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1. Wprowadzenie

Na przelomie wrzesnia i pazdziernika odbyly siq konsultacje projektu studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia (w dalszej
czqsci sprawozdana zwanego studium lub projektem) w ramach II etapu poszerzenia udzialu
spdeczenstwa w opracowaniu projektu. Konsultacjom poddany zostal wstqpny projekt
dokumentu.
Termin konsultacji, pierwotnie planowany byl na luty br., ulegl jednak przesuniqciu.
Rownolegle z opracowaniem nowego studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy sporzgdzane jest Studium Techniczno - Ekonomiczno Srodowiskowe budowy polgczenia drogowego DK 94 z autostradg A4 na zlecenie Zarzqdu
Drog Wojewodzkich w Krakowie. Zasadne bylo posiadanie wiedzy na temat wybranych
wariantow przebiegu projektowanego pdgczenia drogowego, przy ustalaniu kierunkow
zagospodarowania poszczegolnych terenow gminy. Dlatego tez zaistniala potrzeba
dostosowania terminow gminnego opracowania do przebiegu wykonania studium
drogowego. Stosowny material przekazany zostal w czerwcu i lipcu 2017r., choc trasa
wariantu 1 ulegala jeszcze przesuniqciom blisko dwa tygodnie przed rozpoczqciem naszych
konsultacji. Przepisy ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, w art.11 i ust.2 wskazujq, ze w sprawach dotyczqcych zezwolenia
na realizacjq inwestycji drogowej nie stosuje siq przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) co oznacza, ze zasadniczo trasy drog takich jak
przedmiotowe pdgczenie drogowe, powstajq niezaleinie od ustalen gminnych dokumentow
strategicznych i planistycznych, w oparciu o ustalone przez zlecajgcego i wykonawcq
kryteria.
Projekt studium zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
projektem skladajgcym siq zasadniczo z dwoch czqsci: uwarunkowan zagospodarowania
i kierunkow rozwoju przestrzennego gminy. W toku jego przygotowania sporzgdzane sq
roznego rodzaju analizy: srodowiskowe, ekonomiczne, spoleczne, prognoza demograficzna
oraz analiza mozliwosci finansowania przez gminq wykonania sieci komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej, a t a k e infrastruktury spdecznej, sluzgcych realizacji zadan
wlasnych gminy oraz bilans terenow przeznaczonych pod zabudowq. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy formulowane byly na podstawie wynikow analiz
oraz uwarunkowan, ktore majg wptyw na rozwoj gminy.
Podobnie jak w I etapie konsultacji projektu na etapie formulowania uwarunkowan, w ramach
II etapu przyjqte zostaly dwie formy udzialu spdeczenstwa w pracach planistycznych:
1) spotkania z mieszkancami i zainteresowanymi osobami na etapie opracowania
kierunkow zagospodarowania przestrzennego,
2) analiza zebranych uwag, propozycji, opinii przesylanych przez zainteresowane
osoby.
Do II etapu konsultacji skierowany zostal wstqpny projekt, jeszcze przed opiniowaniem
dokumentu przez Gminng Komisjq Urbanistyczno - Architektonicznq, bqdqcg organem
doradczym burmistrza.
Celem spotkan z mieszkancami i zainteresowanym i osobami bylo:
1) przedstawienie dotychczas wykonanych prac zwiqzanych z opracowaniem studium
oraz wnioskow wynikajqcych z wykonanych prac.
2) zaprezentowanie przyjqtych w projekcie rozwigzan w odniesieniu do uzyskanych
stanowisk na etapie I konsultacji oraz poinformowanie, jaki wklad spdeczenstwa
wptyngl na przyjqte decyzje,
3) sformulowanie opinii, wnioskow oraz uwag o dokumencie przez lokalne grupy
spdeczne.

Druga forma konsultacji obejmowala:
1) zamieszczanie bieiqcej informacji o pracach przy sporzqdzeniu studium oraz
aktualnych materialow dotyczqcych studium,
2) przyjmowanie uwag, opinii, propozycji zglaszanych do dokumentu przez formularz
on-line,
3) przyjmowanie zglaszanych uwag, opinii, komentarzy do dokumentu przez formularz
zglaszania uwag, opinii, komentarzy,
4) przeanalizowanie zebranego materialu oraz sporzqdzenie informacji dotyczqcej
wlqczenia bqdi t e i pominiqcia zaproponowanych poprawek umieszczonych
w dokumencie w Sprawozdaniu z konsultacji projektu studium - etap 11.
Sposob, w jaki powinno nastqpiC poszerzenie udzialu spoleczenstwa okreslony zostal
w Zarzqdzeniu Nr 0050.149.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2016r. w sprawie
zapewnienia udzialu spoleczenstwa w procedurze opracowania projektu Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia sporzqdzane
jest dla terenu calej gminy, w jej granicach administracyjnych, zmienionym Zarzqdzeniem
Nr 0050.249.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.

2. Przygotowanie do publikacji inforrnacji dotyczqcych studium

W procesie II etapu konsultacji projektu studium kontynuowane by@ dzialania
informacyjne, w tym w szczegolnoSci przez strone internetowq miasta www.trzebinia.pl
podstrone o nazwie NOWE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
na kt6rq wejscie bylo mozliwe przez zakladke o ww.nazwie. (na skroty).
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Na podstronie NOWE STUDIUM ... uruchomiona zostala mozliwosC skladania uwag, opinii,
propozycji do dokumentu. Rowniez na tym etapie konsultacji funkcjonowal formulatz on-line,
ktorego treSC po wypelnieniu przez zainteresowanq osobe podlegala automatycznej
rejestracji na sewerze. Motliwe bylo rowniei pobranie z wzoru formularza ze strony, ktory
nastepnie mozna bylo wypelnic i wyslaC tradycyjnq pocztq na adres urzedu lub na adres email
urzedu
utworzony
na
potrzeby
konsultacji
spotecznych
projektu
(nowestudium@um.trzebinia.~).
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3. Spos6b upublicznienia informacji o prowadzonych konsultacjach

lnformacje o projekcie studium oraz poszerzeniu udzialu spdeczenstwa w pracach
nad studium podane zostaly do publicznej wiadomosci:
a) przez zamieszczenie informacii na wodstronie internetowei NOWE STUDIUM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO na stronie www.trzebinia.~l

1
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formulan on-line

I

Pod tytulem: PROJEKT Studium uwanrnkowan i kierunkow zagospudarowania
przestrzennego gminy Tmbinia - 22.09.2017 r. zamieszczony zostal projekt dokumentu,
a pod tytulem: OGlOSZENlE z dnia 21.08.2017r. dotyczqce harmonogramu spotkah
z mieszkancami w sprawie sporrqdzanego projektu studium uwarunkowah i kienrnkw
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia - ogloszenie dotyczqce przebiegu
planowanych spotkan z mieszkahcami i zainteresowanymi osobami.
b) przez zamieszczenie informacii w ~ r a s i elokalnei tvaodniku .Przelomn:
- pierwsza informacja o opracowaniu projektu, planowanych spotkaniach, ich
przebiegu i mozliwoSci skladania wniosk6w z dnia 21 sierpnia 2017r., (,Prz&omn
nr 33 z dnia 23 sierpnia 2017r.),
- druga inforrnacja przypominajqca, z harmonogramem spotkah (,,Przelomn nr 38 z dnia
27 wrzesnia 2017r.);
c) przez zamieszczenie informacii na tablicach ocrloszen urzqdu oraz na tablicach w
sdectwach i osiedlach w miescie, ogloszenie z dnia 23 sierpnia 2017r.,
d) przekazanie informacii Drzez Biuro Radv Miasta do Przewodniczacvch Rad
Osiedlowvch i Soltvsow:
- informacja o opracowaniu projektu, planowanych spotkaniach, ich przebiegu
i mozliwoSci skladania wnioskow z dnia 21 sierpnia 2017r. (GAU.6720.1.59.2015.
ZR),
Wszyscy Soltysi i Przewodniczqcy Rad Osiedlowych otrzymali przygotowane informacje.
Na stronie internetowej zamieszczony zostal w dniu 22 wrzeSnia 2017r. projekt studium. Pod
kazdym tytulem dostqpne byly poszczegolne tekstowe i graficzne czqsci opracowania.
Ponizej przedstawiony zostal widok podstrony urzqdu, z ktorej w nowym oknie moina bylo
otworzyc wybranq cqSc dokumentu.

-

4. Realizacja formy konsultacji spotkania z mieszkaricami

Spotkania z mieszkancami odbyly sie wedlug zaloionego, zamieszczonego poniiej
harmonogramu. Przebieg spotkan realizowany byl wedlug ustalonego planu:
1) przywitanie zabranych (wpis na liste obecnosci),
2) przedstawienie przebiegu spotkania (podzial na dwie czesci: prezentacja oraz praca
zespolowa),
3) okreslenie ram czasowych,
4) przekazanie wainych informacji dla zebranych dotyczgcych dostepu do dokumentu
oraz moiliwosci i terminow skladania wnioskow (uwag, propozycji, opinii),
5) prezentacja glownych zaloien dokumentu w skali calej gminy oraz przedstawienie
ustalen dotyczgcych terenow solectw czy osiedli, ktorych dotyczylo spotkanie,
w szczegolnosci zasiegow terenow budowlanych, rozwigzari komunikacyjnych
i infrastrukturalnych, ustalen dotyczgcych obszarow objetych ochrong oraz
ograniczen w zagospodarowaniu (czesc I),
6) przedstawienie informacji o sposobie rozpatrzenia propozycji zgloszonych w I etapie
konsultacji (przeprowadzonym w okresie wrzesien-paidziernik 2016r.) (czesc II),
7) dyskusja nad rozwigzaniami, odpowiedzi na pytania kierowane do prowadzgcych,
zglaszanie wnioskow i zapisywanie ich na flipcharcie,
8) zamkniecie spotkania,
9) udzielanie odpowiedzi zainteresowanym, dotyczgcych wnioskow indywidualnych.

