ZARZqDZENlE Nr 0050.253.2019
BURMISTRZA MIASTA TRZEBlNl
z dnia 31 lipca 2019r.
wsprawie:

akceptacji zmian w projekcie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, sporzqdzanego na
podstawie Uchwaly Rady Miasta Trzebini Nr IX/95N11/2015 z dnia 25 czerwca
2015r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.1I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2018r., poz. 1945 ze
zmianami)
Burmistrz Miasta Trzebini
zarzqdza co nastqpuje:

§ 1.

1. Postanawia sie wprowadzic zmiany w projekcie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia (zwanym dalej projektem studium),
wynikajqce z rozpatrzenia opinii RDOS (pismo znak 00.410.3.20.2019.AZ ) z dnia 23
lipca 2019r. oraz rozpatrzenia tresci pism dotyczqcych projektu studium, ktore wplynely
do urzqdu w okresie od 28 czerwca 2019r. do 31 lipca 2019r.
2.

Wykaz wprowadzonych zmian zawiera zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2.
Postanawia sie zaakceptowac projekt studium z wprowadzonymi zmianami, o ktorych mowa
w 9' 1 i przeslac do uzgodnien i opiniowania do organow i instytucji, wynikajqcych z art.11
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.
Wykonanie niniejszego zarzqdzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Architektury i
Urbanistyki.
§ 4.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 0050.253.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31
lipca 2019r.
Wvkaz w~rowadzonvchzmian
1. Zrnianv w czesci tekstowei ~roiektustudiurn
Jeieli nie okreslono, w ktorej czqsci projektu zmiany zostaty wprowadzone oznacza to, i e
dotyczq tekstu Kierunkow zagospodarowania pnestnennego. W tekscie zrniany zaznaczone
zostaty kolorem niebieskirn.

1) Przywrocenie zapisu na str. 66 w kierunkach przeznaczenia terenu M2, o tresci:

2)

3)
4)

5)

6)

,,Na granicy terenu M2 w Mloszowej (po poiudniowej stronie ul. Spaceryl i kotytatza
ekologicznego nazwanego w Studium biologicznym - nalezy nasadzid szpaler dnew i
knewow z zastosowaniem gatunkow rodzimych, sadzonek dnew o obwodzie 10-15 cm
pnia na wysokosci 1OOcm. Szpaler nalezy wykonad z zachowaniem minimalnej
szerokosci 1Om.";
Przywrocenie zapisu na str. 176 w zapisach dot. przenoszenia ustalen studium do
planow rniejscowych, o tresci (ad.3):
,,Ponadto nalezy uwzglednid szczegoiowe ustalenia wynikajqce z decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zabudowy w obszane na granicy
terenu M2 w Mloszowej (po poludniowej stronie ul. Spacery) i korytana biologicznego
zawarte w pkt 2.4.2. (pkt 2 ,, Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej").";
W kierunkach zagospodarowania dla terenow rolnych - w pkt.40 (str.92), w pkt. 2.4.3
Tereny wytqczone spod zabudowy, w drugirn wypunktowaniu (str.95) oraz w pkt.17
ppkt.3 (str. 174) usuniqte zostaty slowa: ,,oraz Bolqcinie";
W kierunkach zagospodarowania dla terenow rolnych - w pM.39 (str.93), koreMa tresci
ostatniego zdania, More przyjrnuje brzrnienie:
,,Mozliwe jest rowniei wydzielenie (wykorzystanie) terenow zieleni nieunqdzonej, (Z)
jako teren6w rolnych (R) oraz terenow lasow (ZL) zgodnie z istniejqcym uiytkowaniem
lub z innych pnyczyn. ;'
W odniesieniu do spetnienia wyrnogu ,,nie naruszania ustalen studiurn przez plan
rniejscowy" w zakresie zrniany zasiegu obszarow przyrodniczo cennych, w pM.17 ppkt.4
usuniqty zostat dotychczasowy zapis i w jego rniejsce wprowadzony tekst:
W przypadku, gdy przy sporzqdzaniu planu rniejscowego stwierdzone zostanq zrniany
zasiqgu obszarow przyrodniczo cennych wynikajqce z aktualizacji opracowania pn.
,,lnwentaryzacja roslin i grzybow, objqtych ochronq na terenie grniny Trzebinia" lub
sporzqdzenia analiz rnajqcych na celu wykazanie wptywu zabudowy na wartosci
przyrodnicze obszaru czy t e i oceny wartosci przyrodniczych i uwarunkowan
srodowiskowych terenu, More rnogq miec wptyw na ograniczenie lub wykluczenie
zabudowy - mozliwa bqdzie zmiana zasiqgu granic obszarow pnyrodniczo cennych w
terenach oznaczonych symbolami MZ, MUZ, UZ, USZ, PUZ i KPZ, bez koniecznosci
zmiany studium, stosownie do wynikow ww. opracowan, bez zmiany granicy obszaru
urbanizacji Ponadto w pkt.2.4.1 Ustalenia ogolne, w pkt.3 (str.59) dopisane zostato
slowo ,,gtownieVi poczqtek pierwszego zdania przyjqt brzrnienie:
,,Kategorie terendw, kt6re uzyskaiy dopisek ,,Z", tj. MZ, MUZ, UZ, USZ, PUZ i KPZ - to
giownie tereny, More byly pneznaczone dotychczas w planie miejscowym lub studium
na tereny zainwestowane,";
W odniesieniu do spetnienia wymogu ,,nie naruszania ustalen studiurn przez plan
rniejscowy" w zakresie terenow podlegajqcych ochronie przed zabudowq (w obszarach
niezurbanizowanych), w pkt.17 (pkt.3, str.174) wykreslony zostat zapis o tresci:,,W terenach lesnych wszelkie dopuszczenia dla zabudowy istniejqcej niezwiqzanej z
gospodarkq lesnq, w tym dopuszczenia utnymania, pnebudowy, nadbudowy, zmiany
funkcji, itp. nie mogq naruszac pnepisow odrqbnych i powinny byc szczegolowo
pneanalizowane i ustalone w planie miejscowym."

