ZARZqDZENlE Nr 0050.309.2019
BURMISTRZA MIASTA TRZEBlNl
z dnia 01 paidziernika 2019r.

wsprawie:

akceptacji zmian w projekcie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, sporzqdzanym
na podstawie Uchwaly Rady Miasta Trzebini Nr IW95Nlll2015 z dnia
25 czerwca 2015r. oraz korekty Zarzqdzenia BMT Nr 0050.253.2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z pozn. zm.) oraz art.11 ustawy z dr~ia27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2018r., poz. 1945 z pozn.
zm.)
Burmistrz Miasta Trzebini
zarzqdza co nastepuje:
§ 1.
1. Postanawia o rozpatrzeniu uzgodnieri i opinii wlasciwych organ6w i instytucji, uzyskanych
do projeMu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebinia w odpowiedzi na wstqpienia urzqdu znak GAU.6720.1.132.2015 i GAU.
6720.1.133.2015 z dnia 19.08.2019r., w spos6b przedstawiony odpowiednio w zalqczniku
nr 1 i zalqczniku nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
2. Postanawia o wprowadzeniu zmian w projekcie w wyniku rozpatrzenia opinii i uzgodnien o
ktorych nowa w ust.1, More wyszczegolnione zostaly w zalqczniku nr 3 do niniejszego
zarzqdzenia.
3. Postanawia zaakceptowak projekt studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy z wprowadzonymi zmianami, o ktorych mowa w ust.1 i ust.2, i
przekazac do go wyloienia do publicznego wglqdu.
§ 2.
W Zarzqdzeniu BMT Nr 0050.253.2019 z dnia 31 lipca 2019r. w zalqczniku nr 1, w pkt.1
ppkt.10, po stowach ,,tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" dopisuje siq slowa
,,z ograniczonym udzialem zabudowy" oraz symbol M2 zmienia siq na MZ (dot. terenu w
Gorach Luszowskich).
§ 3.
Wykonanie niniejszego zarzqdzenia powierza siq Naczelnikowi Wydzialu Architektury
i Urbanistyki.

/-',

§ 4.
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Zatqcznik nr 1 do Zawqdzenia Nr 0050309.2019
Burrnistrza Miasta Tnxbini
z dnia 01 pafdziernika 2019r.
WYKAZ UZGODNIEN UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. 0 PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRzESTRZENNYM
ORAZ PRZEPISOW ODREBNYCH DO PROJEKTll STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINLA
i adres org
~iniu,j~cego
I

Pnebief
Urgodnienie

ia

odnienie

anowienle znak
V.742~2.27.2019

2, tabela 2.18) wskazujac, jako inwestycje rqdowe: I

Tornie 2, tabela 2.10, pn.: lnwestycje i zadania w zakresie

111.7634.2.81.2018.MD
z dnia 3.01.2019r.

W zwiqzku z powytszym nie wprowadza siq zmian w projekcie

Studiurn, pozostawiajac obydwa korytarze komunikacyjne.

I
I

I
I
I

.
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rcsznenic u

jednozcacznego wskazania projektowanego odcinka drogi
przebiegajqcego cz@ciowo przez wschodniq cz@C gminy
Trzebinia, jako postulowanej nowej drogi krajowej Olkusz-Zator
(przez wqzd Rudno) - zgodnie z ustaleniami Planu
Zagospodarowania Przestmnnego Wojewdztwa Malopolskiego.
0 ile nie budzi watpliwoSci wskazany w projekcie studium
przebieg tej drogi (we wschodniej cMci gminy) - w odniesieniu
do zgodnoici z planem wojew6dztwa, to doprecyzowania wymaga
jej opis (zarowno na rysunkach, jak i w tekscie studium), aby nie
budzilo wqtpliwoSci, i e jest to planowana nowa droga krajowa
Olkusz - Zator (przez wqzel Rudno). Wskazana w planie
wojewodztwa inwestycja drogowa, nie powinna by6 okreilana jako
,,altematywne" pdqczenie drogi krajowej nr 79 z autostradq A4,
bowiem takie okreilanie tej drogi mote sugerowat, i e jeili
powstanie .,zachodnian obwodnica miasta (rowniei wskazana w
projekcie studium: jako przebiegajqca na kierunku pblnoc-poludnie
w centralnej czqSci gminy) to nie bgzie pobzeby realizowania tej
wschodniej. Natomiast planowana nowa droga krajowa Olkusz -

postqpowanie w sprawie wydania decyzji dotycqcej uzgodnienia
projektu studium, w granicach regionu wodnego GornejZachodniej Wisly, w zakresie dotycqcym zabudowy i
zagospodarowania terenu poloionego na obszarach szczeg6lnego
zagrotenia powodziq naleZalo umorzyt z uwagi na jego
bezprzedmiotowoSC.

ul. Pilsudskiego 22
4.

27.08.2019rl
27.09.201h.

Pahshvowe
Gospodarshvo Wodne
Wody Polskie -Dyrektor

Decyzja znak
GL.RPP.610.402.
2019.TJU

Organ orzeka o umorzeniu postqpowania. Obszar gminy nie jest
Umorzenie postepowania
polotony w obszarach szczegolnego zagrokenia powodziq. Dlatego Brak uwag do opracowania.
nie istniej podstawa prawna do uzgodnienia.