OBSZAR MlEJSKl
a)
Spotkanie z mieszkancami osiedli: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA,
SALWATOR, PIASKI, G ~ R K A TRZEBIONKA
,
i WODNA w dniu 28 wrzesnia br.
(czwartek), Dwor Zieleniewskich ul. Marszalka Pilsudskiego 47a, Trzebinia,
Spotkanie z mieszkancami osiedli: Osiedla: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE
b)
i ENERGETYK~W
w dniu 29 wrzesnia br. (pigtek), DK Willa NOT ul. Grunwaldzka
108, Trzebinia.
OBSZAR WlEJSKl
Spotkanie z mieszkancami sdectwa MYSLACHOWICE w dniu 2 paidziernika br.
c)
(poniedzialek), Dom Kultury w Myslachowicach, ul. Trzebinska 1,
d)
Spotkanie z mieszkancami solectw: DULOWA, KARNlOWlCE i PSARY w dniu
3 paidziernik br. (wtorek), Strainica OSP w Dulowej, ul. Brata Alberta 5,
e)
Spotkanie z mieszkancami sdectw: C Z Y ~ ~ W K APlOKl
,
i LGOTA w dniu
4 paidziernika br. (sroda), Wiejski Dom Kultury w Plokach, ul. Glowna 4,
f)
Spotkanie z rnieszkancami solectw: PllA KOSCIELECKA i BOLECIN w dniu
5 paidziernika br. (czwartek), Strainica OSP w Bolecinie, ul. Krakowska 30,
g)
Spotkanie z mieszkancami MlOSZOWEJ - 6 paidziernik br. (pigtek), Wiejski Dom
Kultury w Mloszowej, ul. Krakowska 143.
4.1. Tematyka wnioskow zgloszonych na spotkaniach w poszczegolnych
osiedlach i sdectwach
Dyskusja nad rozwigzaniami projektu dotyczyla roinych kwestii. Najwieksze emocje
i sprzeciw mieszkancow zwigzane byly z uwzglednieniem w projekcie poszerzenia terenbw
eksploatacji piasku w Sierszy, przebieg planowanej drogi lgczgcej Autostrade A4 z drogg
krajowg DK 94 - trasy wariantu 1 i wariantu 2 przez teren Psar, ograniczone moiliwosci
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie Ddow w Dulowej,
W Mloszowej rozwigzania komunikacyjne, w szczegolnosci propozycja poprowadzenia trasg
tzw. ,,obwodnicy wschodniej,, drogi w klasie lokalnej, rownoleglej do ul. Do Krzyia oraz

wlqczenie poludniowej obwodnicy do drogi krajowej DK 79 w rejonie stacji paliw przy
ul. Krakowskiej.
W wyniku dyskusji na poszczegolnych spotkar~iachzgloszone zostaly lqcznie 43
wnioski, w tym 7 indywidualnych, przy czym przyjqto, i e odrebnym wnioskiem jest kaidy
zapisany na flipcharcie postulat.

Wnioski dotyczyly:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

A. WNlOSKl OSlEDLl CENTRUM, OSIEDLE WIDOKOWE, KRAKOWSKA, PIASKI,
SALWATOR, GORKA, TRZEBIONKA I WODNA
Korekta przebiegu strefy zabudowy (poszerzenia) przy ul. Waryriskiego.
Wykup dzialek planowane do zajecia i zajetych na cele statutowe gminy przez gmine.
Wyprowadzenie ul. Strzelniczej na ul. Marszalka Pilsudskiego od strony p6lnocnej
z przystosowaniem do parametrow zgodnych z przepisami.
Uwzglednienie ronda przy skrzyiowaniu ul. Dtugiej i ul. Tuwima.
Zmiana przebiegu drogi klasy L w rejonie Osiedla Widokowego [dotyczy drogi
w kierunku p6lnocnym kdo dawnej kotlowni], zaproponowanie terenow rekreacyjnych
przy osiedlu (na gruntach gminnych).
Uwzglednienie w studium parkingu przy ogrodkach dzialkowych przy ul. Kilinskiego.
Zmiana przebiegu drogi powyiej cmentarza [droga klasy L od drogi klasy Z
w sqsiedztwie komunalnej czesci cmentarza do lqcznika drogi klasy Z z ul. Marszalka
Pilsudskiego w rejonie dawnego skladowiska odpadow komunalnych], przesuniecie luku
[przy p6lnocnym ogrodzeniu cmentarza parafialnego] w kierunku wschodnim.

B. WNlOSKl OSlEDLl SIERSZA, GAJ, GAJ ZACISZE, ENERGETYKOW, KRZE
1. Teren oznaczony w projekcie PEI [planowanego poszerzenia eksploatacji piasku] zachowac, jako teren lasow.
2. Teren oznaczony w projekcie PUZ [po panocnej stronie ujecia wody Lech] wskazac,
jako teren zieleni nieurzqdzonej (Z) z uwagi na liczne stanowiska roslin chronionych
i bezposrednie sqsiedztwo ujecia wody.
3. Teren oznaczony w projekcie PE [obecnej eksploatacji piasku wraz z terenami
poloionymi w sqsiedztwie] zmienic na PEIZL do zagospodarowania, jako lasy,
po zakonczeniu eksploatacji piasku.
C. WNlOSKl SOLECTW DULOWA, KARNIOWICE, PSARY
Sprzeciw dotyczqcy wariantu I i wariantu II drogi lqczqcej autostrade A4 z drogq krajowg
nr 94 (droga projektowana przez Zarzqd Drog Wojewodzkich).
Zmiana przeznaczenia zabudowy zagrodowej na zabudowe mieszkaniowq
jednorodzinnq w rejonie Dolow w Dulowej w obrysie terenow o syrrlbolu MI.
Wlqczenie do zabudowy mieszkaniowej terenow rolnych pdoionych na wschod od ul.
Granicznej i od ul. Granicznej na zachod wzdlui ul. lqkowej w Psarach.
Rozszerzenie terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pomiedzy ul. Jaworowq
i ul. Gornq w Karniowicach (w kierunku pthocnym).
Wskazanie miejsca integracji spdecznej i rekreacji w Dulowej.
Utrzymanie terenow zabudowy MU (mieszkaniowo - uslugowych) pomiedzy drogq
krajowq a kolejq od ul. Tenczynskiej do ul. Dworcowej [w Dulowej].
Poszerzenie [terenow] zabudowy mieszkaniowej w Dulowej Dolach, przeznaczenie
na MN [zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq] (uzupelnienie luk).
Umoiliwienie realizacji obiektow agroturystycznych na terenach rolnych niskich klas
w rejonie Dolow w Dulowej, do ul. Brata Alberta.
Moiliwosci realizacji gospodarstw rolnych w terenach rolnych (R).

10. W Karniowicach likwidacja zalesienia w miejscu zgloszonej pasieki ( dzialki 84716, 84717,
84715, 84714, 806, 85314, 85313 ..., 90511, 90512, 90412).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

D. WNlOSKl SOLECTW CZYZOWKA, PLOKI, LGOTA
Oznaczenie irodel w rejonie Podgorki pomiqdzy Lgotq a Plokami.
Wskazanie terenow zieleni urzqdzonej nad Kozim Brodem, jako terenow integracji
spolecznej zwiqzanych z rekreacjq.
Poszerzenie
terenow
zabudowy
mieszkaniowej
pomiqdzy
ul.
Olkuskq
a ul. Hr. Potockiego [w Czyiowce].
Przeanalizowanie mozliwosci poszerzenia terenow zabudowy mieszkaniowej pomiqdzy
projektowanq drogq wariant W1 (A4 - DK 94) a terenami M [zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej] oraz US [terenami sportu i rekreacji] w kierunku Ostrqinicy w Lgocie.
Wlqczenie do strefy krajobrazowej terenow poloionych pomiqdzy obwodnicq Czyiowki
a Cisowymi Skalami.
Oznaczenie Szlaku Rowerowego Kordonow Granicznych Galicji i Kongresowki.
Wlqczenie dzialek nr 625116, 625128, 625118, 625119 do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej [w Lgocie].
E. WNlOSKl SOLECTW BOLECIN, PlLA KOSCIELECKA
Przeznaczenie dzialek nr 17513 i 17817 pod uslugi oswiaty (przedszkole) i kultury
(Bolqcin).
Monitorowanie zmian dotyczqcych koncesji na eksploatacjq wapienia (str. 195
Uwarunkowania) (Bolqcin).
Tereny w strefie cmentarza - teren uslugowy z dopuszczeniem istniejqcej zabudowy
mieszkaniowej, ewentualnie wydzielenie parkingu z ZC1 (dzialka 660116) (Bolqcin).
Wniosek wlascicieli dzialek (188143) by teren przeznaczyc pod teren zabudowy (uzytki
Ls) (Pila KoScielecka).
Zmiana przeznaczenia terenu Z na MN (Pila Koscielecka dzialki nr 184110, 184111,
184112, 184117, 184118, 184119).

F. WNlOSKl SOLECTWA MLOSZOWA
1. Likwidacja odcinka drogi lokalnej rownoleglego do ul. Do Krzyia [projektowana droga L
trasq wschodniej obwodnicy].
2. Przesuniqcie pozostalego odcinka projektowanej drogi, o ktorej mowa w pkt.1 na
ul. Trzebinskq.
3. Ochrona przed niskq emisjq (lokalne kotlownie dla zespolow zabudowy.
4. Rezygnacja z wyprowadzenia pdudniowej obwodnicy w rejonie stacji paliw
w Mloszowej.
5. Monitoring jakosci powietrza (w tym lokalne kotlownie, zrr~iana lokalizacji punktu
pomiarowego na bardziej reprezentatywny, wykorzystanie mobilnych stacji pomiarowych
oraz indywidualnych punktow pomiaru zanieczyszczen).
6. Do pkt.4 przesuniqcie wlqczenia za czesc centralnq wsi.
7. Obwodnicq wschodniq miasta poprowadzic miqdzy Mloszowq i Trzebiniq,
ul. Mloszowskq przy granicy obrqbow ewidencyjnych.
8. Przebudowa skrzyzowania Swietlnego w Trzebini ulic Krakowskiej, Kosciuszki
i Ochronkowej na rondo.
9. Zamiana drogi Z na L i odwrotnie L na Z na przedluieniu ul. Mloszowskiej.
10. Wlqczenie dzialek nr 401, 40611 40612, 40613 do zabudowy mieszkaniowej.
11. Przeznaczenie calej dzialki nr 39518 do zabudowy mieszkaniowej (usuniqcie KP).

W spotkaniu w Myslachowicach wziqly udzial trzy osoby, nie zostala wiqc
przeprowadzona prezentacja, tyko udzielano wyjasnien na indywidualne pytania.

