UCHWAŁA NR XL/392/2018
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 2 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bolesław, obejmującego miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXIII/315/2017 Rady Gminy Bolesław
z dnia 18 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany przedmiotowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia
i Hutki Rada Gminy Bolesław
uchwala częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki,
przyjętego uchwałą nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 grudnia 2016 r. po stwierdzeniu, że
nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bolesław, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2012 r.
§ 1. 1. Integralną częścią uchwały są załączniki:
1) Rysunek fragmentu planu objętego zmianą - załącznik nr 1;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu częściowej zmiany planu załącznik nr 2.
2. Bez zmian pozostaje rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest tekst planu, w którym wprowadza się nowe brzmienie dla części
ustaleń:
1. W § 2 dodaje się ust. 18, w następującym brzmieniu:
„18. Segmencie, należy przez to rozumieć element całości zwartego obiektu budowlanego, czytelnie
w bryle wyodrębniony, będący wiernym bądź w odmiennych parametrach skomponowanym
powtórzeniem jednostki funkcjonalnej (np. domu w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej), lub
stanowiącym jednostkę strukturalną w zespole wzajemnie powiązanych funkcji towarzyszących (np.
domu z przybudowanym gabinetem usługowym lub garażem), a także wyodrębnioną jednostkę
wielofunkcyjnego założenia budowlanego.”.
2. W § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ochrony jakości powietrza atmosferycznego, poprzez:
a) dopuszczenie nowych zakładów produkcyjnych, baz i magazynów, z wyłączeniem obiektów
emitujących ponadnormatywne ilości szkodliwych substancji do środowiska, nadmiernie już
obciążonego wpływem miejscowego przemysłu przetwórstwa rud Pb,Zn oraz strefą
zanieczyszczeń atmosfery przemysłem Zagłębia;
b) zakaz lokalizacji obiektów:
- zagrożonych poważną awarią przemysłową,
- wymagających utworzenia sanitarnej
w art. 136 a Prawa ochrony środowiska,
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- stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców emisją substancji
niebezpiecznych – nie związanych z miejscowym wydobyciem i przetwórstwem rud
Zn,Pb,
- mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem obiektów
infrastruktury drogowej i technicznej – sieciowej,
- biogazowni oraz nowych zakładów magazynowania i przetwarzania odpadów.”.
3. W § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ochrony zbiornika wód podziemnych 454 Olkusz – Zawiercie.
a) cały obszar opracowania planu położony jest w granicach zbiornika, podlegającego
ochronie w sposób odpowiadający przepisom odrębnym. W tym, ustawom: Prawo ochrony
środowiska, Prawo wodne, O odpadach, O nawozach i nawożeniu, oraz rozporządzeniom
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, bazy
i stacje paliw płynnych;
b) planowana granica strefy ochronnej zbiornika, oznaczona na rysunku planu (zgodnie
z dokumentacją hydrogeologiczną zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska
z 22.12.2015 r. znak: DGK.II.4731.117.2015.AW) ma charakter informacyjny;
c) budowa hydrogeologiczna zbiornika zawiera 3 piętra wodonośne o zróżnicowanych
poziomach, przy średniej głębokości ujęć poziomu triasowego 100 – 150 m”.
4. W § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) W obrębie stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami A1 –
13 ustanawia się strefy ochrony konserwatorskiej, z nakazem zagospodarowania i użytkowania
terenu odpowiadającym przepisom odrębnym ustawy - O ochronie zabytków i opieki nad
zabytkami”.
5. W § 7 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret drugie skreśla się:
6. W § 9 ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie:
terenu
Lp.