Gospodarki Wodnej w

gionalnego h q d u Gospodarki Wodnej w Krak

W wyniku analizy obecnie przedloionej dokumentacji ustalono, t e
zmiany wprowadzone do projektu Studium polegajq m. in. na
wprowadzeniu do ustaleli Studium zapisu wskazujqcego, ze ,pa
granicy tercnu M2 w Mloszowej (po pdudniowej stronie ulicy
Spacey i koytarza ekologicznego nazwanego w Studium
biologicznym - naleiy nasadziC szpaler drzew i krzewow z
zastosowaniem gatunkow rodzimych, sadzonek drzew o obwodzie
10.15 cm pnia na wysokoSci 100 cm. Szpaler naleiy wykonai: z
zachowaniem minimalnej szerokoSci 10 m". Jednoczeinie w
zapisach dotycqcych przenoszenia ustalen studium do planow
miejscowych wprowadzono zapis wskazujqcy, t e ,,naleiy
uwzglqdniC szczegolowej ustalcnia wynikajqce z decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zabudowy w
obszarze na granicy tcrenu M2 w Mloszowej (po poludniowej
stronie ulicy Spacey) i korytarza biologicznego(.,,)". Jednonesnie
w obecnym projekcie Studium poszerzono m. in. tcrcny zabudowy
w Mloszowej, po pdnocnej stronie ulicy Spacery oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonq
moiliwoSciq zabudowy MZ w Gorach Luszowskich.
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony
Srodowiska wymagaja:
1 ) projekty studiow uwarunkowari i kiemnkow zagospodarowania
przestrzennego w cz+ci dotycqcej rezenvatu przyrody i jego
otuliny w zakresie ustalen studium mogqcych mi& negatywny
wplyw na cele ochrony rezerwatu przyrody (art. 13 ust. 3a),
2)
projekty
studiow
uwarunkowati
i
kiemnkbw
zagospodarowania przestrzennego w czqki dotycqcej parku
krajobrazowego i jego otuliny w zakresie ustalen studium
mogqcych mieC negatywny wpiyw na ochronq przyrody parku
krajobrazowego (art. 16 ust. 7),
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Zgodn~c z an 2. \ \ ~ v ustan?;, ochrona pr~yrod!. polega na
zachowaniu, zrownow&onym uzytkowaniu oraz odnawianiu
zasokw, tworow i skladnikow przyrody.
Celem ochrony pnyrody jest:
procesow ekologicznych
i
stabilnoici
I) utnymanie
ekosystemow;
2) zachowanie r6tnorodnosci biologicmej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciqgloSci istnienia gatunkow roSlin, n v i e q t i
grzy&w, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub
przywracanie do wlaiciwego stanu ochrony;
5) ochrona walorow krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach
oraz zadrzewien;
6) utnymywanie lub przywracanie do wlaiciwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, a t a k e pozostalych zasobow, twor6w
i skladnikow przyrody;
7) ksztahowanie wlaiciwych postaw czlowieka wobec pnyrody
przez edukacjq, informowanie i promocjq w dziedzinie
ochrony pnyrody .
Na podstawie art. 3 ust. 1 przywdanej powykej ustawy cele
ochrony przyrody sg realizowane m.in. przez uwzglqdnianie
wymagah ochrony pnyrody w dokumentach przyjmowanych przez
organy jednostek samoriqdu terytorialnego, w tym w strategiach
rozwoju gmin, studiach uwamnkowah
1
kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, a takze w dzialalnosci
gospodarnej i inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami art. I ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), w planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uwzglqdnia siq wymagania ladu
przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe oraz
wymagania ochrony Srodowiska. Zgodnie z art. 71 ust. 3 i art. 72
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z @in. zm.), w studium
uwamnkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
zapewnia siq ochrone i zachowanie walorow krajobrazowych
I
1 terenu.
Uwaga: Zalqcznik do wykazu stanowi zbior uzyskanych uzgodnien (dostqpny w aktach s p r a y ) .

Zatqcznik n r 2 d o Z a q d z e n i a N r 0050.309.2019
B u r m i s t n a Miasta T n e b i n i
z dnia 01 pafdziernika 2019r.
W Y K A Z O P l N I l UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. I I P K T 5 i 6 USTAWY Z DNlA 27 MARCA 2003R. 0 PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
O R A Z P R Z E P I S ~ WODRFBNYCH D O P R O J E K T l l STUDIUM UWARUNKOWAN I K I E R I J N K ~ W
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO G M I N Y TRzERINIA
owania
Opinia
negatya.ne

6.

7.

26.08.2019r.l
17.09.2019r.

Burmistrr. Miasta
Bukowno
ul. Kolejowa 16,
32-332 Bukowno

26.08.2019r.l
04.09.20 19r.

Praydent Miasta
.lawonna
ul. Gmnwaldzka 33,
43-600 Jaworzno

'

Opinia dnia
l2.09.2019r.

Opinia
pozyQwna
w zakresie
przyjetych
ronviqzan
z dnia
4.09.2019r.
z uwagq

czenie opinii

Organ infonnuje, i e z infonnacji uzyskanych od PERN S.A. wynika, i t Opinia uwzgl~dniona.
przebieg trasy mrociqgu paliwowego Boronow-Trzebinia ulegl zmianie. Na rysunku projektu studium nr 11.1 i 11.3 - zaktualizowana zostala trasa
Zmiana ta dotyczy m.in. projektowanego przebiegu na styku gmin mrociqgu paliwowego Boronow-Trzebinia.
Bukowno i Trzebinia, co naleiy mieC na uwadze podczas sporqdzania
dokumentacji planistycznej.
Prezydent Miasta Jaworzna wnosi vonownie o wprowadzenie do treici
kiewnkow Studium Trzebini zapisow, o ktore wnioskowal w piSmie z
30.04.2018r., np. w nastqpujacej redakcji: ,.Wymaga sif. aby ewenlualna
eksploalacja i v zakresie mo=liwych od nie; ~ v p @ d v gwaranlowala
Invale u~r-ymanie H' zlewni poroku %bnik stosunkdw wodnych.
rapewnia~qcych zachowanie wsrysrldch w~alordw pr_yrodniczych w
obszare rezenvafuleino-toi$~~iskowegoDolina Zabnika i jego ofulinylake w zakresie po rakoriczeniu eksploatacji ': Zadaniem Prezydenta laki
rapis ma sranse s h v o q i mechanirm kontrolny do pdfniejqvch zapisav
planu miejscowego.

