące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny - min. 10%; 
2) powierzchnia zabudowy terenu – max. 70%; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max.90%; 
4) wysokość zabudowy - max.4 kondygnacje nad-

ziemne wraz z poddaszem uşytkowym; 
5) dachy wielospadowe lub dachy płaskie; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

20,0 m od linii rozgraniczającej teren przy dro-
dze krajowej nr 94, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku zmiany planu; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
4,0 m od linii rozgraniczającej teren przy  
ul. Długiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
zmiany planu (załącznik Nr 1); 

8) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń  
§ 7 ust. 4 pkt 2; 

9) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-
nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 2000m2 a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 20,0m, z zachowaniem ustaleń §26. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenu wymienionego w ust.1: 
1) lokalizacja miejsc postojowych dla obsługi tere-

nu UC w granicach działki budowlanej; 
2) nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno 

– górniczych określonych w §22. 

§ 10.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem D1aU (załącz-
nik Nr 2) i ustala się przeznaczenie podstawowe jako 
teren zabudowy usługowej, gastronomii (karczma) 
i hotel/motel. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymie-
nionego w ust. 1 ustala się: 
1) obiekty małej architektury; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) drogi wewnętrzne; 
4) miejsca postojowe dla obsługi terenu D1aU; 
5) budynek gospodarczy i garaşowy. 

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następu-
jące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny – min.20%; 
2) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziem-

na plus dwa poddasza w kubaturze dachu; 
3) powierzchnia zabudowy terenu – max. 60%; 
4) wskaŝnik zainwestowania – max. 80%; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

12,0m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku zmiany planu (za-
łącznik Nr 2); 

6) minimalna odległość obiektów budowlanych od 
pozostałych dróg publicznych liczona od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ustalona na podsta-
wie przepisów odrębnych; 

7) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń §7 
ust. 4 pkt 2; 

8) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-
nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1400 m2 a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 30,0 m, z zachowaniem ustaleń §26. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem D1aU ustala się 
strefę koncentracji terenów biologicznie czynnych 
i miejsc postojowych, oznaczoną na rysunku planu, 
o następujących zasadach zagospodarowania: 
1) w obszarze strefy ustala się następujące zasady 

zagospodarowania: 
a) zieleń urządzona o charakterze parkowym; 
b) miejsca postojowe, których powierzchnia nie 

moşe przekraczać 40% powierzchni strefy, 
c) obiekty małej architektury, 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2) w obszarze strefy zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów kubaturowych, 
b) likwidacji istniejącej wartościowej zieleni wy-

sokiej. 
3) w obszarze strefy nakazuje się kształtowanie zie-

leni z uwzględnieniem naturalnego kierunku 
urządzania zbiorowisk roślinnych. 

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów wymienionych w ust.1: 
1) ochrona walorów krajobrazowych pobliskiego 

Grodziska przez kształtowanie architektury wraz 
z otoczeniem, nawiązującej do tradycyjnej za-
budowy karczm przydroşnych w architekturze, 
zgodnie z ustaleniami §21 ust.1; 

2) rozwiązania materiałowe konstrukcji i proporcji 
dachu budynku gospodarczego i garaşu jak 
w przypadku budynku głównego (karczmy); 

3) nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno 
– górniczych określonych w §22; 

4) lokalizacja miejsc postojowych dla obsługi tere-
nu D1aU w granicach działki budowlanej oraz 
w strefie koncentracji terenów biologicznie 
czynnych i miejsc postojowych. 

§ 11.  

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami B3aMJ, 
B11aMJ, C30aMJ, C30bMJ, C35aMJ, C35bMJ, 
C41aMJ, C42aMJ, C18aMJ, C18bMJ, C18cMJ, 
C18dMJ, C18eMJ, C18fMJ, C18gMJ (załączniki  
Nr 3, 4, 5, 7) i ustala się ich przeznaczenie podsta-
wowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej, bliŝniaczej i szeregowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wy-
mienionych w ust.1 ustala się: 
1) usługi nieuciąşliwe wbudowane w budynki miesz-

kaniowe; 
2) budynki gospodarcze; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) drogi wewnętrzne; 
5) miejsca postojowe i garaşowe dla obsługi tere-

nów MJ; 
6) na terenie B11aMJ na działce nr 800/4 lokalizację 

wolnostojących usług handlu, o parametrach 
zagospodarowania ustalonych jak dla terenu 
B11aMJ. 

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów: 
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1) teren biologicznie czynny - min. 30%, z zastrze-
şeniem pkt 2; 

2) na terenie oznaczonym symbolem C30bMJ  
w strefie koncentracji terenów biologicznie 
czynnych wskaŝnik terenu biologicznie czynne-
go – min. 80%; 

3) powierzchnia zabudowy terenu – max. 50%, po-
za strefą koncentracji terenów biologicznie 
czynnych na terenie C30bMJ; 

4) wskaŝnik zainwestowania – max. 70%, z zastrze-
şeniem pkt 5; 

5) na terenie oznaczonym symbolem C30bMJ w stre-
fie koncentracji terenów biologicznie czynnych 
wskaŝnik zainwestowania – max.20%; 

6) na terenach oznaczonych symbolami B3aMJ, 
C18aMJ wysokość zabudowy - max. 2 i 1/2 kon-
dygnacji nadziemnej, ale nie więcej niş 12,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy; 

7) na terenach oznaczonych symbolami B3aMJ, 
C18aMJ wysokość budynków gospodarczych 
i garaşy max. 1 i 1/2 kondygnacji nadziemnej, 
ale nie więcej niş 9,0m; 

8) na terenach oznaczonych symbolami B11aMJ, 
C30aMJ, C30bMJ, C35aMJ, C35bMJ, C41aMJ 
i C42aMJ wysokość zabudowy - max. 1 i 1/2 
kondygnacji nadziemnej, ale nie więcej niş 9,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy; 