4.2. lnformacja o zebranych stanowiskach wyraionych przez rady osiedlowe
i sokckie, stowarzyszenia, fundacje i inne grupy spoCeczne, po
spotkaniach z mieszkancami
Po spotkaniach z mieszkancami, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13 pazdziernika
do urzqdu wplynqlo 14 wnioskow zlozonych przez: Przewodniczqcego Rady Osiedla Piaski,
Radq Soleckq w Bolqcinie, grupy mieszkancow z Karniowic, Dulowej (2 wnioski), Lgoty i Pily
Koscieleckiej, Fundacjq lnicjatywy Spoleczne i Dziedzictwo Kulturowe oraz Biuro Architraw,
Stowarzyszenie Nasze Psary, Radq Osiedla Siersza, Radq Osiedla Gaj, Radq Osiedla Gaj Zacisze oraz wniosek zlozony wspolnie przez trzy rady osiedli Siersza, Gaj i Gaj Zacisze.
Wszystkie wnioski w liczbie 72 (lqcznie z wnioskami zlozonymi przez inne niz wyzej
wymienione podmioty) zebrane zostaly w dwoch zestawieniach, przy czym podzial na dwie
grupy dokonany zostal wylqczne ze wzglqdow technicznych na wnioski o krotkiej tresci
i wnioski o tresci obszernej. I tak, wnioski o krotszej tresci zebrane zostaly w:
Zestawieniu uwag, propozycji, opinii zebranych po spotkaniach w sprawie opracowania
projektu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy czqsc A,
a pozostale w:
Zestawieniu uwag, propozycji, opinii zebranych po spotkaniach w sprawie opracowania
projektu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy czqsc B,
dostqpnych (do wglqdu) w wydziale architektury i urbanistyki urzqdu miasta (ul. Narutowicza
10 pok. nr 11 -12).
Problematvka wnioskow obeimowala:
1) Wniosek Przewodniczqcego Rady Osiedla Piaski (poz. 4 w zestawieniu czqsc A), ktory
dotyczyl uwzglqdnienia w studium:
a) terenu parkingu przy ogrodach dzialkowych, przy ul. Kilinskiego 50,
b) przeznaczenia terenu w rejonie ul. Slowackiego 47- 47B pod zabudowq
mieszkaniowq wielorodzinnq,
c) miejsc postojowych w rejonie Przedszkola Samorzqdowego nr 2 przy
ul. Ochronkowej 16,
d) przeznaczenia terenu przy ul. Kosciuszki 43 na zabudowq mieszkaniowo - uslugowq.
2) Wniosek Rady Soleckiej wsi Bolqcin (poz. 17 w zestawieniu czqsc A), ktory dotyczyl
uwzglqdnienia w projekcie drogi dojazdowej do Akwenu "Gliniak" w Bolqcinie od strony
projektowanej drogi wzdluz torow kolejowych (KDL) na bazie ulicy Fabrycznej do terenu
przedsiqbiorstwa KP1 (teren PU), a nastqpnie do terenu rekreacyjnego przy zbiorniku.
3) Wniosek mieszkancow solectwa Karniowice (poz. 10 w zestawieniu czqsc A), ktory
dotyczyl poszerzenia strefy zabudowy w calosci od ul. Gornej do ul. Jaworowej w obrqbie
Karniowice oraz objqcia strefq zabudowy rowniez dzialek nr 385, 386, 383, 384,
4) Wnioski mieszkancow solectwa Dulowa, ktore dotyczyly zmiany zapisow studium
w zakresie mozliwosci zabudowy terenow w rejonie Ddy w Dulowej:
a) pdozonych bezposrednio przy ulicach Na Skalkq i Sw. Krzyza z przeznaczeniem
na zabudowq mieszkaniowq i zagrodowq (poz. 23 w zestawieniu czqsc A),
b) pdozonych przy ul. Sw. Krzyza z przeznaczeniem na zabudowq zwartq oznaczonq M
(a nierozproszonq M1) (poz. 24 w zestawieniu czqsc A).

5) Wnioski Fundacji lnicjatywy Spdeczne i Dziedzictwo Kulturowe Dulowa (poz. 35
w zestawieniu czqsc A) oraz Biura Architraw (poz. 16 w zestawieniu czqsc A), ktore
dotyczyly uwzglqdnienia obszaru aktywizacji turystycznej poprzez:
a) zmianq przeznaczenia terenu usytuowanego wzdlui potoku Dulowka na odcinku od
irodelka wody przy ul. Sw. Floriana (nieopodal istniejqcej pompowni sciekow) m. in.
dzialki nr 31311 i nr 31312 obrqb Dulowa, do Domu Straiaka, na tereny rekreacyjne
ze szczegolnym uwzglqdnieniem scieiek rowerowych i pieszych. Teren ten jest
atrakcyjny turystycznie i krajobrazowo. Obecnie wok64 irodelka planowane jest
zagospodarowanie terenu w ramach projektu ,,Przystanek rowerowy" w Dulowej,
b) przedstawienie granic tego terenu na mapie.
6) Wniosek mieszkancow solectwa Lgota (poz. 27 w zestawieniu czqsc A), ktory dotyczyl
rozszerzenia terenu z moiliwosciq zabudowy mieszkaniowej o dzialki nr 1515, 1516, 106,
13213, 115, 13214, 107, 13215, 14112, 15513, 14113, 15515, 110, 10911, 11312, 11311, 112,
1513, 612, 611, 14114, 101, 15514, 111 poloione w p64nocnej czqsci Lgoty przy granicy
z Niesulowicami (wschodnia strona wsi).
7) Wniosek mieszkancow sdectwa Pila Koscielecka (poz. 54 w zestawieniu czqsc A)
dotyczqcy przeznaczenia dzialek nr 1881143, 188124, 185156, 185155 pdoionych w Pile
Koscieleckiej pod budownictwo, gdyi sqsiadujq z terenami przeznaczonymi pod
budownictwo mieszkaniowe (pdoione sq na gruntach klasy VI i widniejq w ewidencji
gruntow, jako Ls).
8) Wniosek Stowarzyszenia NASZE PSARY (poz. 2 w zestawieniu czqsc B) dotyczyl
sprzecznosci z ustaleniami projektu studium pdqcznia drogowego pomiqdzy autostradq
A4 i drogq krajowq nr 94: ,,wariant 1 preferowany" oraz ,,wariant 2", przebiegajqcych
w sqsiedztwie Psar, w szczegolnosci z zapisanymi w studium celami polityki
przestrzennej gminy, zasadami ochrony srodowiska i jego zasobow, ochrony przyrody
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. Niezgodnosci z ustaleniami studium
przedmiotowego pdqcznia drogowego w obszarze Psar w zakresie ochrony srodowiska
i jego zasobow, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego w gminie
Trzebinia, dotyczyl rowniei wniosek indywidualny (poz. 1 w zestawieniu czqsc B)
i z uwagi na spojnosc tresci z wnioskiem Stowarzyszenia ujqty zostal do tej czqsci
sprawozdania (przez co lqczna ilosc wnioskow zwiqkszyla siq do 15).
9) Wnioski Rady Osiedla Gaj, Rady Osiedla Siersza oraz Rady Osiedla Gaj Zacisze
(odpowiednio poz. 3, 4 i 5 w zestawieniu czqsc B) dotyczyly sprzeciwu dla eksploatacji
piasku w rejonie Siersza - Misiury, koniecznosci utworzenia obszarow ochronnych przed
oddzialywaniem piaskowni, osadnikow Elektrowni ,,Siersza II" i zanieczyszczen plynqcych
z aglomeracji slqskiej oraz dla ochrony i retencji ujqcia wod podziemnych Lech,
zabezpieczajqcych przed powstaniem leja depresyjnego osuszajqcego teren nawet
do 2000m od krawqdzi wyrobiska. We wnioskach zawarte zostaly konkretne wskazania
dotyczqce przeznaczen terenow i innych zapisow studium, a mianowicie:
a) zmiana przeznaczenia terenu eksploatacji piasku (PEl) o pow. 54 ha na teren lasow
ZL i wylqczenie na tym obszarze moiliwosci wydobycia piasku,
b) zmiany przeznaczenia terenu eksploatacji piasku (PE) obejmujqcego tereny
po eksploatacji
i
z
obecnie
prowadzonym wydobyciem
na obszar
do zagospodarowania wylqcznie w kierunku lesnym po zakonczeniu eksploatacji
piasku (PEIZL),
c) zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem PUZ na teren zieleni
nieurzqdzonej Z,
d) zmiana kierunku zagospodarowania obszaru Siersza Misiury po eksploatacji piasku
i terenow wok6+ niego na kierunek lesno - przyrodniczy do granicy obszaru
zabudowanego,

e) zakaz wydobycia piasku na terenach j u i eksploatowanych poniiej poziomu
przewidzianego dotychczasowq koncesjq,
f) na calym terenie obrqbow geodezyjnych Gory Luszowskie, Siersza, Gaj wykluczyc
moiliwosc powstawania skladowisko odpadow pogorniczych i wszelkich innych
skladowisk odpadow.
10) Wniosek zloiony wspolnie przez trzy rady osiedli Siersza, Gaj i Gaj Zacisze (poz. 6
w zestawieniu czesc B) wyraiajqcy protest, i e nie uwzgledniono w pracach nad nowym
studium 470 indywidualnych wnioskow i wniosku wspolnego mieszkancow podpisanego
przez 672 osoby, ktorego glownym celem bylo wyraienie zdecydowanego sprzeciwu
wobec planu rozszerzenia o 54 ha obszaru wydobycia piasku z terenu stanowiqcego
aktualnie naturalnq strefe buforowq ochrony ujecia wody pitnej Lech. Rady Osiedli
jednomyslnie wnoszq o uwzglednienie stanowiska mieszkancow i popierajq wciqi
aktualny ape1 mieszkancow doiony dn. 11 09.2015r. do Burmistrza o zaprzestanie
eksploatacji piasku w tym terenie, poswiadczony wlasnorecznymi podpisami przez 1550
osob.
Wnioski, o ktorych mowa w pkt. 8, 9 i 10 zawieraly uzasadnienia.
4.3. Sposob wykorzystania zebranego materialu

Wszystkie wnioski zloione na i po spotkaniach (wyszczegolnione w pkt. 4.1. i 4.2
niniejszego sprawozdania), ktore wplynely do urzedu do dnia 13 paidziernika 2017r. zostaly
przeanalizowane i omowione na spotkaniu wladz miasta w dniu 19 paidziernika br. Przy
analizie wnioskow oprocz przedmiotu wniosku, brane byly pod uwage nastepujqce elementy:
- doionosc wniosku i stopien jego skomplikowania,
- wplyw na inne rozwiqzania przyjete w projekcie, ewentualna kolizja lub spojnosc
z tymi rozwiqzaniami,
- ograniczenia wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow, w tym z zakresu ustalen
studium okreslonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wczesniejsze przesqdzenia lokalizacyjne, wynikajqce z wydanych decyzji,
obowiqzujqcych planow miejscowych lub innych dokumentow planistycznych, w tym
ich projektow,
- uwarunkowania srodowiskowe i miejscowe zwiqzane z poloieniem terenu, ktorego
wniosek dotyczy,
- koniecznosc nienaruszenia bilansu terenow przeznaczonych pod zabudowe.
Biorqc pod uwage powyisze czynniki nie dla kaidego wniosku moiliwe bylo zajqcie, j u i
w chwili obecnej, konkretnego stanowiska w sprawie sposobu jego rozpatrzenia. Na
obecnym etapie prac nad projektem, w odniesieniu do tematyki poruszanej we wnioskach,
podjete zostaly niiej przedstawione decyzje.
Wnioski dotyczqce ukladu komunikacyjnego i obslugi komunikacyjnej terenow
Przebieg proponowanych trzech tras polqczenia drogowego pomiedzy autostradq A4
i drogq krajowq nr 94 jako tresc informacyjna pozostanie na rysunku nr 1 studium. Prace
projektowe dotyczqce przedmiotowego pdqczenia drogowego prowadzone sq niezaleinie
od opracowania studium gminnego, na zlecenie Zarzqdu Drog Wojewodzkich w Krakowie
w ramach zadania Wielowariantowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowe
budowy pdqczenia drogowego DK 94 z autostradq A4". Wariantowe przebiegi drogi nie sq
ustalane przez studium gminne, w projekcie dokumentu przedstawiajq jedynie obecny wynik
prac studialnych realizowanych przez sluiby Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego.
Uwzglednienie na rysunku studium wariantowych przebiegow drogi w iaden sposob nie
przesqdza o jej ostatecznej trasie i nie wyroinia iadnego z wariantow. Przebieg drogi nie
jest ustaleniem studium, w zwiqzku z czym nie bedzie podlegal ocenie jego wplyw

w strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko. Jako warstwa informacyjna pokazuje
potencjalne trasy, co sluiyc ma pelniejszemu poinformowaniu odbiorcow dokumentu.
Proponuje siq pozostawienie tras planowanej drogi na rysunku, co powoduje i e wniosek C . l
i wniosek z poz.2 w zestawieniu czqsc B wraz z wnioskiem z poz.1 zestawieniu czqsc B, nie
zostanq uwzglqdnione w projekcie studium.
Pozostale wnioski dotyczqce rozwiqzan komunikacyjnych w Trzebini i w Mloszowej
(A.3, A.4, A.5, A.7, F.l, F.2, F.4, F.6, F.7, F.8 i F.9) z wylqczeniem wniosku dotyczqcego
Bolqcina, przekazane zostaly jednostce opracowujqcej projekt studium do przeanalizowania
i przedloienia nowych propozycji rozwiqzan komunikacyjnych. W ramach ponownych analiz
w tym zakresie, naleiy uwzglqdnic:
- przedluienie ul. Strzelniczej do projektowanej drogi KDL, przebieg tej drogi (KDL)
powinien omijac zrekultywowany teren skladowiska odpadow,
- rezygnacjq z prowadzenia drogi w klasie ulicy zbiorczej ul. Mloszowskq (fragment
zachodni) przy Placu Targowym przy ul. Targowej w Trzebini,
- polqczenie ul. Florkiewicza w Mloszowej z ul. Mloszowskq w Trzebini, ul. Trzebinskq
wyprowadzonq na ul. Mloszowskq,
- przebieg projektowanych drog po panocnej stronie Osiedla Widokowego wzglqdem
uksztaltowania terenu, lokalne ominiqcie tzw. Wieiy i Skalki w Mloszowej (szczyty
wzniesien o rzqdnych 374,9 i 374,6 m n.p.m.),
- przesuniqcie projektowanej drogi KDZ poza teren zrekultywowanego skladowiska
odpadow komunalnych z uwagi na wynikajqce z przepisow ograniczenia
w ponownym wykorzystaniu terenu skladowiska (30 lat),
- ronda przy skrzyiowaniu ulic Ochronkowej , Kosciuszki i Krakowskiej oraz przy
skrzyiowaniu ulic Dlugiej i Tuwima.
Zmiany w ukladzie komunikacyjnym, o ktorych mowa we wnioskach A.5 i F.9 rzutujq
na moiliwosc zagospodarowania terenow sqsiadujqcych z zaprojektowanq drogq
na przedluieniu ul. Mloszowskiej w kierunku panocnym. Wniosek dotyczqcy terenow
rekreacyjnych przy osiedlu Widokowym w Trzebini (na gruntach gminnych) (A.5), rowniei
przekazany zostaly projektantom. Dopiero po przedloieniu nowej propozycji
zagospodarowania terenow pdoionych w rejonie szczytow wzniesienia w sqsiedztwie terenu
zabudowy uslug komercyjnych ( U l ) na gruntach gminnych, moiliwe bqdzie podjqcie decyzji.
Z rozwiqzaniami ukladu komunikacyjnego zwiqzany jest rowniei wniosek Rady
Sdeckiej wsi Bolqcin. Wniosek proponuje siq uwzglqdnic, poprzez wskazanie przebiegu
drogi, od projektowanej KDL wzdlui torow kolejowych do now0 projektowanych terenow
produkcyjno - uslugowych na gruntach gminnych, z siqgaczem do terenow rekreacyjnych
przy zbiorniku ,,Gliniakn.
Wniosek Przewodniczqcego Rady Osiedla Piaski dotyczqcy parkingow przy
ogrodkach dzialkowych oraz miejsc postojowych w rejonie Przedszkola Samorzqdowego
nr 2 przy. ul. Ochronkowej 16 rowniei proponuje siq uwzglqdnic. Teren przy ogrodkach
dzialkowych wymaga zmiany przeznaczenia np. na teren zieleni urzqdzonej z adaptacjq
istniejqcej zabudowy (w tym z moiliwosciq lokalizacji parkingu). Szczeg~owoscwniosku w
zakresie miejsc postojowych przy przedszkolu nie pozwala w dokumencie takim jak studium
na wyodrqbnienie terenu parkingu. Moiliwe jest natomiast odpowiednie uzupelnienie zapisu
dla terenu zabudowy uslug publicznych U2 w tekscie ustalen studium.
Wnioski dotyczqce terenow eksploatacji piasku i terenow potoionych w sqsiedztwie
oraz eksploatacji dolomitow (wnioski B.l, B.2, B.3 i poz. 3, 4, 5 i 6 w zestawieniu czqsc B
oraz wniosek E.2)
W odniesieniu do moiliwosci eksploatacji piasku na obecnym obszarze gorniczym
oraz na terenie planowanego poszerzenia o 54ha w kierunku pdudniowym, Burmistrz
podtrzymal dotychczasowe stanowisko przeznaczenia tych terenow na eksploatacjq piasku.
W zwiqzku z tym wniosek dotyczqcy zachowania terenu PEI jako terenu lasdw oraz

wszystkie czqsci ww. wnioskow posrednio uzaleinione od tego stanowiska, nie zostaly
uwzglqdnione.
Dla terenu produkcyjno - uslugowego z ograniczonq zabudowq oznaczonego
symbolem PUZ podjqta zostala decyzja o przeznaczeniu tego terenu na zielen nieurzqdzonq
(Z), zgodnie z wnioskiem z uwagi na liczne stanowiska roslin chronionych i bezposrednie
sqsiedztwo ujqcia wody oraz fakt, i e dzialka objqta tym ustaleniem (nr 7651201 obrqb
Siersza) stanowi wlasnosc gminy.
Teren obecnej eksploatacji piasku obejmujqcy tereny po eksploatacji i z obecnie
prowadzonym wydobyciem przeznaczony zostanie na obszar do zagospodarowania
wylqcznie w kierunku lesnym po zakoriczeniu eksploatacji piasku (PEIZL), przy czym tereny
zrekultywowane pdoione na wschod od granic terenu i obszaru gorniczego przeznaczone
zostanq na tereny lasow ZL (glownie dzialka nr 7651357 Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe). W ty, zakresie wniosek zostal uwzglqdniony.
W studium ustalony zostal dla terenow eksploatacji PE po zakonczonej eksploatacji
kopaliny kierunek zagospodarowania lesny. Dla terenow oznaczonych symbolami PE i PE1,
po zakonczeniu eksploatacji na byc realizowana rekultywacja w kierunku lesnym. Proponuje
siq nie uwzglqdniac wniosku i pozostawic lesny kierunek zagospodarowania, jest to
rownoczesnie kierunek przyrodniczy. Pozwala on na przywrocenie wczesniejszego, sprzed
eksploatacji, sposobu wykorzystania terenu (lasy).
W projekcie studium tereny wok64 terenow obecnej eksploatacji (za wyjqtkiem PE1)
oznaczone zostaly symbolem PE, a niektore z nich faktycznie stanowiq lasy. Dlatego
proponuje siq, by tereny lasow (ZL) ujawnic w obszarze tego ustalenia. Nie proponuje siq
wyznaczenia strefy ochronnej. Zachowanie zagospodarowania terenu o kierunku lesnym,
powoduje, i e bqdzie to teren wylqczony z innego oprocz lesnego uiytkowania.
Dla terenow kompleksow lesnych przy osiedlach Gaj, Gaj Zacisze zawartych
pomiqdzy krawqdziq terenu dotychczas eksploatowanego, osadnika Elektrowni ,,Siersza II"
i Elektrowni ,,Siersza II" a zabudowaniami osiedli, w projekcie jest ustalony lesny kierunek
zagospodarowania, za wyjqtkiem terenow eksploatacji PE1, w odniesieniu, do ktorego
Burmistrz podjql decyzjq o jego utrzymaniu. Gmina moie wyznaczac w studium wylqcznie
obszary ochronne o ktorych mowa w art.10 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W odniesieniu do czqsci wniosku dotyczqcej zakazu wydobycia piasku na terenach
j u i eksploatowanych poniiej poziomu przewidzianego dotychczas koncesjq, stwierdzic
naleiy, i e organ sporzqdzajqcy projekt studium nie ma moiliwosci wprowadzania takich
ustalen, ktore wchodzq w kompetencje organow koncesyjnych (I1 SAlGl 349115 - Wyrok
WSA w Gliwicach) do ktorych naleiy formulowanie ograniczen dotyczqcych eksploatacji.
Dlatego t e i proponuje siq przeniesienie do projektu ustalen z projektu zmiany studium lub
sformulowanie w zasadach ochrony srodowiska stosownych zapisow w maksymalny sposob
chroniqcych wody podzierr~nei powierzchniowe w rejonie wydobycia piasku. Wniosek zostal
przekazany projektantowi do przeanalizowania.
W obszarze objqtym studium, a wiqc w obszarze calej gminy, nie zostal wyznaczony
iaden teren przeznaczony pod skladowisko odpadow. Wniosek w czqsci dotyczqcej
wykluczenia moiliwosci powstawania skladowisk odpadow pogorniczych i wszelkich innych
skladowisk odpadow na calym terenie obrqbow geodezyjnych Gory Luszowskie, Siersza,
Gaj, moina uznac za uwzglqdniony. Sprawa wymaga jednak przeanalizowania przez
projektanta w kontekscie ustalen niedawno przyjqtej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pdoionego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini
w obrqbach ewidencyjnych Myslachowice, Siersza i Wodna, w ktorej dla terenu obiektow
produkcyjnych, skladow, magazynow i uslug 1PU wyznaczonego w dotychczasowym
dokumencie istnieje moiliwosc skladowania odpadow wydobywczych przez zaklad gorniczy
prowadzqcy dzialalnosc gorniczq na tym terenie.
Do projektu studium sporzqdzana bqdzie w bieiqcym roku ocena oddzialywania
na srodowisko, jako nowy dokument do opracowywanego projektu. Wniosek w czqsci