Opinia nieuwzglqdniona.
Po ponownej analizie proponowanych zapis6w zdecydowano, Ze
podtrqmuje sie dotychczasowe stanowisko o treSci pnedstawionej
ponikej:
Nie jest moiliwe wprowadzenie wnioskowanego zapisu, gdyi:
- brak jest rozpoznania czy obecny stan stosunkow wodnych
gwarantuje tnvale utrzymanie wartoici przyrodniczych rezenvatu
i otuliny Zabnika,
- brak jest rozpoznania jakie czynniki i w jakim stopniu wplywajq
na zmiany stosunkow wodnych w omawianyrn terenie,
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\ ~ p l yna~ stan s~osunkow \vodnych mqa rbwnie7 c ~ n n i l i i

n~eiale%ncod dz~alanczlowieka (np llosc opadow, warunk~
pogodowe, temperatura).
Wobec powyiszego wprowadzenie proponowanego zapisu nie znajduje
uzasadnienia i opinia jest nieuwzglqdniona.
Malopols ki
Wojew6dzki
Konsemator
Zabytk6w
ul. Kanonicza 24,
3 1-084 Krakow

Szef Wojew6dzkiego
Sztab Wojskowego
w Krakowie
ul. Rydla 19,
30-901 Krak6w
Komendant
Karpackiego
Oddzialu Straiy
Granicznej

Opinia
pom'"'na
z uwagami
z dnia
3.09.2019r.

Malopolski Wojewdzki Konsenvator Zabytkow w Krakowie opiniuje
pozytywnie projekt Studiwn pod warunkiem . uwglqdnienia
nastqpujqcych uwag:
I)
Utrudniony jest odczyt kategorii terenow ustalonych dla
poszczeg6lnych obiektow i obszarow zabytkowych ze wglqdu na
nieczytelnq grafiky, co wymaga poprawy.
2) Zgodnie z kiemnkami zagospodarowania przestrzennego
wyraionymi na rysunku 11.1 kategoria ZUK - Tereny zieleni urzqkonej
dmvnego ra/o=eniaparkowego zostala przypisana: zespdowi palacowoparkowego w Mloswwej, budynkowi dawnej huty ielaza w Plokach,
zespdowi dworskiego Zieleniewskich w Trzebini, willi NOT w Trzebini,
co nalety uznaC za calkowicie nietrafne. Zaistniala tutaj sytuacja, w
ktorej wymienione obiekty i zespdy, objyte ochronq prawn% stanowiace
o funkcji podstawowej tych terenow zostaty okreilone jako tereny zieleni
parkowej towarzysqce obiektom zabytkowym. Oczywiste jest, i e tereny
zieleni parkowej nie moga stanowid funkcji podstawowej tych terenow,
tym bardziej i i na tych terenach dopuszcza siy moiliwoSC lokalizacji
obiektow uslugowych i mieszkaniowych wkomponowanych w
powierzchnie parku, a w doSc szczegdowych ustaleniach rozdz.4
Kierunkow p t Obszsuy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
dobr kultury wspcitnesnej wyznacza siq kierunki zagospodarowania
m-in. dla obiektow nowoprojektowanych. Zaleca siq modyfikacje ustalen
dla poszczegolnych obszarow i zespolow zabytkowych tak, aby ustalone
kierunki zagospodarowania uwgledniaty faktyczng funkcje terenu i
okreilaly kierunki przeksztalcen ww. terenow.
3)
W Tomie I1 Kierunki zagospodarowania pcesfrrennego - czqSC
tekstowa, rozdz..4, pkt.4.1 Obszary i zasady ochrony, na str.1 I6 w
ppkt.2) w tirecie 9 ustalono dla obiektow zabytkowych ,,motliwoSC
nadbudowy obiektow, jeili nie stanowiq one zwartego zespdu, a
spiednia zabudowa jest wy2sz.a". Uzaletnienie motliwoSci nadbudowy
obiektow zabytkowych od kwestii charakteru zabudowy i wysokoSci
zabudowy otoczenia bez uwzglqdnienia faktu wpisu do rejestru zabytkow
lub do gminnej ewidencji klbci siq z istotq zapisu w tirecie 2 i tirecie 3.
Zapis w na str. 1 16 w ppkt.2) w tirecie 9 wymaga korekty.

Ad.1
Opinia uwzglqdniona.
Na rysunku nr 11.1 - poprawiono czytelnoSc opisu w obszarach objetych
rejestrem zabytkow (numer wpisu do rejestru), numerow stanowisk
archeologicznych i opis budynkow z GEZ oraz pogmbione zostaly opisy
(symbole) poszczegolnych terenow.
Ponadto w rysunku nr 11.4, ktory jest ,,pomocniczym" metytorycznie
rysunkiem (Kiemnki ochrony Srodowiska i dziedzictwa kulturowego) wprowadzone zostaly uczytelnienia poprzez powiekszenie symboli
budynkow z ewidencji zabytkow i zmianq ich koloru na pomaranczowy
oraz nr wpisu do rejestru zabytkow o m koloru obszaru w rejesme
zabytkow.
Ad.2
Opinia uwzglqdniona.
Wprowadzone zostaly stosowne korekty w pkt 14. , J U K na stronie 61 i
79. Zmieniona zostala nazwa terenu zgodnie z jego funkcjq - ,,Tereny
zieleni um..dzonej z zabudowq uslugowq w zespdach zabytkowych"
oraz zapisy ustalen dotycqce funkcji uslugowej i jej ponadlokalnego
maczenia oraz dwego udzialu zieleni w zagospodarowaniu terenow p n y
lokalizacji nowej zabudowy.
Ad.3
Opinia uwzglqdniona.
Wprowadzone zostaly korekty na str. 116, tak, aby nie bylo sprzecznosci
w zapisach tiret 2 i 3 z tiret 9 w Kierunkach... Zmiana polega na nadaniu
nowego brzmienia tiret 9:
- rndiiwojt nadbudowy obiektdw. bdre nie sfanowiq ,wartego zespdu i
sq pdofone w sqsiedrrwie w%szej zabudowy. pod warunkiem, ?e nie
naslqpi ufralaich war~ojcihis~oryczntjlub artysrycznej. ".