9) na terenach oznaczonych symbolami C30aMJ, 
C30bMJ, C35aMJ, C35bMJ, C41aMJ i C42aMJ 
wysokość budynków gospodarczych, garaşy 
oraz usług na terenie B11aMJ – max. 1 kondy-
gnacja nadziemna, ale nie więcej niş 6,0 m; 

10) dachy o połaciach symetrycznych o nachyleniu 
połaci 30° - 45° lub płaskie; 

11) dla terenu oznaczonego symbolem B3aMJ nie-
przekraczalna linia zabudowy w odległości 4,0m 
od linii rozgraniczającej teren drogi KD1/2  
i w odległości 9,0m od linii rozgraniczającej te-
ren drogi KL1/2 - zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku zmiany planu (załącznik Nr 3); 

12) dla terenów oznaczonych symbolami B11aMJ 
i C18aMJ minimalną odległość obiektów bu-
dowlanych od dróg publicznych liczoną od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podsta-
wie przepisów odrębnych; 

13) dla terenów oznaczonych symbolami C30aMJ 
i C30bMJ, nieprzekraczalna linia zabudowy  
w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej te-
ren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu (załącz-
nik Nr 7) oraz dla pozostałych dróg publicznych 
liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala 
się na podstawie przepisów odrębnych; 

14) dla terenów oznaczonych symbolami C35aMJ, 
C35bMJ, C42aMJ i C41aMJ minimalną odle-
głość obiektów budowlanych od dróg publicz-
nych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni 
ustala się na podstawie przepisów odrębnych; 

15) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-
nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 300 m2 i nie większa niş 1000 m2, z zacho-
waniem ustaleń § 26; 

16) ustala się minimalne szerokości frontu działek: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 

i zabudowy usługowej na terenie B11aMJ- 
min.18,0m; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliŝniaczej- 
min.14,0m; 

c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej- 
min. 8,0m; 

17) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń § 7 
ust. 4 pkt 1. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem C30bMJ ustala się 
strefę koncentracji terenów biologicznie czynnych, 
o których mowa w ust.3 pkt 1 oznaczoną na rysun-
ku planu, o następujących zasadach zagospodaro-
wania: 
1) w obszarze strefy ustala się zasadę koncentracji 

terenów biologicznie czynnych zagospodaro-
wanych jako: 
a) zieleń urządzona o charakterze parkowym - 

zieleńce, ogrody dydaktyczne i ozdobne, 
b) zbiornik wodny dla celów retencyjnych oraz 

rekreacyjnych itp., którego powierzchnia nie 
moşe przekraczać 30% powierzchni strefy, 

c) obiekty małej architektury, 
d) place zabaw i gier sportowych, 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2) w obszarze strefy dopuszcza się lokalizację ście-
şek pieszych i rowerowych; 

3) w obszarze strefy zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów kubaturowych, 
b) likwidacji istniejącej wartościowej zieleni wysokiej. 
4) w obszarze strefy nakazuje się kształtowanie zie-

leni z uwzględnieniem naturalnego kierunku 
urządzania zbiorowisk roślinnych. 

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów wymienionych w ust. 1: 
1) lokalizacja zabudowy szeregowej dopuszczona 

jest jedynie jako obudowa ulic; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i garaşy dla obsługi 

terenów MJ w granicach działki budowlanej; 
3) dopuszcza się przebudowę i remonty istnieją-

cych budynków zabudowy mieszkaniowej bez 
powiększania ich kubatury i wysokości; 

4) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymie-
nione w ust. 2 pkt 1 i 2 nie mogą powodować 
uciąşliwości w obrębie zabudowy mieszkanio-
wej w zakresie zanieczyszczeń powietrza, hała-
su, drgań, odorów; 

5) w obrębie terenów MJ nie dopuszcza się podno-
szenia wysokości istniejących budynków; 

6) nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno 
– górniczych określonych w §22. 

§ 12.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem A3aUZ (za-
łącznik Nr 6) i ustala się przeznaczenie podstawowe 
jako teren zabudowy usługowej zdrowia i opieki. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymie-
nionego w ust. 1 ustala się: 
1) obiekty małej architektury; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) ścieşki piesze; 
4) drogi wewnętrzne i dojazdy dla obsługi terenu UZ; 
5) miejsca postojowe i garaşe oraz budynki gospo-

darcze dla obsługi terenu UZ. 
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następu-

jące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny - min. 35%; 
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2) powierzchnia zabudowy terenu – max.40%; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max. 65%; 
4) wysokość zabudowy – max. 16,0 m od poziomu 

terenu do kalenicy; 
5) wysokość budynków gospodarczych max. 6,0 m 

od poziomu terenu do kalenicy; 
6) dach wielospadowy, symetryczny o kącie nachy-

lenia połaci 37o, a dla budynków gospodarczych 
i garaşy 25º – 45º; 

7) minimalną odległość obiektów budowlanych od 
dróg publicznych liczoną od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów 
odrębnych; 

8) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń  
§ 7 ust. 4 pkt 2; 

9) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-
nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1000 m2 a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 20,0 m, z zachowaniem ustaleń § 26. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenu wymienionego w ust.1: 
1) lokalizacja miejsc postojowych i garaşy dla ob-

sługi terenu UZ w granicach działki budowlanej; 
2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 

obiektów budowlanych z zachowaniem nakazu 
rozczłonkowania brył obiektów; 

3) nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej zwartej 
w formie wysokiego şywopłotu wzdłuş zachod-
niej i północnej granicy terenu; 

5. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w §22. 

§ 13.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem US (załącz-
nik Nr 7) i ustala się przeznaczenie podstawowe ja-
ko terenu sportu i rekreacji. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
1) plac zabaw i gier sportowych, boiska sportowe 

towarzyszące zabudowie przedszkola i szkoły; 
2) obiekty małej architektury; 
3) zieleń urządzoną; 
4) ścieşki piesze; 
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3. Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się teren 
biologicznie czynny min. 50%. 

4. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w §22. 