Rodzaj
zabudowy
- symbol

Wskaźnik
intensywności
zabudowy

Wskaźnik
maksym.
pow.
zabudowy

1

MW

0,60 – 0,90

2

MNi

3

"2. Graniczne parametry zabudowy i zagospodarowania

0,30

Wskaźnik
minimalnej
powierzchni
biologicznie
czynnej
0,20

Gabaryty
powierzchni
zabudowy
maksym.
w metrach 1)
14 x 30

0,00 – 0,60

0,30

0,30

14 x 16

MNe

0,00 – 0,40

0,30

0,50

14 x 20

4

MNs

0,00 – 0,40

0,30

0,50

12 x 16

5

UM

0,00 – 0,80

0,40

0,25

30 x 30

6

UA

0,00 – 0,60

0,30

0,30

15 x 30

7

UK 3)

0,00 – 0,40

0,30

0,40

8
9

UO
UZ

0,00 – 0,40
0,00 – 0,40

0,30
0,40

0,30
0,30

10

US

0,00 – 0,70

0,05

0,40

Nie
określa się
30 x 50
Nie
określa się
25 x 50
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Wysokości
w liczbie
kondygnacji/
w metrach 2)

Geometria
dachów
wg ust. 3

3-4 k.
15,0 m
2 k.
11,0 m
2 k.
10,0 m
1 k.
8,0 m
2 k.
11,0 m
3k
15,0 m
Nie
określa się
3k
3k

D-1
D-2
D-1
D-2
D-1
D-2
D-1
D-2
D-2

Nie
określa się
D-2
D-2

2 k.
10,0 m

Nie
określa się

D-2
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11

UH

0,00 – 0,60

0,40

0,20

40,0 x 50,0

12

UI

0,00 – 1,00

0,60

0,20

12 x 20

13

UKS

0,00 – 0,40

0,40

0,25

15 x 20

14
15

UP 4)
P

0,00 – 0,90
0,00 – 1,00

0,40
0,50

0,20
0,10

24 x 30
Nie
określa się

2 k.
10,0 m
2 k.
10,0 m
1k
7,0 m
10 m
25 m

D-2
Nie
określa się
D-2
D-3
D-3

Oznaczenia w tabeli:
1) dotyczą wolnostojących budynków lub segmentów o wyraziście zróżnicowanej formie, np. łączonych
przewiązkami;
2) dotyczą kondygnacji naziemnych i wysokości kalenicy dachu nad poziomem terenu;
3) nie dotyczą obiektów towarzyszących, o funkcji mieszkaniowej,
podlegających ustaleniom określonym w odpowiednich rubrykach tabeli;

biurowej

i gospodarczej,

4) przy przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków, gabarytów maksymalnej powierzchni
zabudowy nie ogranicza się, jeżeli przemawiają za tym ważne względy konstrukcyjne lub technologiczne.
2a. Dopuszcza się przekroczenia granicznych parametrów wymienionych w ust. 2, przy remoncie lub
rozbudowie istniejącego budynku w zakresie termoizolacji, dobudowy ganków (wiatrołapów), wykuszy oraz
elementów komunikacji pionowej i poziomej.
3. Geometria dachów:
1) Nowej zabudowy - wg rodzajów ust.2, z zastrzeżeniem pkt 3 lit.a.:D-1 Budynki mieszkalne z poddaszem
użytkowym - dachy symetryczne, dwuspadowe, naczółkowe i wielospadowe, ze spadkiem połaci 35 - 45 o
;D-2
Budynki mieszkalne bez użytkowego poddasza oraz budynki usługowei gospodarcze - dachy
symetryczne, dwuspadowe, naczółkowe i wielospadowe, ze spadkiem połaci 30 - 40 o ;D-3 Budynki
gospodarcze, produkcyjne i magazynowe - formy dachów nie określa się.
2) Przy przebudowie dachów na istniejących budynkach, ich formy i wysokości nie określa się, pod
warunkiem utrzymania symetrycznych połaci i spadków w granicach do 45º.
3) Dopuszcza się budowę,
a) dachów zielonych (pokrytych roślinnością), poza strefami ochrony konserwatorskiej, dla których
spadków połaci nie określa się,
b) dachów płaskich, dla garaży i budynków gospodarczych do 50 m2 powierzchni zabudowy i wysokości
całkowitej do 4,0 m.
4. Parametry wydzielania nowych działek pod zabudowę, z zastrzeżeniem ustaleń § 11 ust. 2 – 4.
Lp.