..

I
Bez uwag.

W zwiqku z nie pnedstawieniem opinii - uznsje siq projekt studium za
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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1

33-301 Nowy Sqcz
Komenda Powiatowa
Policji w Chrzanowie
ul. Jordana 7,
32-500 Chrzanbw

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestmennym.

,

1

15.

16.

i aiires orgarIU

1
1

Komendant
Wojew6dzki Policji w
Krakowie
ul. Mogilska 109,
3 1-571 Krak6w
Agencja
Bezpieczenstwa
Wewnqtnnego
melqatura w
Krakowid
ul. Moailska 109.
31-571 ~ r a k 6 w '
26.08.2019r. 1 Agencja Wywiadu I
u l ~ilobqdzka55,
02-634 Warszawa
Dyrektor
2 1.08.2019r.l

I

1
26.08.2019r.l
03.09.2019r.

17.

27.08.2019r.

18.

21.08.2019r.

19.

21.08.2019r.

1

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

I

I

1

I W miqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje siq projekt studium za
Opinia
Pom3"vna
z dnia
23.08.2019r.

3 1-429 Krakow
Dyrektor
I Pismozdnia
Okrqgowego Unqdu 28.08.2019r.
Cbrniczego
w Katowicach
ul. Obroki 87.
40-833 ato ow ice
Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54.
00-902 Warszawa
Marszalek
Wojewddztwa
Malopolskiego
ul. Raclawicka 56,
30-017 Krakow
Starosta Chmnowski
ul. Partyzantow 2,
32-500 Chrzanow

1

zaopiniowany stosownie do art. -25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Bez uwag.

1

I

I Organ

infonnuje, ie wla.4ciwym do zalatwienia sprawy ze e g l q d u na
polotenie nieruchomoici jest Dyrektor Okrqgowego Urzdu Gorniczego Okrqgowego Ur@u Gorniczego w Krakowie.
w Krakowie.

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
zaooiniowanv stosownie do art. 25 ust 2 ustawv< o ~lanowaniu
i
.
zagospodarowaniu przestrzennym.
W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
~aopiniowanystosowniedo art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiqzku z nie przedstawieniem op~nii- uznaje sic projekt studium za
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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W \\.yn~kitanal~zviio\vq \versli prqektu Sri~dtumOrgan st\vierdz~l.zc w

przcdlo%onym dokumcncic, w stosunku do \\~czeSn~ejszc~
wersji,
amieniono szereg jego ustalen zarowno w czysci tekstowvej jak i
graficznej. CzeSc z nich w zakresie ochrony Srodowiska jest istotna i nie
mote uzyskac akceptacji tutejszego Organu:
I)
Szczegolnie negatywnie oceniono przywrocenie terenu zabudowy
mieszkaniowej M2 w Mloszowej pmjektowanego na przebiegu korytarza
ekologinnego. W tcj kwestii Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie przedstawial swoje stanowisko we wszystkich
wczesniejszych opiniach do projektu Studium jak rowniet wypowiedzial
siq na ww. etapie decyzji o Srodowiskowych uwamnkowaniach w
zakresie co do koniecznoki przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla ptzedsiqwzi~iabudowy budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq. Ponadto
postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak: OP1.612.1.235.2019.KL0, dla jednej z dzialek pdoionych w terenach
przedmiotowego korytam ekologinnego, odmowil uzgodnienia projektu
decyzji o wamnkach zabudowy. Wszystkie przywolane stanowiska
tutejszego Organu wskazywaly na koniecznoic ochrony przez zabudowq
przedmiotowego terenu z uwagi na jego istotne znaczenie w migracji
z w i e ~ tmiedzy obszarami przyrodniczo cenny mi poloionymi w
Tenczynskim Parku Krajobrazowym (w tym Puszczy Dulowskiej) oraz w
Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie i jego otulinie. W tej
problematyce negatywnie zaopiniowano:
- korekte korytarza biologicznego w obrqbie poszerzonych terenow
zabudowy od strony wschodniej;
"skreilenie zapisow okreslajacych Kiemnki przeznaczenia terenow
poloionych na granicy terenu M2 w Mloszowej oraz dotycqce
korytarza ekologicznego;
- aktualizacje informacji o stanie zagospodarowania terenow
powstajqcego osiedla w Mloszowej oraz dotycqcych danych
liczbowych w tym zakresie.
Z punktu widzenia ochrony Srodowiska akceptacji nie mote uzyskac
2)
wprowadzenie strefy pn. ,,obszar lokalizacji z a b u d o ~zagrodowej i
hodowlanej" na terenach zieleni nieurqdzonej - Z w Kamiowicach oraz
w terenach otwartych, na przebiegu k o W m biologicznego - w
Bolecinie. Nowo wprowadzone strefy sq sprzecme z ustaleniami projektu
Studium, z ktorych jednoznacmie wynika zakaz zabudowy w terenach
zieleni n i e q d z o n e j oraz wykluczenie moiliwoSci zabudoy w
korytarzach biologicznych.