5. Na terenie wymienionym w ust.1 wyklucza się moşli-
wość lokalizacji obiektów kubaturowych. 

§ 14.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KP (załącz-
nik Nr 7) i ustala się przeznaczenie podstawowe ja-
ko terenu parkingu. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
1) zieleń urządzoną; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w § 22. 

§ 15.  

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami B1US  
i B2US (załącznik Nr 8) i ustala się ich przeznacze-
nie podstawowe jako tereny sportu i rekreacji. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie B1US 
ustala się: 
1) zbiornik wodny; 
2) boiska sportowe; 
3) skateplaza; 
4) ciągi pieszo- rowerowe; 
5) tory dla rowerów; 
6) altany wielofunkcyjne; 
7) trybuny; 
8) miejsca postojowe; 
9) ekspozycja maszyn górniczych; 
10) wieşa widokowa w miejscu szybu „Feliks”; 
11) obiekty małej architektury; 
12) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
13) budynek zaplecza sportowo- socjalnego wraz 

z usługami gastronomii, z zastrzeşeniem ust. 6 
pkt 6. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem B1US ustala się 
następujące parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny - min. 40%; 
2) powierzchnia zabudowy terenu– max.10%; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max. 60%; 
4) wysokość budynku zaplecza sportowo – socjalne-

go – max. 2 kondygnacje nadziemne wraz z pod-
daszem uşytkowym; 

5) wysokość wieşy widokowej – max. 15,0 m; 
6) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-

nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1000 m2, a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 20,0 m, z zachowaniem ustaleń § 27. 

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie B2US 
ustala się: 
1) boiska sportowe; 
2) skateplaza; 
3) ciągi pieszo- rowerowe; 
4) altany wielofunkcyjne; 
5) trybuny; 
6) miejsca postojowe; 
7) ekspozycja maszyn górniczych; 
8) obiekty małej architektury; 
9) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
10) budynek zaplecza sportowo- socjalnego wraz 

z usługami gastronomii, z zastrzeşeniem ust. 6 
pkt 6. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem B2US ustala się 
następujące parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny - min. 40%; 
2) powierzchnia zabudowy terenu – max.10%; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max. 60%; 
4) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-

nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1000 m2, a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 20,0 m, z zachowaniem ustaleń §26. 

6. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów wymienionych w ust. 1: 
1) zakaz likwidacji istniejącej wartościowej zieleni 

wysokiej; 
2) nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej w postaci 

wielopiętrowej kompozycji drzew i krzewów 
w strefie pomiędzy terenem B2PT a B2US o sze-
rokości min. 3,0 m; 
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3) lokalizacja miejsc postojowych dla obsługi tere-
nów B1US i B2US w granicach działki budow-
lanej; 

4) minimalną odległość obiektów budowlanych od 
dróg publicznych liczoną od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów 
odrębnych; 

5) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń  
§ 7 ust. 4 pkt 3; 

6) nakaz lokalizacji budynku zaplecza sportowo - so-
cjalnego na terenie B1US, wyłącznie poza zasię-
giem terenu kategorii „C” lub na terenie B2US, po 
uwzględnieniu uwarunkowań górniczych określo-
nych w §22 szczególnie w ust. 2 i 5. 

7. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w §22 dla lokalizowanych 
obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów 
małej architektury. 

§ 16.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem B2PT (za-
łącznik Nr 8) i ustala się przeznaczenie podstawowe 
jako teren produkcyjno – techniczny. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymie-
nionego w ust.1 ustala się: 
1) zabudowa usługowa; 
2) obiekty małej architektury; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) drogi wewnętrzne, place manewrowe dla obsłu-

gi terenu B2PT; 
5) miejsca postojowe i garaşowe dla obsługi terenu 

B2PT. 
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następu-

jące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny – min.20%; 
2) powierzchnia zabudowy terenu – max.60%, z za-

strzeşeniem ust.4 pkt 4; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max. 80%, z zastrze-

şeniem ust.4 pkt 4; 
4) wysokość obiektów wynikająca z technologii 

produkcji lub funkcji obiektów, ale nie więcej 
niş 18,0 m; 

5) dachy wielospadowe lub płaskie; 
6) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-

nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1,0 ha a szerokość frontu działki nie mniej 
niş 50,0 m, z zachowaniem ustaleń §26. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenu wymienionego w ust. 1: 
1) lokalizacja miejsc postojowych i garaşy dla obsługi 

terenu B2PT w granicach działki budowlanej; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10,0m od linii rozgraniczającej teren, przy ul. Gło-
wackiego, ul. Spółdzielców i ul. Długiej, zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu (załącznik Nr 8); 

3) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń  
§ 7 ust. 4 pkt 2; 

4) lokalizacja obiektów budowlanych na terenie 
B2PT, połoşonych w zasięgu terenu kategorii 
„C” wyłącznie po uwzględnieniu uwarunkowań 
górniczych określonych w §22, szczególnie 
w ust. 2 i 5. 

§ 17.  

1. Dla terenu o symbolu B1ITG (załącznik Nr 8) ustala się 
przeznaczenie podstawowe jako teren infrastruktu-
ry technicznej gazu. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 
1) zieleń urządzona i obiekty małej architektury; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w §22. 

§ 18.  

1. Dla terenu oznaczonego symbolem B4ZI (załącznik Nr 8) 
ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny zie-
leni izolacyjnej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie wymienionym w ust. 1 zachowuje się ist-
niejącą zieleń wysoką o walorach przyrodniczych 
oraz ustala się sukcesywną przebudowę zieleni 
wysokiej i niskiej w dostosowaniu do siedlisk. 

4. Nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno – 
górniczych określonych w §22. 

§ 19.  