zawierajqcej materialy, ktore mogq i powinny byc wykorzystane w prognozie, przekazany
zostal do zespolu projektowego.
W uwarunkowaniach wystqpowania udokumentowanych zloz kopalin, zasobow wod
podziemnych oraz wystqpowania terenow gorniczych.. zloza kopalin i eksploatacja gornicza
dla zloia ,,Bolqcinl' przywolana zostala koncesja Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego
znak: SR-IX.7422.2.6.2015.Ki z dnia 19.03.2015r. na eksploatacjq. Poniewai decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiqwziqcia, stanowiqca jednq
z podstaw dla wydania koncesji, zostala uchylona przez WSA w Krakowie, zapisy studium w
tym zakresie mogq wymagac aktualizacji. Ustalono, ze dla potrzeb opracowania, zmiany dot.
koncesji bqdq monitorowane na bieiqco, natomiast wniosek przekazany zostal do Wydzialu
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa urzqdu (pismo znak
GAU.6720.1.63.2015 z dnia 20.10.2017r.) do uwzglqdnienia w ramach realizacji zadan
prowadzonych przez wydzial.
Wnioski dotyczqce poszerzenia terenow zabudowy rnieszkaniowej
Zagospodarowania terenow pdozonych w rejonie Ddow w Dulowej dotyczq wnioski
z pkt.4.1. oznaczone C.2, C.7, C.8, wnioski z pkt. 4.2. ppkt.4 (zestawienie czqsc A poz.23,
zestawienie czqsc A poz.24). Posrednio wiqie siq z nimi wniosek C.9 dotyczqcy mozliwosci
realizacji gospodarstw rolnych w terenach rolnych (R).
Ustalenia studium dla tego rejonu wskazujq obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rozproszonej i zabudowy zagrodowej z urzqdzeniami towarzyszqcymi nieobjqtej obszarem
urbanizacji, z dopuszczeniem zabudowy sluiqcej do prowadzenia nieucieliwej dzialalnosci
gospodarczej, a t a k e terenow zieleni urzqdzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej (MI).
Tereny M1 w swym kierunkowym przeznaczeniu posiadajq zabudowq mieszkaniowq
jednorodzinnq oraz zabudowq zagrodowq. Proponuje siq niewielkie poszerzenia terenow
w miejscach, ktore stanowiq luki budowlane (wnioski C.2 i C.7 bylyby uwzglqdnione). Zapis
o dopuszczeniu zabudowy sluzqcej do prowadzenia nieuciqiliwej dzialalnosci gospodarczej,
na etapie planu miejscowego moze zostac wykorzystany dla wprowadzenia zarowno zabudowy
uslugowej jak i produkcyjnej. W dalszej czqsci ustalen dopuszczona jest zabudowa uslugowa.
Zapis dot. dzialalnosci gospodarczej wymaga wiqc weryfikacji. Proponuje siq dla terenow
Dulowej Doly nie wprowadzac dowolnych uslug oraz zabudowy produkcyjnej, za wyjqtkiem
moiliwosci prowadzenia gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej, pszczelarskiej oraz
dzialalnosci agroturystycznej na gruntach niiszych klas, zgodnie z ograniczeniami
wynikajqcymi z przepisow dotyczqcych Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dla
terenow rolnych polozonych w korytarzach proponuje siq rowniez wprowadzic zakaz
realizacji i zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej.
Poniewai tereny proponowane do wlqczenia do zabudowy przez wnoszqcych wnioski sq
dosyc rozlegle, oraz leiq w obszarze parku, dla wszystkich wnioskow proponuje siq by,
stanowisko zajql projektant, przy uwzglqdnieniu powyzszych wytycznych.
Tereny na zachod od ul. Granicznej w Psarach przeznaczone sq w projekcie studium
na tereny zieleni nieurzqdzonej Z oraz tereny rolne. Pdozone sq w bezposrednim
sqsiedztwie parku krajobrazowego Dolinki Krakowskie. W czqsci polozonej w korytarzu
powinny zostac zachowane, jako tereny biologiczne. Na czqsci terenow wystqpujq uiytki
rolne klasy Rllla i Rlllb. Proponuje siq rozwaienie mozliwosci poszerzenia zabudowy na
terenach rolnych pomiqdzy istniejqcq zabudowq a terenem zieleni Z oraz wlqczenia do
zabudowy terenow wzdlui ul. lqkowej (strona panocna). Tereny na wschod od
ul. Granicznej pdoione sq parku, wzdlui ul. Granicznej wyznaczony zostal pas terenu
o szerokosci ok.40m jak obowiqzujqcym studium i proponuje siq nie poszerzanie tego
zasiqgu. Wniosek przekazano do analizy projektanta z zastrzeieniem uwzglqdnienia
powyiszych wytycznych.

Zgodnie z projektern tereny porniedzy ul. Olkuskq a Hr. Potockiego poloione
Czyiowce
obejrnujq tereny rolne R oraz tereny rolne poloione w korytarzu. Tereny te
w
w czesci poloionej w korytarzu powinny zostac zachowane, jako tereny biologiczne. lstnieje
rnoiliwosc poszerzenia zabudowy na terenach rolnych. Wniosek (D.3) przekazany zostal
do analizy projektanta z uwzglednieniern powyiszych wytycznych oraz lokalnych
uwarunkowan.
Dla pozostalych wnioskow podjete zostaly nastepujqce rozstrzygniecia i propozycje:
- wniosek rnieszkancow Karniowic C.4 oraz poz. 10 w zestawieniu czesc A - rozwaiyc
uwzglednienie zrniany przeznaczenia terenow porniedzy ul. Gornq i ul. Jaworowq
w Karniowicach na tereny zabudowy rnieszkaniowej,
- wniosek D.4 oraz wniosek rnieszkancow Lgoty (poz. 27 w zestawieniu czesc A) do analizy projektanta,
- wniosek rnieszkancow solectwa Pila Koscielecka (poz. 54 w zestawieniu czqsc A
oraz wnioski E.4 i E.5) - uwzgledniony.
Terenow zabudowy w Dulowej dotyczyl wniosek C.6,chociai posrednio wniosek ten
dotyczy rowniei terenow w Mloszowej, gdyi sq to tereny o podobnych uwarunkowaniach.
W Dulowej poloione sq porniedzy drogq krajowq a kolejq od ul. Tenczynskiej do ul.
Dworcowej i w projekcie przeznaczone dla zabudowy rnieszkaniowej i uslugowej (MU).
Zgodnie z uwarunkowaniarr~isrodowiskowyrni planowane zasiegi ponadnorrnatywnego
halasu od linii kolejowej wchodzq w glqb terenow poloionych porniedzy liniq kolejowq
a drogq krajowq DK 79. Dlatego t e i naleiy zastanowic sie nad zasadnosciq wprowadzenia
nowej zabudowy rnieszkaniowej na ten teren, przy czyrn dotyczy to calego pasa terenu
porniedzy drogq DK 79 i liniq kolejowq E30, w Mloszowej i Dulowej. Wniosek przekazany
zostal do ponownego przeanalizowania przez projektanta.
Dla wniosku E.l zapadla decyzja o jego nieuwzglednieniu. Z wykonanych w rarnach
prac nad studiurn analiz spolecznych, nie wynika koniecznosc rezenvowania terenu pod
przedszkole w Bolqcinie. Zaproponowano zachowanie przeznaczenia dzialek nr 17513
i 17817 jako terenow zabudowy rnieszkaniowejjednorodzinnej.
Wniosek E.3 dotyczyl strefy od crnentarza w Bolqcinie, w ktorej dzialka nr 660116
przeznaczona zostala w projekcie pod zabudowe rnieszkaniowq jednorodzinnq. Wniosek
naleiy uwzglednic, z uwagi na ograniczenia wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow.
Ponadto proponuje siq dokonac przeglqdu przeznaczenia terenow innych stref woks
crnentarzy, w tyrn pod kqtern potrzeb lokalizacji uslug.
W obowiqzujqcyrn planie rniejscowyrn teren poloiony w rejonie ul. Slowackiego 4747B (dzialka nr 1310123 i 131013 obreb Trzebinia) przeznaczony jest pod tereny zabudowy
uslugowej ze zwiekszonyrn udzialern zieleni urzqdzonej (2U, ZP). W obszarze tego
przeznaczenia znajdujq siq dwa budynki rnieszkalne wielorodzinne. Proponuje sie
utrzyrnanie istniejqcej zabudowy z rnoiliwosciq budowy nowego budynku rnieszkalnego.
W projekcie obecnie sporzqdzanego planu dla obszaru Srodrniescie - Poludnie
proponowane jest przeznaczenie terenu poloionego przy ul. Kosciuszki 43 pod uslugi.
W projekcie studiurn rowniei taki kierunek zagospodarowania zostal przyjety (U1).
Proponuje sie nie uwzglednic wniosku (poz. 4 w zestawieniu czesc A) w zakresie zrniany
przeznaczenia terenu, jednak w czesci tekstowej naleiy uzupelnic zapis dotyczqcy rowniei
zachowania istniejqcej zabudowy rnieszkaniowej w tych terenach.

Wnioski dotyczqce walorow przyrodniczo - krajobrazowych gminy
Wszystkie wnioski dotyczqce walorow przyrodniczych i krajobrazowych
zaproponowane zostaly do uwzglednienia w projekcie:

grniny

wniosek C.5 oraz wnioski poz. 16 i poz. 35 w zestawieniu czesc A (opisane w pkt. 4.2
ppkt. 51,
- wniosek D.l poprzez zamieszczenie odpowiednich oznaczen dla wsp&rzednych
jeziora Osowiec x=5564840,94 y=6608999,48 oraz irodla Wilcza Woda
x=5565385,58, y=6608811,36,
- wniosek D.2, co wiqze siq ze zmianq przeznaczenia czesci terenow lasow na tereny
zieleni urzqdzonej (z ZL na ZU),
- wniosek D.5 oraz wniosek D.6.
-

Pozostale wnioski
Problematyka poruszona we wnioskach F.3 i F.5 w projekcie studium moze zostac
uwzgledniona w zakresie na jaki pozwalajq przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to w szczegolnosci przyjecia w rozwiqzaniach
infrastrukturalnych z zakresu zaopatrzenia w cieplo mozliwosci lokalizacji lokalnych kotlowni
i w tym zakresie wniosek proponowany jest do uwzglednienia. W zakresie monitoringu
jakosci powietrza wniosek przekazany zostal do Wydzialu Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa urzedu (pismo znak GAU.6720.1.63.2015 z dnia
20.1 0.201 7r.).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje w art. 36 i 37 wylqcznie
na skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Postulat wykupu dzialek planowanych do zajecia i zajetych na cele statutowe gminy przy
opracowaniu studium pod wzgledem prawnym nie dotyczy procedury i skutkow realizacji
ustalen studium. Dlatego t e i wniosek A.2 (pkt.4.1. ppkt.1) nie moze zostac uwzglqdniony.
Pozostale wnioski ze spotkan w sprawach indywidualnych (wnioski A.l, C.lO, D.7,
F.lO, F . l l ) proponuje sie przekazac do analizy projektanta z sugestiq ich uwzglednienia,
jeieli z bilansu terenow wynikac bqdzie, i e istniejq takie moiliwosci oraz gdy
na przeszkodzie uwzglednienia wniosku nie wystqpiq szczegolne uwarunkowania.

-

5. Realizacja formy konsultacji analiza uwag, propozycji, opinii przesylanych
przez zainteresowane osoby
5.1, lnformacja o sposobie skladania uwag, propozycji, opinii

Podobnie jak przy 1 etapie konsultacji projektu w celu ulatwienia skladania uwag,
propozycji, opinii, na stronie internetowej urzqdu w zakladce .Nowe studium
zagospodarowania przestrzennego" dostqpne byly dwa rodzaje formularzy:
- formularz do pobrania, ktory moina bylo wydrukowac, wypelnic i ztozyc do urzqdu
na dziennik podawczy, przeslac e-mailem po zeskanowaniu lub wyslaC pocztq
tradycyjnq,
- formularz on-line, ktory mozna bylo wypelnik elektronicznie i przeslac na sewer
urzqdu.
Mozliwosc korzystania z formularzy uruchomiona zostala w dniu 1 lipca 2016r. i wylqczona
wraz z uplywem dnia 13 pazdziernika 2017r.. Ponizej zamieszczony zostal widok podstrony
z formularzem on-line.