-

--

I3urmistrz rozpatmyl negatywnq opinie KIIOS \v Krakowic
podejmujqc Zarzqdzcnie Nr 0050.253.2019 z dnia 31 lipca 2019r.
Ad.1
Opinia uwzglqdniona.
Po uzyskaniu negatywnej pinii, obszar przy ul. Spacery ponownic
przenalizowano i zdecydowano o wycofaniu poszerzenia zabudowy M;
w korytarzu ekologicznym. Jednoczeinie przywrocono zapisy okreilajaa
Kiemnki przemaczenia terenow polotonych na granicy terenu M2 u
Mloszowej oraz d o t y q c e korytarza ekologicmego, aktualizacjq
informacji o stanie zagospodarowania terenow powstajqcego osiedla w
Mloszowej or= dotycqcych danych liczbowych w tym zakresie
Przywrkono rowniei korytarz biologiczny (ekologiczny).

-

Ad.2
Opinia uwzgledniona poprzez wprowadzenie zmiany na rysunku
studium:

-

w Kamiowicach sprostowano omylke i m i a s t teren6w =ielen!
nieurzqdzonej, wprowadzono tereny rolne, zgodnie zaloieniami dla
,,obszaru lokalizacji zabudowy zagrodowej i hodowlanej"';
skorygowano rbwniet przeb,eg korytarza

-

przedmiotowym obszarze.
BolFinie
usuniety zostal ,,obszar

lokalizac,i zabudov

zagrodowej i hodowlanej" i przywr6cony korytarz biologiczny.
Ad. 3
Kolejna kwestia dotyczy now0 wprowadzonych ustalen projektu opinia
3)
uwzgledniona.
Studium zakresie zmiany
Obszarow przyrodniczocennych.
W czeici tekstowej projektu Studiurn (pkt. 17, pkt.3) skorygowane zostab
punktu widzenia ochrony Srodowiska moiliwoSC poszerzenia obszarow zapisy dnosqcedo moiliwkci zm,any zasiegu granic obszaro\h
urbanizacji o dodatkowe 15 m, w ~rzypadku,gdy Prty s ~ o V b n i ulan nu pqrodniczo cennych na etapie sporqdzania planu miejscowego o m
miejscowego stwierdzone zostana zmiany zasiegu obszarow prtyrodnicm wskazanie, ie
n q p , ~ stosown~edo wynikow opracowa~(tzn,
cennych wynikajqce z aktualizacji opracowania pn. ,,Inwentaryzacja roslin dtualizacji opracowania pn, lnwentaryzac,a roilin i grzykw, ob,qtych
i grzybow, objetych ochronq na terenie gminy Trzebinia" lub spoqdzenia ochron4 na terenie
min
lub spovdzenia oceny warto~ci

TLebinian

Lp.

1

udmtqpnien
projektu/dal

i ad res orgar

wptywu opir
do urzedu

iniuiaceo

~owania
Opinia

:aaaie opinii

occny \vartoic~przyrodn~czychI u\\amnko\vari <rodo\\~sko\\ychtercnu.
bez koniecznosci zrnlany studiurn, moie doprowadz~cdo 7aburzenia ladu
przestrzennego, np. poprzez zainwestowan~eterenow w oddaleniu od
zespdow zwartej zabudowy, w terenach otwartych. Jednoczesnie Organ
m a c a siq uwagq, i e tereny te nie sq uwzglgniane w bilansie terenow
przeznanonych pod zainwestowanie, a jak wynika z projektu studium
,,Gmina posiada raenvy w dotychczasowym studium jak i w
obowipujacych planach miejscowych, co wykazaly wykonany szacunek
chlonnoki.
4)
Ponadto wymaga wyjainienia now0 wprowadzony zapis: ,W
terenach lesnych wszelkie dopuszczenia dla zabudowy istniejqcej nie
zwiqzane z gospodarkq leinq, w tym, dopuszczenia utrzymania,
przebudowy, nadbudowy, zmiany funkcj~, itp. nie mog;) naruszak
przepisow odrqbnych i powinny by6 szczeg6lowo przeanalizowane i
ustalone w planie miejscowym". Z zapisu tego nie wynika jakiego rodzaju
zabudowy niezwipnej z gospodarkq lesna mialby on dotyczyc oraz na
podstawie jakich przepisow prawnych bdzie motliwa jej przebudowa,
nadbudowa czy zmiana funkcji w terenach IeSnych.
Biorqc powytsze pod uwagq, Organ opiniuje siq negatywnie.
20

2 1.08 20 19r.l
20 092019r

7

6

2

Opinia
Po~Ytywna
z dnia
19.09.2019r.

--

pr~!rodniczych i uivarunko\van srodo\visko\\ych tcrenu), be/ zrn~an)
granlcy obs7aru urhan~iacj~.

Ad.4
Opinia uwzglfdniona.
Po zweryfikowaniu zasadnoki pozostawienia zapisu, unano, i e nie ma
potrzeby, by taki zapis pozostal i zostai on wycofany z ustaleri
Kienmkbw... (pkt.17, pkt.3 z zapisbw dot. nie naruszania ustalen studium
przez plan miejscowy, w zakresie terenow podlegajacych ochronie przed
zabudowa (w obszarach niaurbanizowanych).

Zmieniony w powyiszym zakresie projekt Studium zostsl
przedloiony ponownie do zaopiniowania pismem z dnia 19.08.2019r.