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami PU1 i PU2 
(załącznik Nr 9) i ustala się ich przeznaczenie pod-
stawowe jako tereny obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i usług. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymie-
nionego w ust.1 ustala się: 
1) obiekty małej architektury; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca 

postojowe i garaşowe dla obsługi terenu PU1. 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem PU1 ustala się 

następujące parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) teren biologicznie czynny – min.20%; 
2) powierzchnia zabudowy – max.60%; 
3) wskaŝnik zainwestowania – max. 80%; 
4) wysokość obiektów wynikająca z technologii 

produkcji lub funkcji obiektów, max. 3 kondy-
gnacje nadziemne wraz z poddaszem uşytko-
wym, ale nie więcej niş 18,0m; 

5) dachy wielospadowe lub płaskie; 
6) dla dokonywania nowych podziałów geodezyj-

nych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza 
niş 1000 m2 , a szerokość frontu działki nie 
mniej niş 20,0 m, z zachowaniem ustaleń § 26. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów wymienionych w ust.1: 
1) lokalizacja miejsc postojowych i garaşy dla obsługi 

terenu PU1 w granicach działki budowlanej; 
2) na terenie oznaczonym symbolem PU1 nieprze-

kraczalna linia zabudowy w odległości 20,0m od 
linii rozgraniczającej teren przy drodze krajowej 
nr 94, oznaczona na rysunku zmiany planu (za-
łącznik Nr 9); 

3) minimalna odległość obiektów budowlanych od 
pozostałych dróg publicznych liczona od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ustalona na podsta-
wie przepisów odrębnych; 

4) wskaŝniki miejsc postojowych według ustaleń  
§ 7 ust. 4 pkt 2; 
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5) nakaz uwzględnienia uwarunkowań geologiczno 
– górniczych określonych w §22. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska 

§ 20.  

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony śro-
dowiska: 
1) zakaz lokalizacji, przedsięwzięć mogących zawsze 

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których wymagany jest obowiązek spo-
rządzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem: 
a) przedsięwzięć na terenach oznaczonych 

symbolami PT, PU1 i PU2, 
b) lokalizacji inwestycji celu publicznego z za-

kresu łączności publicznej, w tym instalacji 
radiokomunikacyjnych, 

c) obiektów komunikacji oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na terenach obję-
tych zmianą planu, 

d) garaşy lub parkingów samochodowych, lub 
zespołów parkingów, dla nie mniej niş 300 
samochodów osobowych, na terenie ozna-
czonym symbolem B1aUC, 

e) zespołów zabudowy usługowej na terenie 
o powierzchni nie mniejszej niş 2ha, centrów 
usługowych o powierzchni nie mniejszej niş 
1ha lub o powierzchni uşytkowej nie mniejszej 
niş 1ha wraz z towarzysząca infrastrukturą na 
terenie oznaczonym symbolem B1aUC, 

f) stacji paliw na terenie B1aUC, 
g) stacji obsługi lub remontowych środków 

transportu, na terenie oznaczonym symbo-
lem B1aUC. 

2) stosowanie systemów grzewczych, opartych 
o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku 
braku moşliwości podłączenia do sieci cieplnej - 
obowiązek stosowania proekologicznych sys-
temów cieplnych opartych o spalanie paliw 
o wysokiej sprawności energetycznej; 

3) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni dróg, 
ulic i parkingów o powierzchni powyşej 0,1 ha; 

4) nakaz podczyszczania ścieków opadowych i roz-
topowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic  
i parkingów o powierzchni powyşej 0,1 ha; 

5) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej 
stwarzającej uciąşliwości dla sąsiednich nieru-
chomości, w szczególności w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego; 

6) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgod-
nie z zasadami przyjętymi w mieście; 

7) nakaz wyposaşenia nieruchomości w urządzenia do 
gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględ-
nieniem ich segregacji; 

8) nakaz czasowego przechowywania odpadów  
w sposób zabezpieczający je przed infiltracją 
wód opadowych. 

2. Dla ochrony wód podziemnych w zasięgu Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Olkusz- Zawiercie  
nr 454 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć dla których raport 
wykaşe oddziaływanie w zakresie zanieczysz-
czania wód podziemnych i powierzchniowych; 

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicz-
nych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
które mogłyby powodować dostawanie się nie-
oczyszczonych ścieków do gruntu; 

3) zakaz gromadzenia, odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów; 

4) dopuszczenie odprowadzanie ścieków do oczysz-
czalni indywidualnych, grupowych lub szczelnych 
osadników z zapewnioną moşliwością wywozu do 
momentu realizacji systemów kanalizacji; 

5) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
z ulic i miejsc postojowych do kanalizacji po 
uprzednim podczyszczeniu. 

3. Przyporządkowanie terenów wyznaczonych w zmianie 
planu do kategorii uşytkowania określonych 
w przepisach odrębnych w celu ochrony przed ha-
łasem: 
1) dla terenów podlegających ochronie akustycznej 

oznaczonych symbolem MJ, dopuszczalny po-
ziom hałasu ustala się jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, za wyjątkiem B11aMJ; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami U, B11aMJ 
dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla 
terenów mieszkaniowo- usługowych; 

3) dla terenów podlegających ochronie akustycznej 
oznaczonych symbolem UZ dopuszczalny po-
ziom hałasu ustala się jak dla terenów szpitali 
w miastach; 

4) dla terenów podlegających ochronie akustycznej 
oznaczonych symbolami US dopuszczalny po-
ziom hałasu ustala się jak dla terenów rekre-
acyjno – wypoczynkowych. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 21.  