7) W kierunkach prreznaczenia terenow PU i PU1 pkt.17 (str.81) dopisane zostalo zdanie:
,,Dla terenu PU w Bolqcinie, ptzy ul.Krakowskiej ze wzglqdu na jego dogodne pdozenie,
mozliwe jest wykorzystanie terenu w caiosci, na tereny zabudowy uslug publicznych (U2)."
oraz na koncu punktu (str.83) zdanie Dla zabudowy uslug publicznych nalezy stosowac
odpowiednio wskazniki i parametry jak dla terenow U2 wyznaczonych w Studium.
8) W kierunkach przeznaczenia terenow PU i PU1 pkt.17 (str.81) zmiana ulega tresC
pierwszego zdania, gdzie uwzglqdnia sig istnienie ubojni drobiu - PU - istniejqce tereny
produkcji i wytw~rczosci(w tym rowniez ubojni drobiu) oraz uslug, tereny po bylej
dzialalnoSci gomiczej i przemyslowej oraz tereny predysponowane dla rozwoju funkcji
produkcyjnej, produkcyjno-uslugowej i uslugowej, w tym np.: rzemiosla, drobnej
wytworczosci, handlu hurtowego, skladow i magazynow,
9) W kierunkach przeznaczenia terenu MUW (str.63) wprowadzony zostat zapis:
,, - nowy teren pny ul. Grunwaldzkiej w centrum Sierszy dla zabudowy mieszkaniowouslugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej (komercyjnej i publicznej) z zieleniq
unqdzonq, infrastrukturq technicznq i drogowq oraz innymi unqdzeniami towatzyszqcymi ";
10) Zaktualizowany zostal bilans terenow (tabela nr 1 str.ll), opis nowych terenow w
ramach ,,przeorganizowania" (str.15) oraz podstawowych wielkosci obrazujqcych
strukturq funkcjonalno - przestrzennq grniny Trzebinia (tabela nr 2 str.12 i str.l3), w
zwiqzku z poszerzeniem terenu zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej M2 w Gorach
Luszowskich, wprowadzeniern terenu PU w Bolecinie, oraz zmianami dla terenow M2 w
Mloszowej i korektq terenu M2 w Dulowej przy u1.S~.Floriana (str.15);
11) Uzupelniony zostal zapis dotyczqcy inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnyrn (pkt.7.1 str. 150) podejrnowanych przez gminq, poprzez dopisanie slow
,,w szczegolnosci ";
12) Uzupelnione zostalo ostatnie zdanie w zasadach oceny zgodnosci planow ze studiurn, w
pkt.5 (pkt.17 pkt.5 str. 175), ktore przyjmie brzmienie:
.Ponadto dopuszcza sie zmiane wskainikow dla poszczegolnych terenow wynikajqcq z
decyzji administracyjnych, ktore z powodow proceduralnych nie zostaly uwzglednione w
Studium oraz dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym."
2. Zmianv w czesci araficznei proiektu studiurn
Jezeli nie okreslono, w ktorej czesci graficznej projektu zmiany zostaly wprowadzone
oznacza to, i e dotyczq rysunku Kierunkow rozwoju struktury funkcjonalno - przestnennej
(rysunek nr 11.1). Na rysunkach, zmiany wprowadzone niniejszyrn zarzqdzeniem oznaczone
zostaly nurnerem - 4.
1) Dla terenu w Karniowicach - pod terenarni oznaczonyrni, jako .obszar lokalizacji
zabudowy zagrodowej i hodowlanej" wprowadzone zostaly tereny rolne R, skorygowany
zostal korytarz biologiczny na terenie terenu US i wprowadzony na terenie
przylegajqcyrn od strony zachodniej do terenu US oraz zmienione zostalo ptzeznaczenie
z Z na R dla terenow pdozonych na pdudnie i zachod od terenu US (zrniana na rysunku
nr 11.1 oraz na rysunku nr 11.4);
2) W Bolqcinie usuniety zostal ,,obszar lokalizacji zabudowy zagrodowej i hodowlanej" i
skorygowany korytarza biologiczny (zrniana na rysunku nr 11.1 oraz na rysunku nr 11.4);
3) W Gorach Luszowskich poszerzony zostal teren zabudowy rnieszkaniowej
jednorodzinnej z ograniczonq moiliwosciq zabudowy MZ o czesc dzialki nr 80711 oraz o
tereny przylegajqce od strony pdudniowo - zachodniej (ok.27 arow);
4) W Bolqcinie wprowadzona zostala zmiana przeznaczenia terenu zabudowy uslug
komercyjnych U1 oraz terenu zieleni urzqdzonej i rekreacyjnej ZU na teren produkcyjnouslugowy PU (dzialki 66317, 66319 i 663110 oraz teren przylegajqcy od strony panocnej),
5) W Trzebini, w obrebie Siersza, w centrum przy ul.Grunwaldzkiej (dzialka nr 594122 z
otoczeniem) - wprowadzony zostal teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