Formularz zawieral informacjq o ponizszej treSci, dotyczqcq statusu sktadanego wniosku
oraz okreSlenie celu przetwarzania danych osobowych, More w nim byly zamieszczane.
UWAGA!
Przedmiotowe opinie, uwagi oraz propozycje nie stanowq .wniosku i uwagi" w rozumieniu art. 11 pkt 1 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778.) jak r6wniet
nie stanowq .wniosku i uwagi" w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach o d d z w a n i a na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
Burmistrz Miasta Trzebini (Umqd Miasta Trzebini, ul. Pitsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) jako administrator
danych infomuje, it Pahstwa dane osobowe zawarte w niniejszym fomularzu b d q przetwarzane w celu
zapewnienia udzialu spoleczehstwa w procedurze opracowania projektu Studium uwarunkowah i kierunk6w
zagospodarowania przesttzennego gminy Trzebinia dla terenu d e j gminy w jej granicach administracyjnych.
Przysluguje Pahstwu prawo dostgpu do treSci swoich danych i ich poprawiania. Dane mogq bye udostgpniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepis6w prawa. Obowiqzek podania danych wynika z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu plzestlzennym (tekst jednolity D2.U. z 2016r. poz. 778) oraz w zwiqzku
z realizacjq Uchwafy Rady Miasta Trzebini Nr IX/95N11/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Pisma zwierajqce opinie, propozycje lub uwagi mogly zostac przesytane pocztq na adres
urzqdu czy zlozone na dzienniku podawczym, bez wykorzystania przygotowanych narzqdzi
konsultacji. Z dostqpnych na stronie formularzy skorzystab 20 osbb, przy czym 10 os6b

wybralo opcje wydrukowania forrnularza do zgloszenia uwag i 10 osob skorzystalo
z forrnularza on-line, ktory autornatycznie byl rejestrowany na serwerze urzedu na koncie
nowestudiurn@urn.trzebina.pl.
5.2. lnformacja o ilosci i problematyce zebranych uwag, propozycji, opinii oraz
o sposobie wykorzystania zebranego materialu

Wnioski dozone w wyniku realizacji tej forrny konsultacji obejrnujq lqcznie
57 propozycji, opinii i uwag. Skladane byly od 22 wrzesnia 2017r. do dnia 13 paidziernika
2017r. i zebrane zostaly w Zestawieniu uwag, propozycji, opinii zebranych po
spotkaniach w sprawie opracowania projektu studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy czqsc A.
Z analizy wnioskow zarnieszczonych w ww. zestawieniu wylqczone zostaly wnioski
rozpatrzone wczesniej, w pkt.4.2 sprawozdania, figurujqce pod poz. 4, 10, 16, 17, 23, 24, 27,
35 oraz 54 i zwiqzane z nirn wnioski poz. 2 i 3. Do zebranych wnioskow dolqczony zostal
jeden wniosek indywidualny dozony w dniu 12 wrzesnia 2017r. w rarnach przyjecia stron
przez Burrnistrza, a potwierdzony w rozrnowie telefonicznej, z uwagi na brak rnoiliwosci
przeslania go na pisrnie. Faktyczna ilosc wnioskow do analizy to liczba 56, gdyi jeden
dotyczyl przekazania dokladniejszej rnapy i nie zawieral uwag do dokurnentu.

-

Zdecydowana wiekszosc wnioskow dotyczyla poszerzenia terenow zabudowy rnieszkaniowej
jednorodzinnej lub zabudowy rnieszkaniowo - uslugowej. Siedern wnioskow dotyczylo
zrniany przeznaczenia z terenow zabudowy rnieszkaniowej na rnieszkaniowo - uslugowq,
w tyrn jeden odwrotnie z MU na M. Wsrod terenow, ktorych dotyczylo kilka wnioskow lub
terenow o wiekszej powierzchni (ponad 1ha) naleiy wyrnienic:
a) tereny poloione przy ul. Spacery w Mloszowej (wnioski poz.57, poz.61, poz. 62,
poz.63, poz.64, poz.65),
b) tereny po poludniowej stronie przy ul. Zielonej w Karniowicach (wnioski poz.13, 14,
29 i 39, w tyrn jeden o przeksztalcenie terenow zieleni na tereny rolne),
c) teren po panocnej stronie ul. Pasiecznej w Plokach (poz.46).
lnne sprawy poruszane we wnioskach dotyczyly rn.in.:
1) uwzglednienia terenow skladowiska odpadow Elektrowni Siersza w Czyzowce, jako
terenow produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych o rnocy ponad 100
(poz.l),
2) sprzeciwu dla projektowanego przebiegu drogi KDZ porniedzy ulicarni Granicznq
i Styczniowq w Trzebir~i, ktorej lokalizacja zaproponowana zostala w bliskirn
sqsiedztwie dzialek nr 252913 i nr 252914 obreb ewidencyjny Trzebionka (poz. 12
i poz. 7)
3) przeznaczenia dzialki nr 157131 w Pile Koscieleckiej, ktora figuruje jako dzialka rolno
- budowlana, pod dzialalnosc handlowo - uslugowo - produkcyjnq w z uwagi
na prowadzonq dzialalnosc gospodarczq w tyrn rniejscu (poz. 32),
4) zrniany przeznaczenia dzialek nr 5551125, 5551126 i 5551127 pdoionych w Trzebini
obreb Trzebinia z rnieszkaniowo - uslugowych na tereny zabudowy rnieszkaniowej
(POZ.381,
5) wykreslenia ,,nieprzekraczalnej linii zabudowy" na dzialce 386148 od ulicy
Sienkiewicza w Dulowej. Na dzien dzisiejszy ulica Sienkiewicza jest ulicq slepq
z najdalszym dojazdern do dz. Nr 386170. Dojazd do dz.nr 386169 jest realizowany
ulicq Przerwy Tetrnajera i dz.nr 386158 (poz.19),
6) zrniany przeznaczenia dzialek nr 400176, 400ff7, 400178, 400180 obreb Wodna
z terenow zieleni nieurzqdzonej na tereny produkcyjno - uslugowe (poz. 55),
7) zrniany przeznaczenia dzialek nr 483114 i 48319 obreb Lgota z terenow rolnych
na tereny zabudowy rnieszkaniowej oraz przesuniecia projektowanej obwodnicy
z ww. dzialek (poz.59),

8) niewystarczajqcych ekranow akustycznych wzdlui drogi technologicznej (znacznie
przerzedzony las) dochodzqcej do ulicy Skalnej, przedluienia ekranow akustycznych
wzdlui calej drogi technologicznej prowadzqcej od kamieniolomu (poz.66),
9) braku podstaw do rozszerzania obszaru gorniczego zloia Bolqcin, bez wainej decyzji
srodowiskowej (poz.66).
Burmistrz podjql decyzje w sprawach dwoch wnioskow indywidualnych. Proponuje siq
uwzglednienie wniosku z poz.1 dotyczqcego ogniw fotowoltaicznych na terenie skladowiska
Elektrowni ,,Sierszan (po jego likwidacji lub rekultywacji) oraz nieuwzglednienie wniosku
z poz.46 poszerzenia strefy zabudowy mieszkaniowej. Glownq przyczynq nie uwzglqdnienia
wniosku poz. 46 jest fakt, i e wnioskowany teren obejmuje grunty zadrzewione o znacznej
powierzchni ok. 3,6 ha, w tym w znacznej czesci stanowiqce lasy (w 85%).
W odniesieniu do wnioskow, o ktorych mowa w pkt. 8 i 9 ustalono, i e dla potrzeb
opracowania, zmiany dot. decyzji srodowiskowej i koncesji bedq monitorowane na bieiqco,
a ustalenia projektu dotyczqce tej problematyki wymagajq sprawdzenia i ewentualnej
weryfikacji. Wniosek przekazany zostal do Wydzialu Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa urzedu (pismo znak GAU.6720.1.63.2015 z dnia
20.1 0.2017r.) do uwzglqdnienia w ramach realizacji zadari prowadzonych przez wydzial.
Dla pozostalych wnioskow indywidualnych podjqta zostala decyzja
o pnekazaniu ich do analizy projektanta z sugestiq ich uwzglqdnienia, jeieli z bilansu
terenow wynika, i e istniejq takie moiliwosci oraz, gdy na przeszkodzie uwzglqdnienia
wnioskow nie stojq szczegolne uwarunkowania.

6. Podsumowanie wraz z ocenq realizacji celow przez przyjete formy konsultacji

Spotkania z mieszkancami
Spotkania z mieszkancami odbyly sie wedlug przyjetego harmonogramu, ktory pozwalal
na udzial w nich mieszkancow ze wszystkich osiedli oraz solectw oraz ir~nychosob
zainteresowanych, zgodnie z przyjetymi zasadami.
Cel spotkan:
1) Przedstawienie dotychczas wykonanych prac zwiqzanych z opracowaniem studium
oraz wnioskow wynikajqcych z wykonanych prac.
2) Zaprezentowanie pnyl'etych w projekcie rozwiqzan w odniesieniu do uzyskanych
stanowisk na etapie I konsultacji oraz poinformowanie, jaki wkiad spoieczenstwa
wpiynqi na pnHete decyzje.
3) Sformuiowanie opinii, wnioskow oraz uwag o dokumencie pnez lokalne grupy
spoieczne.
Oczekiwany efekt:
Dostarczenie uczestnikom konsultacji informacji majqcych wpiyw na ich peiny udziai
w procesie tworzenia dokumentu. Uzyskanie opinii o dokumencie do przeanalizowania w
toku dalszej procedury sponqdzania dokumentu.

Cel spotkan w calosci zostal zrealizowanym na szesciu z siedmiu spotkan.
Na spotkaniu w Myslachowicach nie zostala przeprowadzona prezentacja, z uwagi na brak
zainteresowanych osob. Odbyly sie indywidualne rozmowy, w poruszanych sprawach
przedstawione zostaly wyjasnienia.
Na spotkaniach zostalo zgloszonych 36 wnioskow (z wnioskami indywidualnymi 43) (za
odrebny wniosek przyjeto jeden punkt zapisany na flipcharcie), a po spotkaniach
zgloszonych zostalo 14 wnioskow przez Przewodniczqcego Rady Osiedla Piaski, Rade
Sdeckq w Bolecinie, grupy mieszkancow z Karniowic, Dulowej (2 wnioski), Lgoty i Pily
Koscieleckiej, Fundacje lnicjatywy Spoleczne i Dziedzictwo Kulturowe oraz Biuro Architraw,
Stowarzyszenie Nasze Psary, Rade Osiedla Siersza, Radq Osiedla Gaj, Rade Osiedla Gaj Zacisze.
Wsrod nich znalazly sie wnioski grup mieszkancow (5 wnioskow), rad osiedli i solectw
(5 wnioskow), fundacji i stowarzyszenia (2 wnioski). Z zadowoleniem naleiy przyjqc
zwiekszenie aktywnosci grup mieszkancow, w stosunku do I etapu konsultacji. Udzial rad
osiedlowych i sdeckich tym razem naleiy ocenic, jako niewielki, tylko 5 na 23 rady
przedstawilo swoje wnioski.