Organ w mkresie oehrony Srodowiska przedloionq dokumentacje Bez uwag.
planistycznq opiniuje pozytywnie
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie do projektu
Studium uwamnkowan i kiemnkow zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebinia wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko j u
czterokrotnie przedstawial swoje stanowisko (I opinia pismem z dnia IS
maja 2018 r., n a k : 00.410.3.14.2018.AZ; 11 opinia pismem z dnia 7
listopada 2018 r , znak: 00.410.3.41.2018.AZ, I11 opinia z dnia IS
grudnia 2018 r., znak: 00.410.3.46.2018.AZ, IV opinia z dnia 23 lipca
2019 r., znak: 00.410.3.20.2019.AZ). Tutejszy Organ w ostatnim
rozstrzygniqciu negatywnie ocenil przywrocenie terenu zabudowy
mieszkaniowej M2 w Mloszowej, projektowanego na przebiegu
korytarza ekologicznego.
. Negatywnie tei odniosl sic do wprowadzonych
zrnian tekstowych wynikajicyih z powytszego kszekenia teren6w
mieszkaniowych. Akceptacji nie moglo rowniez uzyskat wprowadzenie
strefy pn. ..obszar lokalizacji zabudowy zagrodowej i hodowlanej" na
terenach zieleni nieurqdzonej - Z w Karniowicach oraz w terenach
otwartych, na przebiegu korytarza biologicznego w Bolvinie. Ponadto
kwestionowano now0 wprowadzone ustalenia projektu Studium w
zakresie zmiany zasiegu obszarow przyrodniczo cennych. Z punktu
widzenia ochrony Srodowiska moZliwoSC poszerzcnia obszarow
urbanizacji o dodatkowe 15 m, w przypadku, gdy przy sporqdzaniu
planu miejscowego stwierdzone zostanq miany zasiqgu obszarow
przyrodniczo cennych wynikajgce z aktualizacji opracowania pn.
Jnwentaryzacja roslin i grzybow, objetych ochronq na terenie gminy
Trzebinia" lub sporqdzenia oceny wartoici przyrodniczych i
uwamnkowan Srodowiskowych terenu, b a koniecznoki zmiany
studium, moie doprowadzic do zaburzenia ladu przestmennego, np.

projektuldata
wplywu opinii
do urzedu

Nsma i adresorganu
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3
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I

i

poprzcr. 7a1nivcsto\\an1e tc.rcno\v \v oddalcn~u od zespolo\v zwartet
mbudoww, \r. tercnach ot\vanych. W ostatniej oplnll z\b~6cono s19
rowniei o wyjainienie now0 wprowadzonego zapisu: ,.W terenach
leinych wszelkie dopuszczenia dla zabudowy istniejqcej nie zwiqzanej z
gospodarka IeSna, w tym dopuszczenia utrzymania, przebudowy,
nadbudowy, zmiany funkcji, itp nie mogq narusza6 przepis6w odrqbnych
i powinny byc szczeg6towo przeanalizowane i ustalone w planie
miejscowym ". Bowiem z pnywdanego zapisu nie wynikato jakiego
rod7a;u zabudowy nie zwiqzanej z gospodarkq leinq mialby on dotyczyt
oraz na podstawie jakich ptzepisow prawnych kdzie motliwa jej
przebudowa, nadbudowa czy zmiana funkcji w terenach lesnych.
Analiza przedtoionej dokumenFcji planistycznej wykazala, i e w
nawiqzaniu do stanowiska RDOS w Krakowie, wycofano poszerzenie
terenu zabudowy mieszkan~owej M2 w Mtoszowej jednoczesnie
przywacajac w jego miejscu zasiqg korytarza ekologicznego.
Przywr6cono rbwniet ustalenia tekstowe dla ww. terenu M2 wynikajqce
z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w zakresie stref
pn. ,.obszar lokalizacji zabudowy zagrodowe; i hodowlanej" - w
Kamiowicach wprowadzono zmianq przanaczenia terenow Z na R a w
Bolvinie usuniqto ww. stref? oraz skorygowano zasiqg korytarza
biologicznego. W czq4ci tekstowej projektu Studium skorygowano zapisy
odnosgce siq do zmiany zasiqgu granic obszarow przyrodniczo cennych
na etapie ~ p 6 q d z a n i a ~ ~ l a n u ~ i e j s c o w
prze&
e ~ 0 , kszystkim poprzez
wymienienie terenbw, ktorych to dotyczy, tj. MZ,MUZ, UZ, USZ, PUZ i
KPZ oraz wskazanie, i e mote to nastqpik stosomie do wynikow
oprawwari (tzn. aktuali~acjiopracowania pn. ,,lnwentaryzacja roslin i
grzybbw, objqtych ochronq na terenie gminy Trzcbinia" lub spoqdzenia
oceny wartoSci przyrodniczych i uwarunkowan Srodowiskowych terenu),
bez zmiany granicy obszaru urbanizacji. Natomiast zapis odnosqcy siy
do dopuszczen dla zabudowy istniejqcej n i e z w i w c j z gospodarkq leina
zostal wykreslony. W projekcie Studium wprowadzono rowniei zmiany
wynikajqce z uwglqdnienia cqSci uwag i wnioskow doionych do
spoqdzanego dokumentu, polegajqce w szaegolnosci na poszerzeniu
powierzchni terenow inwestycyjnych:
- terenu zabudowy mieszkaniowej M2 o 3,3 ha, w miejscowoSci
Mloszowa -po stronie finocnej ul. Spacery;
- terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonq
motliwosciq zabudowy MZ o ok. 027 ha, w Gorach Luszowskich.
Dodatkowo wprowadzono rowniet zmiany przeznaczenia terenu
zabudowy ustug komercyjnych UI oraz terenu zieleni urqdzonej i
rekreacyjnej na teren produkcyjny PU w Bolqcinie. Natomiast w Trzebini
- obrqb Siersza, w miejsce terenu zabudowy mieszkaniowej i uslugowej
MU wskazano teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
uslugowej MWU. Ponadto w zwiqzku z powytszymi zmianami
zaktualizowano bilans terenow, opis ,,nowych terenow" oraz
podstawowych wielkoici obrazujqcych strukturq funkcjonalnoprzestrzennq gminy. Dokonano r6wniet uszczegotowienia ustalen dla
teren6w PU i PUL, M U W oraz inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym.
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\\'ojcw6dzki
lnspektorat Ochrony
~rodowiska
w Krakowie
PI. Szczeoariski 5.
31-011 ~ r a k b w '
Patistwowy
Wojew6dzki
lnspektor Sanitarny
w Krakowie
ul. Pqdnicka 76,
3 1-202 Krak6w
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Opinia
pozytyH.na

Opinia

1

5

rmenie opinii

1

-

\V z\r.lqku 7 nlc pr/cdsta\vieniern o p i n ~- ~uanaje siq projckt studium La
zaopiniowany stoso\\nie do art. 25 ust 2 ustan? o planowaniu I
zagospodarowaniuprzcstrzennym.