1. Dla terenu oznaczonego symbolem D1aU (załącznik  
Nr 2) zlokalizowanego w zasięgu strefy objętej wzmo-
şonym nadzorem archeologicznym oraz częściowo 
w strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej re-
zerwat archeologiczny „Stary Olkusz” ustala się na-
stępujące zasady ochrony i zagospodarowania: 
1) lokalizacja nowej zabudowy usługowej o archi-

tekturze nawiązującej architekturą do „srebrne-
go grodu Olkusza”; 

2) forma architektoniczna projektowanej zabudowy 
usługowej powinna czytelnie nawiązywać do 
historycznej formy karczmy i spełniać następu-
jące wymagania: 
a) wysokość: 

- ograniczenie wysokości zabudowy do 1 kon-
dygnacji nadziemnej plus dwa poddasza 
w kubaturze dachu, 

- maksymalna wysokość budynku mierzona 
od frontu budynku tj. od strony północ-
nej nie moşe przekraczać 12m od pozio-
mu terenu, 
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- ilość kondygnacji: parter, 2 poddasza w kuba-
turze dachu i piwnice, 

b) dach: 
- maksymalna dopuszczalna rozpiętość da-

chu, liczona po krawędzi okapu, nie moşe 
przekraczać 16,0m, 

- naleşy zastosować czterospadowy dach 
(wskazany łamany polski) o symetrycz-
nych połaciach i kącie nachylenia od 40º 
do 45º; lub wynikający z przenikania się 
dopuszczalnych brył; 

- pokrycie dachu: gont, strzecha lub da-
chówka ceramiczna, 

- kolorystyka kominów i innych elementów 
występujących na dachu powinna być 
stonowana z kolorystyką dachu, 

- dach z wyraŝnie akcentowaną linią okapu, 
na maksymalnej wysokości od strony 
frontowej tj. północnej 6,0 m liczonej od 
poziomu gruntu, 

- doświetlenie poddasza: dopuszcza się jedynie 
doświetlenie w postaci lukarn o rozpiętości 
ścian zewnętrznych maksymalnie 1,2 m, 

- minimalna odległość pomiędzy ścianami 
lukarn winna wynosić 1,8 m, 

- lukarny naleşy rozmieścić symetrycznie  
w elewacji budynku, naleşy stosować okna 
prostokątne o pionowej artykulacji i pro-
porcjach 1:1,5, sześciodzielne, naleşy ogra-
niczyć do minimum wynikającego z ko-
niecznych rozwiązań konstrukcyjnych po-
wierzchnię ściany czołowej lukarny w sto-
sunku do powierzchni okna; 

- dachy lukarn dwu lub trójspadowe syme-
tryczne o takim samym kącie nachylenia 
jak połaci dachu głównego, 

- linia okapów lukarn w przypadku zastoso-
wania dachu łamanego polskiego winna 
pokrywać się z linią przełamania dachu, 

- osie symetrii lukarn skrajnych winny się 
znajdować pomiędzy skrajnymi końcami 
kalenicy dachu głównego, 

- zakaz stosowania okien połaciowych, 
- minimalny wysięg okapu poza ścianę nie 

moşe być mniejszy niş 0,6 m. 
c) konstrukcja i gabaryty zabudowy: 

- konstrukcja: drewniana zrębowa lub tradycyj-
na z ceramiki z tynkiem w kolorze białym, 

- budynek frontowy na rzucie prostokąta 
o proporcjach boków min. 1:1,5, dopusz-
czalna dobudowa drugiego skrzydła od 
strony południowej – prostopadle do 
bryły budynku frontowego lub alkierzy 
symetrycznie po dwóch stronach budyn-
ku od strony północnej 

- bryła budynku frontowego winna być usy-
tuowana dłuşszym bokiem równolegle 
do linii rozgraniczających drogi, 

- podmurówka kamienna o maksymalnej wy-
sokości od strony frontowej budynku 0.5 m, 

- okna i drzwi prostokątne o pionowej artyku-
lacji i proporcjach 1:1,5, okna sześciodziel-
ne, dopuszcza się zdwojone skrzydła, 

- dopuszcza się doświetlenie poziomu piwnic 
i lokalizację ewentualnych otworów drzwio-
wych jedynie od strony południowej. 

d) zasady zagospodarowania: 
- ustala się nakazaną linię zabudowy w odle-

głości 16 m od linii rozgraniczającej drogi, 
- moşliwość wprowadzenia funkcji uşytkowych 

w poziomie piwnic z wykorzystaniem na-
chylenia terenu, 

- niwelacja terenu działki – maksymalne nasypy 
do 0,5 m, maksymalne wykopy do 2,0 m, 

- zakaz umieszczania na obiekcie reklam 
i masztów z wyjątkiem informacji o obiek-
cie (np. nazwa, godziny otwarcia) w postaci 
szyldów o zabytkowej formie, zawieszo-
nych pod okapem budynku, 

- komponowanie zieleni w postaci drzewo-
stanów wielogatunkowych oraz zakrze-
wień w celu dopełnienia walorów ekspo-
zycji rezerwatu archeologicznego „Stary 
Olkusz”, 

- zakazuje się lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, 
w tym infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddziaływaniu i wolno-
stojących masztów antenowych. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem D1aU wszelkie 
prace wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 opiniować  
u właściwego konserwatora zabytków. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem D1aU w związku 
z moşliwością wystąpienia materiałów archeolo-
gicznych prace ziemne winny mieć zapewniony 
nadzór archeologiczny, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

4. W pozostałych obszarach objętych zmianą planu nie 
występują obszary i obiekty wpisane do rejestru 
zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia 
ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub 
dobro kultury współczesnej. 

5. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziem-
nych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych na-
leşy powiadomić właściwego konserwatora zabyt-
ków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

§ 22.  

1. Obszary objęte zmianą planu określone w załącznikach 
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 połoşone są w granicach te-
renu górniczego „ZGH Bolesław” utworzonego dla 
eksploatacji złoşa rud cynku i ołowiu „Pomorzany” 
a obszary określone w załącznikach nr 2 i 9 połoşone 
są dodatkowo w granicach terenu górniczego ZGH 
„Bolesław I” utworzonego dla eksploatacji złoşa rud 
cynku i ołowiu „Olkusz” przez Zakłady Górniczo-
Hutnicze „Bolesław” S.A. 