Analiza uwan, propozvcii, opinii przesvlanvch przez zainteresowane osobv

Realizacja tej formy konsultacji polegala na zbieraniu opinii, propozycji i uwag
od zainteresowanych osob, przesylanych pocztq tradycyjnq lub elektronicznq oraz
skladanych na dzienniku podawczym urzedu. Od momentu podania do publicznej
wiadomosci informacji o przeprowadzeniu II etapu konsultacji projektu studium w dniu
22 wrzesnia 2017r. do dnia 13 paidziernika zloionych zostalo 57 opinii, propozycji i uwag,
w tym 10 na formularzu dostepnym na podstronie internetowej urzedu i 10 na formularzu online.
Skladane wnioski byly sukcesywnie przekazywane do jednostki sporzqdzajqcej projekt
studium i konsultowane z glownym projektantem.

Material, ktory zebrany zostal w wyniku przeprowadzonych spotkan oraz zlozonych
uwag, propozycji i opinii przesylanych przez zainteresowane osoby, posluzy do zmiany,
dopracowania przyjetych rozwiqzan projektowych oraz weryfikacji zapisow studium
w zakresie kierunkow zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie analizy zlozonych wnioskow na i po spotkaniach moina wskazac, ze
najwiekszy sprzeciw mieszkancow budzq:
- przebieg proponowanych trzech tras pdqczenia drogowego pomiedzy autostradq A4
i drogq krajowq nr 94,
- eksploatacja piasku w obecnym obszarze gorniczym Szczakowa Ill oraz poszerzenie
obszaru eksploatacji piasku o 54 ha po pdudniowej stronie obecnego obszaru
eksploatacji,
- rozwiqzania komunikacyjne przyjete dla Mloszowej i Trzebini na terenach
przylegajqcych do granicy administracyjnej miasta.

7. Wnioski dotyczqce konsultacji

Dla przeprowadzenia spotkan w ramach II etapu konsultacji osiedla i sdectwa zostaly
zestawione w grupy i dla 23 jednostek zorganizowanych zostalo 7 spotkan (o jedno mniej niz
w I etapie). W spotkaniach wzielo udzial 114 osob (na podstawie wpisu na liste obecnosci).
Sposob powiadomienia o spotkaniach i konsultacjach przeprowadzony zostal analogicznie
jak w I etapie, z miesiecznym wyprzedzeniem ukazala sie pierwsza informacja, druga tuz
przed spotkaniami (27 wrzesnia). I tym razem podnoszone byly glosy o niskiej skutecznosci
przyjetego sposobu powiadomien.
Od poczqtku w powiadomieniach zawarta zostala informacja, ze wnioski mozna skladac do
7 dni od dnia spotkania. Rowniez na spotkaniach przekazywane byly informacje o tych
terminach. Zgodnie z ustaleniami, w niniejszym sprawozdaniu ujete zostaly wylqcznie
wnioski, ktore zostaly zloione do dnia 13 paidziernika br. (wlqcznie). Z tym tez dniem
zakonczony zostal II etap konsultacji projektu.

Sprawozdanie zawiera 23 strony oraz 8 zalqcznikow ( I 5 stron)
Sprawozdanie sporzqdzila:

~... ..L. ... .' .. .A.3Atm
. ... ... .. . . .. .. . .. . ..
Trzebinia, dnia 23 pazdziernika 2017r.
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OGLOSZENIE
Dzialajqc na podstawie art.1 ust.2 pkt.11 i 12 i art.11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz
w zwiqzku z realizacjq Uchwaly Rady Miasta Trzebini Nr IX195Nlll2015 z dnia 25 czerwca 2015r.
i Zarzqdzenia NR 0050.149.2016 Burmisttza Miasta Ttzebini z dnia 09.06.2016r., aby zapewniC udzial
spdeczehstwa oraz zachowaC jawnoSC i przejrzystoSC procedury sporzqdzania projektu Studium
uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przesttzennego gminy Trzebinia informujq, t e w sprawie
sporzqdzanego studium planowane sq spotkania z mieszkahcami wedlug ponitszego harmonogramu:
OBSZAR MlEJSKl
- Spotkanie z mieszkahcami osiedli: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA, SALWATOR ,

PIASKI, G ~ R K A , TRZEBIONKA i WODNA - terrnin spotkania 28 wne4nla br.
(czwartek), miejsce spotkania Dw6r Zieleniewskich ul. Marszalka Pibudskiego 47a, Ttzebinia.

- Spotkanie

z mieszkahcami osiedli: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE
i ENERGETYK~w terrnin spotkania 29 wnesieh br. (piqtek), miejsce spotkania DK Willa
NOT ul. Grunwaldzka 108. Trzebinia.

-

OBSZAR WlEJSKl

-

- Spotkanie z

mieszkahcami sdectw: DULOWA, KARNlOWlCE i PSARY
termin
spotkania 3 pafdzlernik br. (wtorek), miejsce spotkania Stratnica OSP w Dulowej, ul.Brata
Alberta 5.

i LGOTA - termin spotkania
br. (Sroda), miejsce spotkania Wiejski Dom Kultury w Plokach,

- Spotkanie z mieszkahcami sdectw: C Z Y ~ ~ W K A
PtOKl
,

4 pafdziernik
ul. G(bwna 4.
--

Spotkanie z mieszkahcami sdectwa MOSZOWA - termin spotkania 6 pafdziemik br.
(piqtek), miejsce spotkania Wiejski Dom Kultury w Mloszowej, ul.Krakowska 143.
mieszkahcami sdectw: PltA KOSCIELECKA i BOLRCIN - termin
spotkania Spaidziemik br. (czwartek), miejsce spotkania Stratnica OSP w
Bolecinie, ul. Krakowska 30.

- Spotkanie z

-

-

Spotkanie z mieszkahcami sdectwa MY$LACHOWICE
termin spotkania
2 pafdzlernik br. (poniedziatek), miejsce spotkania Dom Kultury w MySlachowicach,
ul. Trzebihska 1.

Planowana godzina rozpoczqcia spotkah 160°, a zakohczenia 18".

W trakcie spotkah konsultacyjnych zostanq przedstawione g(bwne zalotenia i rozwiqzania projektu
studium okreSlajqce m. in. motliwoSci rozwoju teren6w budowlanych, ustalenia dotyczqce obszar6w
chronionych i powodujqcych zagrotenia, propozycje w zakresie modernizacji system6w komunikacji
i infrastruktury technicznej. Zostanie tet podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji
zglaszanych na wstepnym etapie prac nad studium, zar6wno w trakcie I etapu konsultacji
(przeprowadzonych w okresie wrzesieh-pafdziernik 2016r.), jak i zglaszanych wniosk6w i opinii od
poczqtku sporzqdzania dokumentu studium.
Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosk6w i uwag) spdecznoSci lokalnych
do przyjqtych zaloteh i rozwiqzah.
Ze wzglqdu na przyjqty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi nalety skladaC
w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzqdu (ul. Marszalka Pilsudskiego 14,
32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowe studium@um.trzebinia.pl.
Trzebinia, 21 sierpieh 2017r.

ZAWCZNIK NR 5
Trzebinia, dnia 2 1.08.2017r.

Pragne Paristwa poinformowad, ie zostal spoxqdzony projekt studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, skladajqcy siq dw6ch czeSci:
1) uwarunkowa.15rozwoju,
2) kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejnoSci zaprezentowad mieszkahcom
i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w rarnach I1 etapu konsultacji spolecznych,
przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez wlaiciwe
organy i instytucje.
Zarnieszczamy poniZej harmonogram i miejsca spotka6 konsultacyjnych, zapraszajqc
wszystkich zainteresowanych do udzialu w spotkaniach.
W trakcie spotkari konsultacyjnych zostana przedstawione gl6wne zaloienia i rozwiqzania
projektu studium okreilajqce m. in. mozliwo~cirozwoju teren6w budowlanych, ustalenia
dotyczqce obszar6w chronionych i powodujqcych zagroienia, propozycje w zakresie
modernizacji system6w komunikacji i infiastruktury technicznej. Zostanie tez podana
informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zglaszanych na wstgpnym etapie prac nad
studium, zar6wno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesienpakdziernik 2016r.), jak i zglaszanych wniosk6w i opinii od pocqtku spoqdzania
dokumentu studium.
Celem I1 etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosk6w i uwag) spolecznoSci
lokalnych do przyjetych mlo8en i rozwiqzari.
Ze wzgledu na przyjqty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi naleky
skladaC w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzqdu (ul. Marszalka
Pilsudskiego 14,32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowe studium@um.trzebinia.pl.
Dolqczone do niniejszego pisma zaproszenie do udziah w spotkaniu w sprawie
sporqdzanego studium proszq zamieSciC na tablicach ogloszen niezwlocznie po otrzymaniu
oraz ponownie na 7 dni przed terrninem spotkania.

Kopia a/a.

Rozdzielnik do pisma ~ ~ ~ . 6 7 2 0 . 1 . 5 9 . 2 0 1 5 . & ~

Trzebinia, dnia 21.08.2017c
(potwierdzenie odbioru data)
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Rada Osiedla ,,GdrRa"
......................................
Przewodniczqca Pani Katarvna Ubik...............
Rada Osiedla ,,Krze"
Przewodniczqcy Pan Lucjan Kraus
Rada Osiedla ,,EnergetyRdw"
Przewodniczqcy Pan Antoni Glowa
Rada OsiedIa ,
Gaj".
Przewodniczqcy Pan Jdzef Dziedz
Rada Osiedla ,,Krakowska"
Przewodniczqcy Pan Hieronim Wto
Rada Osiedla ,,Sierszam
Przewodniczqca Pan Marian Kohszka.. ..
Rada Osiedla ,,Salwator"
Przewodniczqcy Pan Pawei Jasic.. ..........
Rada Osiedla ,,Trzebwnka"
.....................................
Przewodniczqcy Pan Wit Jach.. ..............
Rada Osiedla ,,Wodna"
.........................
Przewodniczqca Pani Marta Skowronek.,.
Rada Osiedla ,,ZW9'
Przewodniczqca Pani Teresa Jarczyk ............
Rada O s M a ,,Centrum"
Przewodniczqca Pani Anna Sadlo-Ostafn. .........
Rada Osiedla ,,Piaskim
Przewodniczqcy Pan Wojciech
Rada Osiedla ,,Gaj Zacikze"
Przewodniczqcy Pan Zdzisiaw
Rada Sdecka w Bolfcinie
Soltys Pan Franciszek Barnas'... .......
Rada Sdecka w CZyZdwce
Soitys Pani Halina Henc ................
.............................................
Rada Sdecaa w Dulowej
Sdtys Pan Waldemar Wszolek..............
Rada Sdecka w Karnwwicach
Sottys Pan Franciszek Brzbzka .........
Rada Sdecka w Lgocie
S o b s Pan Zdzislaw $cigaj................
Rada Solecka w Mloszowej
Soitys Pani Bo;fenaAdamczyk............................................................................
Rada Solecka w Myilachowicach
Soitys Pan Jacek Woch........................
,....................
Rada S d e c h w Plokach
Soitys Pan Andrzej Gruszczyhki.. ..., ................
Rada Soiecka w Pile KoScieleckiej
Soltys Pan Kazimierz Luhuikowski
Rada Solecka w Psarach
......................................
Soitys Pan Anatol Okoczuk............... ..&2..
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INFORMACJA
URZEDU MIASTA w TRZEBlNl
NOWE STUDIUM UWARUNKOWA~~
I KIERUNK~WZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMlNY TRZEBlNlA