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje siq projekt studium za
zaopiniowany stosomie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniuprzestrzennym.

Pozostale organy i instytucje, do kt6rych gmina skierowala wystqpienie o opinie bez szezeg6lowej podstawy prawnej
~ o j e w 6 d z kwi
Opinia
Krakowie Wydzial
PozYtywna
Bezpieczenshva i
z dnia
Zanqdzania
27.08.2019r.
Kryzysowego
ul. Basaowa 22
( 31-156 Krak6w
I Generalna Dyrekcia
21.08.2019r.l
Dr6g ~ r a j o w ~ c h Opinia
06.09.2019r. iAutostrad Oddzial u
POVtywna
Krakowie
z dnia
ul. Mogilska 25,
4.09.2019r.
3 1-542 Krakow
2 1.08.2019r.l
02.09.2019r.

Zanqd Dr6g
Wojew6dzkich
w Krakowie
ul. Glowackiego 56,
30-085 Krakow

22.08.20 19r.

Powiatowy Zarzqd
Dr6g
w Chrzanowie
ul. Mjr.
Grzybowskiego 7,
32-500 Chnanow

21.08.2019r.l
16.09.2019r.

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. - Biuro
NieruchomoSci
i Geodezji Kolejowej,
Wydzial
NieruchomoSci
i Geodezji

uwag z dnia
28.08.2019r.

Bez uwag.

&z uwag.

Organ informuje, i e jako pelniqcy funkcjq zarqdcy drogi wojewcjdzkiej
nr 791 i drogi 781 nie wnosi uwag do ukladu komunikacyjnego w
projekcie Studium, w zakresie swoich kompetencji.

Bezuwag.

W zwiqzku z nie pmdstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
zaopiniowany stosomie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniuprzestrzennym.

Opinia
pozytywna
z dnia
6.09.2019r.

Organ zglasza uwagi do przedmiotowego dokumentu planistycznego
w zakresie uwarunkowan dla obszarow pdoeonych przy linii
kolejowej:
I ) z uwagi na wplyw halasu i drgati na Srodowisko, z obszarow
zabudowy mieszkaniowejjednorodzimej i wielorodzinnej winien by6
wydzielony obszar ograniczonego utytkowania z pasem zieleni
ochronnei lub urqdzeniami ochrony akustycznei;

Ad.1.
Opinia nieuwgledniona
Obszary ograniczanego Wtkowania ustanawiane q w trybie odrqbnym
na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska. W studium naleiy
uwzglqdniai: postanowienia aktu prawnego ustanawiajacego ,,obszar
ograniczonego utytkowania", natomiast nie motna w studium takiego
obszam wyznaczy6. Dla gminy Trzebinia nie ustanowiono do tei pory
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Opinia

:apnie opinii

a. Krakowie
PI Matejki 12,
3 1-157 Krakow

telekomunikacyjnych, na zasadach okreilonych w przepisach
Studium przebiegajq linie kolejowe:

Zapis pkt. 5.2.2 W a d komunikacji zbiorowej kolejmej uzupdniony

- nr 103 Trzebinia - Wadowice,
- N 860 Trzebinia TSA - Trzebinia.

Odndnie dalszej czc4ci opinii.
W opinii podane zostaly odleglosci, w ktorych nalety sytuowat zabudowq

W przypadku realizacji z a b u d o y mieszkaniowej:

osi skrajnego tom istniejqcej linii kolejowej, przy spelnieniu
warunkow zawartych w ustawie o transporcie kolejowym,
- zasiqg wynikajqcy z halasu powodowanego mchem na linii kolejowej
nr 133 na odcinku Pieczyska - Trzebinia projektowanq zabudowq
mieszkaniowq I chroniong akustycznie, naleiy sytuowaC w odleglosci
nie mniejszej nii 73 m od osi skrajnego tom istniejqcej linii
kolejowej, przy spelnieniu wamnkow zawartych w ustawie o
transporcie kolejowym,
- zasieg wynikajrjcy z halasu powodowanego mchem na linii kolejowej
nr 133 na odcinku Trzebinia - Krakow Mydlniki - projektowana
zabudowq micszkanio\~chronionqakustycznie, nalety sytuowac w
odlegloici nie mniejszej nit 54 m ad osi skrajnego toru istniejqcej
linii kolejowej, przy spelnieniu warunkow zawartych w ustawie o
transporcie kolejowym,
- zasiqg wynikajacy z halasu powodowanego mchem na linii kolejowej