2. Na rysunkach zmiany planu pokazano następujące 
informacje dotyczące uwarunkowań geologiczno – 
górniczych: 
1) część obszarów objętych zmianą planu połoşona 

jest w przypuszczalnych granicach występowa-
nia starego, historycznego kopalnictwa rud Zn – 
Pb oraz w rejonie oddziaływania starego kopal-
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nictwa z moşliwością występowania deformacji 
nieciągłych. Z tego względu część tych terenów, 
została zakwalifikowana do n/w kategorii przy-
datności terenów do zabudowy: 
a) kategoria „B” – tereny, na których lokalizacja 

obiektów budowlanych związana jest z prze-
prowadzeniem badań inşynierskich podłoşa 
lub zabezpieczeniem obiektów, 

b) kategoria „C” – tereny niezdatne do zabudo-
wy, ze względu na duşe zagroşenie wystę-
powania deformacji nieciągłych lub znaczny 
stopień naruszenia górotworu i dewastacji 
powierzchni terenu na skutek prowadzonych 
robót górniczych lub powstałe wcześniej leje 
i zapadliska. 

3. Tereny połoşone w granicach zmiany planu charakte-
ryzują się zróşnicowanymi warunkami hydro - geo-
logicznymi: 
1) pod terenami określonymi w załącznikach Nr 1, 

6 i 8 zwierciadło wody znajduje się na wysoko-
ści + 275 m npm; 

2) pod terenami określonymi w załącznikach Nr 2, 
3 i 9 zwierciadło wody znajduje się na wysoko-
ści +280 m npm; 

3) pod terenami określonymi w załącznikach Nr 4, 
5 i 7 zwierciadło wody znajduje się na wysoko-
ści +285 m npm; 

4) przewidywana po 2013 r. likwidacja kopalń ZGH 
„Bolesław” S.A. moşe spowodować podniesie-
nie się triasowego zwierciadła wody oraz odbu-
dowę zwierciadła w jurajskim i czwartorzędo-
wym poziomie wodonośnym. 

4. Ustala się dla terenów wskazanych na rysunkach 
zmiany planu, określonych w załącznikach Nr 4, 7 
i 8 oraz terenów wymienionych w załącznikach  
Nr 1, 2, 6 i 9 połoşonych w rejonie oddziaływania 
tzw. "starego kopalnictwa" - teren kategorii "B" , dla 
terenów wskazanych na rysunku zmiany planu 
określonych w załączniku Nr 5 oraz terenów okre-
ślonych w załącznikach Nr 2, 4, 7, 8 i 9 połoşonych 
w przypuszczalnej granicy występowania starego, 
historycznego kopalnictwa rud Zn - Pb nakaz 
sprawdzenia, czy nie wymagają przeprowadzenia 
szczegółowych badań geofizycznych oraz opraco-
wania dokumentacji geologicznej dotyczącej oceny 
moşliwości i warunków wystąpienia deformacji 
powierzchni terenu oraz sposobu posadowienia 
i konstrukcji obiektów budowlanych w zakresie od-
powiadającym kategorii geotechnicznej projekto-
wanego obiektu. 

5. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, 
z zastrzeşeniem § 15 ust. 7, na terenach określo-
nych w załączniku Nr 8 o skomplikowanych warun-
kach gruntowych, połoşonych w zasięgu terenu ka-
tegorii „C”, wskazanych na rysunku zmiany planu, 
wyłącznie po przeprowadzeniu szczegółowych ba-
dań geofizycznych oraz opracowaniu dokumentacji 
geologicznej dotyczącej oceny moşliwości i warun-
ków wystąpienia deformacji powierzchni terenu 
oraz sposobu posadowienia i konstrukcji obiektów 
budowlanych w zakresie odpowiadającym katego-
rii geotechnicznej projektowanego obiektu. 

6. Ustala się dla terenów określonych w załącznikach  
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 nakaz prowadzenia działal-
ności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych 
informacji o przewidywanych czynnikach geologicz-

no-górniczych, dotyczących prognozowanych skut-
ków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych bezpo-
średnio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie 
zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami pra-
wo geologiczno- górnicze. 

§ 23. Na obszarach objętych zmianą planu nie wy-
stępują: 

1) tereny naraşone na niebezpieczeństwo powodzi; 
2) naturalne zagroşenia osuwaniem mas ziemnych; 
3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej. 

§ 24. Obszary objęte zmianą planu połoşone są 
w zasięgu triasowego głównego uşytkowego poziomu 
wodonośnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 454 
Olkusz – Zawiercie o zasadach ochrony ustalonych  
w ustawie prawo wodne oraz prawo ochrony środowiska 
oraz ustaleniach szczegółowych wynikających z § 20 ust. 2. 

§ 25. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń 
w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowią-
zującymi wymogami przepisów odrębnych i norm bran-
şowych, w tym szczególnie: 

1) na terenie oznaczonym symbolem D1aU na załączni-
ku Nr 2 w sąsiedztwie gazociągu wysokopręşnego 
DN500 oraz linii elektroenergetycznej 110kV; 

2) na terenie oznaczonym symbolem B4ZI na załączniku 
Nr 8, w sąsiedztwie gazociągu wysokopręşnego 
DN100 oraz obiektu stacji redukcyjno - pomiarowej 
I°Olkusz; 

3) na terenach oznaczonych symbolami B2US i B2PT na 
załączniku Nr 8 w sąsiedztwie wodociągu magi-
stralnego W700; 

4) na terenie oznaczonym symbolem B1aUC na załączniku 
Nr 1 w sąsiedztwie wodociągu magistralnego W700; 

5) na terenie oznaczonym symbolem PU1 na załączniku 
nr 9 w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV. 

Rozdział 7 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 26.  

1. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości: 
1) w obszarze objętym planem nie wyznacza się 

granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości, zgodnie 
z ustawą o gospodarce nieruchomościami; 

2) ustalenia w zakresie minimalnych parametrów 
wydzielanych działek, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi określonymi dla wydzielonych 
terenów w Rozdziale 3; 

3) dopuszcza się scalanie a następnie podział działek, 
dla uzyskania parametrów określonych w ustale-
niach szczegółowych Rozdziału 3; 

4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niş 
określone w ustaleniach szczegółowych Roz-
działu 3 w celu: 
a) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
b) powiększenia przyległej działki budowlanej, 
c) regulacji granic działki, 
d) wyznaczenia dróg wewnętrznych. 

2. Minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych 
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej – 6,0m. 
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3. Minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych 

na terenach produkcyjno technicznych, obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabu-
dowy usługowej – 8,0 m. 

4. Nakazuje się dla działek obsługiwanych drogą we-
wnętrzną o charakterze sięgacza realizację placu do 
zawracania. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 27.  

1. W obszarach objętych zmianą planu ustala się moşli-
wość lokalizowania nie wyznaczonych na rysun-
kach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi 
elementów zagospodarowania w obrębie terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy za-
chowania pozostałych ustaleń zmiany planu 
i wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

2. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują na-
stępujące ustalenia w odniesieniu do systemu ko-
munikacji: 
1) ustala się system obsługi komunikacyjnej obsza-

rów objętych zmianą planu z istniejących i pro-
jektowanych ulic w ramach komunikacji dro-
gowej dróg publicznych i wewnętrznych; 

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji 
drogowej ustala się moşliwość lokalizacji inwesty-
cji związanych z infrastrukturą drogową i tech-
niczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych 
zintegrowanych z punktami sprzedaşy detalicznej, 
wolnostojących kabin telefonicznych, chodników, 
ścieşek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów 
małej architektury itp., za wyjątkiem ich lokalizacji 
na odcinkach dróg graniczących ze strefami 
ochrony konserwatorskiej; 

3) ustala się moşliwość prowadzenia remontów 
i przebudowy urządzeń w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ulic. 

§ 28. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KL1/2 (załącznik Nr 3) o przeznaczeniu podstawowym 
jako część drogi klasy ulicy lokalnej o szerokości 
w liniach rozgraniczających – 12,0 m, o parametrach 
technicznych i uşytkowych odpowiadających klasie ulicy 
lokalnej. 

§ 29.  

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KD1/2 (za-
łącznik Nr 3, 5, 7) o przeznaczeniu podstawowym 
jako część drogi klasy ulicy dojazdowej o szeroko-
ści w liniach rozgraniczających – 10,0 m, o parame-
trach technicznych i uşytkowych odpowiadających 
klasie ulicy dojazdowej. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami KDX (za-
łącznik Nr 7 i 8) i ustala się ich przeznaczenie na ce-
le komunikacji drogowej – jako ciągi pieszo – jezd-
ne, o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wy-
mienionych w ust. 1 i 2 ustala się sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

§ 30. W obszarach objętych zmianą planu obowią-
zują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do 
systemów infrastruktury technicznej: 

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci 
i kaşdorazowo dopuszcza moşliwość ich przełoşe-
nia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę 
i remont w sposób nie ograniczający moşliwości 
realizacji podstawowego przeznaczenia terenu; 

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicz-
nej w pasach drogowych w sposób nie ogranicza-
jący moşliwości realizacji podstawowego przezna-
czenia terenu. 

§ 31.  

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się zasi-
lanie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej 
miasta, z zapewnieniem wymaganego zapotrze-
bowania na wodę do celów bytowych, technolo-
gicznych i przeciwpoşarowych. 

2. Utrzymuje się przebieg wodociągu magistralnego 
W700 ze strefą. 

§ 32. Dla obszarów objętych zmianą planu dopusz-
cza się: 

1) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej gro-
madzenie ścieków bytowo-gospodarczych w szczel-
nych zbiornikach bezodpływowych; 

2) ustala się obowiązkowe podłączenie do systemu 
kanalizacji po jego wybudowaniu. 

§ 33. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala 
się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, usługowej i produkcyjnej z indywidu-
alnych kotłowni na paliwa wysokoenergetyczne 
oraz z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wy-
sokiej sprawności energetycznej, systemów grzew-
czych zasilanych energią elektryczną, gazem lub 
systemów z zastosowaniem odnawialnych ŝródeł 
ciepła; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z grupowych 
systemów zaopatrzenia w ciepło. 

§ 34.  

1. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się moş-
liwość zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub rozbu-
dowywanej sieci gazowej średniego i niskiego ci-
śnienia. 

2. Utrzymuje się przebieg gazociągów wysokopręşnych 
GWØ500 i GWØ100 z pasem technologicznym oraz 
obiektu stacji redukcyjno - pomiarowej I°Olkusz. 

§ 35. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala 
się następujące zasady gospodarki odpadami komunal-
nymi: 

1) ustala się uczestnictwo w zintegrowanym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi miasta; 

2) ustala się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

3) powstające odpady z działalności usługowej winny 
być selektywnie gromadzone w odpowiednio przy-
stosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miej-
scach okresowo odbierane; 

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien 
zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, 
które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą 
powaşne ŝródło zagroşenia dla środowiska grun-
towo-wodnego. 
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§ 36. W obszarach objętych zmianą planu ustala się 
następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych wysokich, napięć dwutoro-
wej linii napowietrznej 110kV; 

2) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych średnich i niskich napięć; 

3) w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
średnich i niskich napięć ustala się: 
a) budowę nowych stacji transformatorowych na 

poziom napięć 21/1kV, w wykonaniu wnętrzo-
wym jako wolnostojące, małogabarytowe bądŝ 
jako wbudowane w obiekty kubaturowe, głów-
nie usługowe, 

b) realizację nowych i modernizowanych linii zasi-
lających średniego i niskiego napięcia oraz 
oświetlenia ulicznego w postaci linii kablowych, 
doziemnych, linie średniego napięcia naleşy re-
alizować w izolacji 21 kV, 

c) dopuszcza się prowadzenie linii zasilających SN 
i nN wzdłuş granic nieruchomości oraz w obrę-
bie linii rozgraniczających istniejących i projek-
towanych dróg ulic, ciągów pieszych i ścieşek 
rowerowych w sposób nie ograniczający moş-
liwości realizacji podstawowego przeznaczenia 
terenu, 

d) zasilanie budowanych lub przebudowywanych 
obiektów ustala się liniami kablowymi niskiego 
napięcia, ułoşonymi w ziemi, jeşeli warunki 
techniczne to umoşliwiają. 