Mieszkancy, MaSciciele nieruchomobci,
przedsiqbiorcy, inwestorzy
Pragnq Paristwa poinformowaC, ze zostal sporzqdzony projekt studium uwarunkowair i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebinia, skladajqcy s i dwoch
~
czqSci:
1) uwarunkowari rozwoju,
2) kierunkow zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejnosci zaprezentowad mieszkaricom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom
w ramach II etapu konsultacji spdecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez wlasciwe organy
i instytucje.
ZAPROSZENIE DO UDZIALU W SPOTKANIU W SPRAWlE SPORZqDZANEGO STUDIUM,
M6re dla mieszkanc6w osiedli: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE i ENERGETYK~Wodbqdzie siq w dniu 29 wrzesnia br. (piqtek), w DK
Willa NOT przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Trzebini.
W trakcie spotkan konsultacyjnych zostanq przedstawione gtciwne zato2enia i rozwiqzania projektu studium okreglajqce rn. in. moiliwoSci
rozwoju terenow budowlanych, ustalenia dotyczqce obszardw chronionych i powodujqcych zagrozenia, propozycje w zakresie modernizacji
system6w komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie tez podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgtaszanych na
wstqpnym etapie prac nad studium, zarowno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesieri-paidziernik 2016r.), jak i
zgtaszanych wniosk6w i opinii od poczqtku sporzqdzania dokumentu studium.
Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wnioskow i uwag) spolecznobci lokalnych do przyjqtych zatozeri i rozwiqzari.
Ze wzglqdu na przyjqty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi naleZy sWadad w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na
adres urzqdu (ul. Marszatka Pikudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl.
Zapraszam do dalszej wsp6tpracy
BURMISTRZ MIASTA TRZEBlNl
Trzebinia, 21 sierpien 2017r.

INFORMACJA
URZEDU MIASTA w T R Z E B l N l
NOWE STUDIUM UWARUNKOWA~I KIERUNK~WZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMlNY TRZEBlNlA

Mieszkaficy, wta6ciciele nieruchomo6ci,
przedsiqbiorcy, inwestorzy
Pragnq Pahstwa poinformowaC, i e zostal sporzqdzony projekt studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebinia, skladajqcy siq dwbch czqkci:
1) uwarunkowan rozwoju,
2) kierunkdw zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcemy w piewszej kolejnosci zaprezentowae mieszkarScom i lnnym zainteresowanym osobom
i podmiotom w ramach II etapu konsultacji spokcznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia pnez
wlaSciwe organy i instytucje.
ZAPROSZENIE DO UDZIALU W SPOTKANIU W SPRAWIE SPORZqDZANEGO STUDIUM,
ktdre dla mieszkahcow solectw: C ~ ~ W K PlOKl
A , i LGOTA odbqdzie siq w dniu 4 pafdzlernika br. (6roda), w Wiejskim Domu Kultury w
Plokach , przy ulicy G16wnej 4.

W trakcie spotkah konsultacyjnych zostanq prredstawione gl6wne zahtenia i rozwiqzania projektu studium okreslajqce m. in. motliwoSci
rozwoju teren6w budowlanych, ustalenia dotyczqce obszarow chronionych i powodujqcych zagrokenia, propozycje w zakresie modernizacji
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie t e i podana inforrnacja o sposobie rozpattzenia propozycji zglaszanych na
wstqpnym etapie prac nad studium, zar6wno w trakcie I etapu konsultacji (ptzeprowadzonych w okresie wrzesieri-pafdziernik 2016r.), jak i
zglaszanych wnioskow i opinii od poczqtku sporzqdzania dokumentu studium.
Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosk6w i uwag) spokcznoSci lokalnych do przyjqtych zabteri i rozwiqzari.
Ze wzgledu na przyjqty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi nalety sk+adaC w terrninie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na
adres urzedu (ul. Marszalka Pilsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl.
Trzebinia, 21 sierpieri 2017r.

Zapraszam do dalszej wspbtpracy
BURMISTRZ MIASTA TRZEBlNl

INFORMACJA
URZEDU MIASTA w TRZEBINI
NOWE STUDIUM UWARUNKOWA~~
I KIERUNK~WZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBlNlA

Mieszkancy, wlaQciciele nieruchomosci,
przedsiqbiorcy, inwestony
Pragne Paristwa poinformowaC, i e zostal sporzqdzony projekt studium uwarunkowah i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebinia, skhdajqcy siq dwbch cz~Sci:
1) uwarunkowan rozwoju,
2) kierunkow zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejnosci zaprezentowaC mieszkahwm i innym zainteresowanym osobom i podmiotom
w ramach II etapu konsultacji spotecznych, prted formalnyrn skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez wlasciwe organy
i instytucje.
ZAPROSZENIE DO UDZIALU W SPOTKANIU W SPRAWlE SPORZqDZANEGO STUDIUM,
M6re dla mieszkanch sokctwa P I U KOSCIELECKA i BOLECIN odbdzie sie w dniu 5 pafdziernika br. (czwartek), w StraZnicy OSP w
Bolqcinie przy ulicy Krakowskiej 30.
W trakcie spotkah konsultacyjnych zostanq przedstawione ghjwne zalotenia i rozwiqzania projektu studium okreslajqce m. in. mozliwosci
rozwoju terenbw budowlanych, ustalenia dotyczqce obszardw chronionych i powodujqcych zagrotenia, propozycje w zakresie modernizacji
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie t e i podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zglaszanych na
wstqpnym etapie prac nad studiurn, zarbwno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesien-pafdziernik 2016r.), jak i
zgjaszanych wnioskbw i opinii od poczqtku sporzqdzania dokumentu studium.
Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wnioskbw i uwag) spotecznosci lokalnych do przyjqtych zakieh i rozwiqzah.
Ze wzgledu na przyjqty harrnonogram oprawwania opinie, wnioski i uwagi naleiy skladaC w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na
adres urzedu (ul. Marszaka Pibudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl.

Trzebinia, 21 sierpien 2017r.

Zapraszarn do dalszej wspblpracy
BURMISTRZ MIASTA TRZEBlNl

INFORMACJA
URZEDU MIASTA w T R Z E B I N I
NOWE STUDIUM UWARUNKOWA~~
I KIERUNK~WZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMlNY TRZEBlNlA

Mieszkancy, wtasciciele nieruchomo$ci,
przedsiqbiorcy, inwestorzy
Pragng Pahstwa poinformowaC, ze zostaC sporzqdzony projekt studium uwarunkowari i kierunkbw zagospodarowania ptzestrzennego
gminy Trzebinia, skladajqcy sie dwbch czqsci:
1) uwarunkowari rozwoju,
2) kierunkbw zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcerny w pierwszej kolejnoSci zaprezentowak mieszkaricom i innym zainteresowanym osobom i
podmiotom w ramach il etapu konsultacji spotecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia pnez wlaSciwe
organy i instytucje.

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W SPOTKANIU W SPRAWIE SPOWDZANEGO STUDIUM,
ktbre dla mieszkaricbw sdectwa MlOSZOWA odbdzie siq w dniu 6 paidziernika br. (piqtek), w Wlejskim Domu Kultury w Mloszowej, przy
ulicy Krakowskiej 143.
W trakcie spotkan konsultacyjnych zostanq przedstawione gli>wne zalotenia i rozwiqzania projektu studium okreSlajqce m. in. motliwoSci
rozwoju terenbw budowlanych, ustalenia dotyczqce obszarbw chronionych i powodujqcych zagrotenia, propozycje w zakresie modernizacji
systembw komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie tet podana informacja o sposobie rozpattzenia propozycji zglaszanych na
wstepnym etapie prac nad studium, zarbwno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesiefi-pazdziernik 2016r.), jak i
zglaszanych wnioskh i opinii od poczqtku spotzqdzania dokumentu studium.
Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wnioskbw i uwag) spotecznoici lokalnych do ptzyjqtych zatozefi i rozwiqzan.
Ze wzglqdu na przyjqty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi nalety skbdak w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na
adres urzqdu (ul. Marszaika Pikudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl.

Trzebinia, 21 sierpien 2017r.

Zapraszam do dalszej wspbtpracy
BURMISTRZ MIASTA TRZEBlNl

INFORMACJA
URZtDU MIASTA w TRZEBlNl
N W E STUDlUM UWARUNKOWAN I KIERUNK~WZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMlNY TRZEBlNlA

Mieszkancy, wtagciclele nieruchomo$ci,
przedsiqbiorcy, inwestorzy
Pragnq Pahstwa poinforrnowak, ze zostal sporzqdzony projekt studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebinia, skladajqcy siq dwoch czqSci:
1) uwarunkowair rozwoju,
2) kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejnosci zaprezentowak mieszkaricom i innym zainteresowanym osobom i podrniotorn w
rarnach II etapu konsultacji spdecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez wlabciwe organy
i instytucje.
ZAPROSZENIE DO UDZlAlU W SPOTKANIU W SPRAWlE SPORZqDZANEGO STUDIUM,
ktore dla rnieszkancow sotectwa MYSLACHOWICE odhdzie siq w dniu 2 paidziernika br. (poniedzialek), w
Myslachowicach przy ulicy Trzebinskiej 1.

Domu Kultury w

W trakcie spotkari konsultacyjnych zostanq przedstawione gC6wne zabienia i rozwiqzania projektu studium okreklajqce m. in. moFliwoSci
rozwoju terenow budowlanych, ustalenia dotyczqce obszardw chronionych i powodujqcych zagrozenia, propozycje w zakresie rnodernizacji
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie tet podana informaya o sposobie rozpatrzenia propozyyi zgtaszanych na
wstqpnym etapie prac nad studiurn, zarowno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesieh-pa2dziernik 2016r.), jak i
zgtaszanych wnioskbw i opinii od poczqtku sporzqdzania dokumentu studium.
Celern II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosk6w i uwag) spoteczno6d lokalnych do przyjqtych zatoieh i rozwiph.
Ze wzglflu na przyjqty harmonogram oprawwania opinie, wnioski i uwagi naleky skladak w terrninie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na
adres urzqdu (ul. Marszaka Pilsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@urn.trzebinia.pl.

Trzebinia, 21 sierpieri 2017r.

Zapraszam do dalszej wspdtpracy
BURMISTRZ MIASTA TRZEBlNl

Mieszkaiicy, wladciciele nieruchomoSci,
przedsiqbiorcy, inwestorzy

h g n q Patistwa poinformowad, &e I1 etap konsultacji projektu studium uwarunkowah i

kierunk6~zagospodarowania przestrzennego gminy Tmbinia mshk znkoficzony w dniu 13

piddernika 20 17r.,zgodnie z inf'omcjq p r a m w oglommiwh i i spolkaniach.
Spotkania z zainteresowanymi osobami odbyty si? w zaplmowanych wczegniej tenninach,
iqcznic w spotkaniach wziqto udzia4 114 os6b.

Wszystkim Pmistwu, kl6r~yzexhcieli poiu4wiC sw6j czas sprawom zwicganym z
opracowaniem nowego studium, r6wni& tym kt6rzy ztakyli w ramach obydwu e w w
konsultacji projektu umioski, opinie, propozycje, wymhm podziqkowania.