uslugowej (MWU) w miejsce terenu zabudowy mieszkaniowej i uslugowej MU;
W Mtoszowej - wylqczone zostaly z terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny poloione po pdudniowej stronie ul. Spacery na zachod od granic porniedzy
dzialkarni: 9291143 a 9291144, 9291181 a 9291150, 9291189 i 9291190 a 9291155 oraz
9291192 a 9291155 do granicy terenu M2 z etapu wyloienia (granica porniqdzy dz. nr
9291141 a 9291142, 9291148 a 9291180 i 9291182, przez dz. nr 9291188, 9291190,
9291192 - po ukosie) - zmniejszenie terenu M2 o powierzchnie ok. 3,3ha, przywrocenie
korytarza biologicznego w obrebie wyminusowanych terenow zabudowy od strony
wschodniej terenu M2 (zmiana na rysunku nr 11.1 oraz na rysunku nr 11.4). Bez zmian
pozostaje poszerzenie w poludniowej czqsci terenu M2, przy zachowaniu strefy
ekotonowej lasu na dz. nr 9291185 i 9291187;
7) W Mloszowej - poszerzenie terenow zabudowy po panocnej stronie ul.Spacery (na
powierzchni ok. 3,3ha) na dzialkach lub czqsciach dzialek 1059138, 1059199, 10591104 10591107, 1290, 176914, 176919 - 1769112 oraz 1059191(z niewielkq korekta korytarza
ekologicznego) (zmiana na rysunku nr 11.1 oraz na rysunku nr 11.4).

6)