§ 37. W obszarach objętych zmianą planu obowią-
zują następujące zasady obsługi systemami infrastruk-
tury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej: 

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infra-
struktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej 
i infrastruktury radiokomunikacyjnej; 

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruk-
tury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej sto-
sownie do występującego zapotrzebowania na 
usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, 
z istniejącego systemu oraz poprzez budowę no-
wych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń in-
frastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunika-
cyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwe-
stowania; 

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci 
stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych uło-
şonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziem-
nych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczają-
cych istniejących i projektowanych ulic, ciągów 
pieszych i ścieşek rowerowych, w sposób nie 
ograniczający moşliwości realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenu; 

4) dopuszcza się modernizację i dostosowanie do no-
wych technologii telekomunikacyjnych istniejących 
anten telefonii komórkowej. 

§ 38.  

1. W obszarach objętych zmianą planu dopuszcza się 
wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych 
w § 31 do § 38 sieci np. telewizji kablowej, instala-
cji alarmowych, przekaŝników antenowych. 

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna po-
wodować przekroczenia standardów emisyjnych. 

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej 
określone w § 37 i § 38 ust 1. do odbiorców indy-
widualnych naleşy realizować z wykluczeniem linii 
napowietrznych. 

Rozdział 9 
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

§ 39.  

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% 
(słownie: trzydzieści procent) określona w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości połoşonych  
w granicach terenów objętych zmianą planu miej-
scowego, będącą podstawą do określania opłaty, 
która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz w wypadku jej zbycia przez właści-
ciela albo uşytkownika wieczystego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Postanowienia § 39 ust. 1 niniejszej uchwały nie mają 
zastosowania do nieruchomości stanowiących wła-
sność lub uşytkowanie wieczyste Gminy Olkusz. 

Rozdział 10 
Ustalenia końcowe 

§ 40. W granicach obszarów objętych niniejszą zmia-
ną planu traci moc uchwała Nr XXX/336/2004 Rady Miej-
skiej w Olkuszu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej 
Olkusza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 15 grudnia 2004 r. nr 419 poz. 4803). 

§ 41. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi 
Miasta Olkusz. 

§ 42. Uchwała wchodzi w şycie 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 IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21083 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21084 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21085 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21086 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21087 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21088 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

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



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21089 – Poz. 3021 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21090 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21091 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21092 – Poz. 3021 
 

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21093 – Poz. 3021 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21094 – Poz. 3021 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21095 – Poz. 3021 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21096 – Poz. 3021 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 357 – 21097 – Poz. 3021,3022 
 

Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr IX/104/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŝniejszymi zmia-
nami Rada Miejska w Olkuszu rozstrzyga o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póŝn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, w tym ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157 poz. 1240,z póŝn. zm). i ustala:  
1) W obszarze objętym zmianą planu przewiduje się jako 

inwestycje naleşące do zadań własnych gminy, 
budowę dróg KL1/2, KD1/2, KDX; 

2) Ŝródłem finansowania inwestycji wymienionych  
w pkt 1 będą środki własne budşetu miasta Olkusz; 

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych  
z uwzględnieniem środków pomocowych i z zało-
şeniem moşliwości finansowania przez inne pod-
mioty gospodarcze na podstawie przepisów od-
rębnych; 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu  

Jan Kucharzyk 

3021

 
3022 

3022  

UCHWAŁA NR IX/105/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

w sprawie w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, 
poz. 613 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝ-
dziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) oraz art. 28 § 4 i art.47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Rada Miej-
ska w Olkuszu uchwala:  

§ 1.  

1. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Olkusz pobór 
w drodze inkasa bieşących i zaległych zobowiązań 
podatkowych z tytułu podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatku od nieruchomości oraz pobierane-
go w formie łącznego zobowiązania pienięşnego. 

2. Pobór w drodze inkasa, o którym mowa w ust. 1 moşe 
następować tylko i wyłącznie od osób fizycznych 
nie będących przedsiębiorcami w pojęciu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 220, 
poz.1447 ze zm.). 

§ 2.  

1. Na inkasentów wyznacza się ponişsze osoby, wskazu-
jąc jednocześnie teren sołectwa właściwy dla inka-
senta zobowiązań podatkowych: 
1) Osuch Mieczysław sołectwo Bogucin Mały; 

2) Wojdyła Tomasz sołectwo Braciejówka; 
3) Chmielewski Andrzej sołectwo Gorenice; 
4) Paszcza Zbigniew sołectwo Kogutek; 
5) Bień Adam sołectwo Kosmolów; 
6) Kulawik Joanna sołectwo Niesułowice; 
7) Kulig Anita sołectwo Olewin; 
8) Moń Józef sołectwo Osiek; 
9) Jurczyk Adam sołectwo Pazurek; 
10) Adamczyk Jan sołectwo Podlesie; 
11) Indyka Mirosława sołectwo Rabsztyn; 
12) Bogacka Marta sołectwo Sieniczno; 
13) Pandel Krystyna sołectwo Troks; 
14) Borkiewicz Karolina sołectwo Witeradów; 
15) Milej Janina sołectwo Wiśliczka; 
16) Polakiewicz Zdzisław sołectwo Zadole Kosmo-

lowskie; 
17) Sioła Marek sołectwo Zawada; 
18) Postołek Małgorzata sołectwo Zederman; 
19) Piasny Jacek sołectwo Zimnodół; 
20) Brzeski Zbigniew sołectwo Şurada. 

§ 3. Pobrane naleşności powinny być przez Inkasen-
ta wpłacone w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz w dniu następującym po ostatnim dniu, 
w którym zgodnie z przepisami podatkowymi powinna 
nastąpić wpłata podatku, to jest dzień następujący po 
dniu:15 marca,15 maja, 15 września i 15 listopada, przy 
czym jeşeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 
terminu uwaşa się następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 