Rodzaj zabudowy

1
2
3
4
5

MNi
MNe
UP
P
pozostała

Szerokość
min. mb
18
18
25
40
20

Powierzchnia
min. m2
600
800
1000
2000
600

Kąt do drogi
w granicach
75 – 105o

7. W § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) plan nie dopuszcza pod zabudowę żadnych terenów położonych w granicach wszystkich kategorii
deformacji gruntów, ustanowionych dla obszaru górniczego Pomorzany III, za wyjątkiem terenów
objętych filarem ochronnym w sołectwie Hutki, oznaczonym na rysunku planu.”.
8. W § 10 ust. 2 w pkt 1 lit. a, skreśla się tiret drugie.
9. W § 10 ust. 2 w pkt 2 lit. b, skreśla się tiret pierwsze.
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10. W § 10 ust. 2 w pkt 2 lit. c, skreśla się tiret czwarte i piąte.
11. W § 10 ust. 2 w pkt. 3 skreśla się tiret dwunaste.
12. W § 11, po ust. 1 dodaje się ust. 1a, oraz zmienia się ust. 2, w następującym brzmieniu:
„1a. W przypadku przystąpienia do postępowania scalania i podziału nieruchomości ustala
następujące parametry dla nowotworzonych działek przeznaczanych pod zabudowę:

się

1) Minimalną szerokość frontu działki 18,0 m,
2) Minimalną powierzchnię działki na terenach: MNi - 600 m2,
3) Minimalną powierzchnię działki na terenach: P - 2000 m2,
4) Minimalną powierzchnię działki na terenach pozostałych – 800 m2,
5) Kąt między granicami działki, a drogą – 75º do 105º.
2. Na potrzeby realizacji ustaleń planu, podziały lub łączenia nieruchomości dopuszcza się
w następujących przypadkach
1) w ustalonych planem liniach rozgraniczających tereny o różnym sposobie ich użytkowania;
2) dla wydzielenia terenów pod drogi i obiekty publicznej infrastruktury technicznej;
3) dla uregulowań prawnych mających na celu korekty stanu własności podyktowanej potrzebą
racjonalnego zagospodarowania sąsiadujących z sobą działek;
4) wydzielenia koniecznych zjazdów do drogi publicznej i dojazdowych dróg wewnętrznych;
5) poszerzenia do wymaganych wielkości wąskich działek, w obrębie terenów wyznaczonych planem
na cele budowlane, poprzez wymianę lub odsprzedaż sąsiadujących gruntów;
6) podziały działek dla łączenia wydzielanych części z gruntami sąsiednimi, jeżeli nie uniemożliwiają
realizacji ustaleń planu i nie powodują zacierania charakterystycznych cech historycznej struktury
użytkowania terenu, w tym obiektów zabytkowych i dawnych szlaków drogowych;
7) wydzielenia działek w granicach terenów przewidzianych planem, z których każda będzie miała co
najmniej minimalną powierzchnię i szerokość określoną w ustaleniach planu, dotyczących
parametrów i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wydzielony dostęp
do drogi publicznej dla powiązań komunikacyjnych i sieciowych, odpowiadający aktualnym
przepisom szczególnym – rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”.
13. W § 12 ust. 10 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, otrzymuje brzmienie:
„- przebudowę obiektu przy zachowaniu spójności całego założenia przestrzennego -zespołu
pałacowego, w nawiązaniu do jego dawnych walorów opartych na historycznych kompozycjach
ogrodowych.”.
14. W § 12 ust. 10 pkt 2 lit. c - skreśla się tiret drugie.
15. W § 12 ust. 11 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Obiekty rzemiosła usługowego;”.
16. W § 12 ust. 11 pkt 1 dodaje się lit. d w następującym brzmieniu:
„d) obiekty obsługi turystyki i rekreacji w terenie UH.15, w tym usługi noclegowe typu - motel,
hotel - z zachowaniem granicznych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla UH.”.
17. W § 12 ust. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
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„- rozbudowę istniejącego obiektu sportowego – orlik – stanowiącego wyodrębnioną jednostkę
strukturalno-przestrzenną gminnego ośrodka sportowo rekreacyjnego oraz zabudowę pozostałej
powierzchni terenu ośrodka o jednorodnej funkcji, lub w podziale na strukturalne jednostki
realizacyjne, z zachowaniem spójności całego założenia,”.
18. W § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. UP1-29 – Tereny nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej, magazynowej, handlu, usług
technicznych i transportowych.
1) dopuszcza się
a) przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, do wielkości określonych w § 9 uchwały,
dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu,
b) realizację nowych obiektów na działkach budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w granicach wielkości jak w pkt 1 lit. a;
2) nakazuje się
a) kształtowanie powierzchni biologicznie czynnej w formie izolacyjnej, wielosezonowej
zieleni wielopiętrowej, z przewagą min. 50% zieleni wysokiej, głównie pod kątem ochrony
terenów zabudowy mieszkaniowej,
b) w widokach od strony przestrzeni publicznych, kształtowanie nowych budynków
usługowych
o zrównoważonej
architekturze,
a dla
obiektów
produkcyjnych
i magazynowych, obowiązek wprowadzania maskującej zieleni izolacyjnej co najmniej na
20 % powierzchni działki;
3) zakazuje się
a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
b) sposobów użytkowania terenu mogących powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska poza granicami działki, w szczególności w zakresie uciążliwości
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby,
c) instalowania ruchomych urządzeń technicznych przekraczających dopuszczalne wysokości
dla zabudowy,
d) składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów obcego źródła pochodzenia;
4) ogranicza się
a) sposoby zabudowy i użytkowania terenów, odpowiednio do warunków ustanowionych dla
obszarów w strefach wymienionych w § 3 ust. 2 uchwały, oznaczonych na rysunku planu.
b) skalę działalności gospodarczej i sposoby zagospodarowania terenu UP18, na warunkach
wynikających z geometrii działki oraz sąsiedztwa cieku wodnego i lasu. Wyklucza się
funkcję usług transportowych. Obowiązują zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenów § 9 ust. 2 - jak dla UM.”.
19. W § 12 ust. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakazuje się
a) lokalizacji obiektów nowych oraz przebudowy i adaptacji istniejących, do funkcji
- zastrzeżonych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b - dotyczących zasad ochrony środowiska,
- składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów obcego źródła pochodzenia,
- biogazowni,
b) instalacji przemysłowych zagrażających degradacji obszarów ochrony siedlisk – Natura
2000,”.
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20. W § 12 ust.17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) PG2a-c – Pola eksploatacji odkrywkowej kopalni piasku; dopuszcza się kontynuację działalności
przemysłowej zgodne z ustaleniami § 10 ust. 2 uchwały. Dla pola 2c, przyjmuje się w obrębie
działki ew. 1702, zmianę linii rozgraniczającej pole eksploatacji, oznaczoną w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.”.
21. W § 12 ust. 18 pkt 1 lit. e, otrzymuje brzmienie:
„e) budowę budynków gospodarczych o parametrach technicznych określonych w § 9 uchwały poz. 3 MNe, związanych z uprawą własnych gruntów rolnych, na terenie o pow. do 1000 m2
bezpośrednio graniczącym z działką budowlaną.”.
22. W § 12 ust. 19 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, otrzymuje brzmienie:
„- budowę obiektów kubaturowych dla obsługi gospodarki leśnej, na zasadach jak dla zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej ekstensywnej -MNe, z wyłączeniem terenów położonych
w granicach obszaru górniczego Pomorzany III”.
23. W § 12 ust. 23 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) sposobów grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych
z naruszeniem przepisów odrębnych ustawy – Prawa wodnego,”.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronach
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesław.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Dychtoń
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/392/2018
Rady Gminy Bolesław
z dnia 2 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy Bolesław
postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu częściowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującego miejscowości Bolesław, Laski, Klonia i Hutki

Lp.

Data
wpływu
uwagi

1

2

1

05.03.2018

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi

3
[…*]

4
Przeznaczenie na
działki budowlane
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Oznaczenie
nieruchomości,
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Uzasadnienie
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Wniosek nie mieści się w rzeczowym
zakresie opracowania, określonym
w uchwale o przystąpieniu do
sporządzania zmiany planu.
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*Wyłączenie jawności na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922)
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