-
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czenie opinii

Uwagi

-

-1

nr 8611 - pro.iekto\\ana ~abudowe rn~cszkan~o\ra/chroniq/rnldn I \\ It]c/Cscl opinia poLoctajc ntruwr~l~dniona
akustycznie. nalczy sytuowac \rf udleglosci nie mnlejszej nlz 60 m od Odnlcs~en~edo zagadn~rn porus~onych \r tej CYCSCI oplnll zostalo
osi skrajnego toru lstniejacej linii kolejowej, przy spelnienlu przedstaw~onew prognozle oddrlatywan~ana srodow~sko
wamnkow zawartych w ustawie o transporcie kolejowym.
ODSTAWA PRAWNA:
Pozostata czqik opinii o charakterze informacyjnym pozwolila na
Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r. - art. 53, ust. 2 i sprawdzenie informacji zawartych w projekcie Studium. W wyniku
welyfikacjl nie zaistniala konieczno6i: wprowadzenia zmian w projekcie.
3 (Dz. U. z 2007r. nr 16, poz. 94 ze zm.),
Rozporqdzenie Ministra Infrastmktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie
wymagah w zakresie odlegloSc~ i wamnkow dopuszczajqcych
usytuowanie drzew i k r z e w w elementh ochrony akustycznei i
v&konywania robot ziemnych w sqsiedawie linii kolejowej; a t a k e
sposobu urqdzania i utrzymywania zaslon odhieknych oraz pasow
przeciwpo~owych(Dz.U. z 2008 r. nr 153, poz. 9554,
Rozporqdzenie Ministra lnfmtmktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
wamnkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - 5 1 1 (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.),
Rozporqdzenie Ministra ~rodowiskaz dnia 14 czenvca 2007 r. (Dz.
U. nr 120 poz. 826 ze zm.).
rgan informuje ponadto:
W zalqczniku I do Uchwaly Nr 162/2015 Rady Ministrow z dnia 15
wrzeinia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu
Kolejowego (KPK) do 2023 roku, zawierajqcym list? projektow
podstawowych i rezenvoych CEF i POIIS, finansowanych z
Funduszu Spdjnoici, na liicie podstawowej umieszczone zostaly
nastqpujqce projekty obejmujqce linie kolejowq nr 133:
a) ,,Modernizacja linii kolejowej E30, etap 11, odcinek Zabrze Katowice - Myslowice - Krakow", stanowiqcy kontynuacje w
ramach POI~S2007-20 13,
b) ,,Modemizacja linii kolejowej E30, etap 11, odcinek Zabrze Katowice - Myslowice - Krakow" jako projekt w czeSci
przeniesiony do realizacji w penpektywie 20 14 - 2020.
Linia kolejowa nr 93 w granicach administracyjnych gminy Trzebinia
objeta jest projektem pn. ..Prate na linii kolejowej nr 93 na odcinku
Trzebinia - Oiwiqcim - Czechowice Dziedzice", umieszczonym w
zalqczniku 1 na liicie projektow podstawowych CEF i POIIS
finansowanych z Funduszu Spdjnosci, do Uchwaly Nr 16212015Rady
Ministrow z dnia 15 w e i n i a 2015 r. w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku.
Linia kolejowa nr 114 Trzebinia - Trzebinia Sienza objqta jest
zadaniem: ,,Poprawa bezpieczenstwa na skrzytowaniach linii
kolejowych z drogami - etap I - czeSc przejazdowa".
Na linn kolejowej nr 133 oraz nr 93 planowana jest budowa systemu
ERTMSIGSM-R w ramach projektu POliS 5.1-20 pn.: ,Budowa
i n f r a s t ~ k t ~ rsystemu
y
ERTMIGSM-R na liniach kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS", realizowana
przez Zesp61 projektu unijnego nr 612. W dniu 29 marca 2018 roku
podpisana zostala umowa na zaprojektowanie i wykonanie r o k t w
iamach projektu "Budowa infmtruktury systemu ERTMSIGSM-R na
liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW

awania
Opinia

Strcsi

Na w v . l~niachkolejowych realizowana bdzie budowa kablouych linii
Swiatlowodowych oraz obiektow radiokomunikacyjnych o wysokosci do
50 m wraz z infrastmkturq towarzysqq, a takze z przylqczami
relekomunikacyjnymi i energetycznymi. Realizacja projektu planowana
jest na lata 2018 - 2023. Obecnie na terenie Gminy Trzebinia planuje
siq posadowienie masztow w km 31,883 linii kolejowej nr 133 (dzialki nr
1369126, 1097150, 107616 obr. 0013 Ttzebinia) i w km 36,822 linii
kolejowej nr 133 (dzialka nr 501 obr. 0003 Dulowa).
Wszelkie projektowane budynki i obiekty oraz m a l e zagospodarowanie
dzialek wzdlui linii kolejowych naleq k&dorazowo uzgadniad z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladem Linii Kolejovch w Krakowie,
PI. Matejki 12, 31-157 Krakow, ktory w porozumieniu z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A Centmm Realizacji lnwestycji Region Poludniowy,
bqizie y d a w a l uzgodnienia ostateczne z wamnkami technicznymi.
Uzgodnienia zostana wydane po przedlozeniu p m Inwestora
przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektu budowlanowykonawczego planowanej inwestycji, opracowanego na aktualnej mapie
sytuacyjno-ysokoSciowej w skali 1500 z naniesionymi odlegtoiciami
od osi skrajnego tom i granicy obszaru kolejowego.

31-516 Krakow

!

rzebieg opiniowania
Oyinia

I

:acnie opinii

I'rzycc~c przch~cgu altcrnalywncgo oraz lokalizacja q u d u 7 dr
gloumej ruchu przyspieszoncgo w rejonlc grantcy terenow
przemyslowych, kolejowych i zakladu karnego pozwoli na
rozprowadzenie mchu dla calego terenu przemyslowo-uslugowego
drogami wewnetrznymi i docelowo zwiekszy molliwosci inwestycyjnego
calego obszam. Pozwoli to na wymaczenie odpowiednich kwartalow
zabudowy dopasowanych do potrzeb poszczegolnych inwestorow i
zapewnienie odpowiedniej obslugi komunikacyjnej co zwiekszy wartok!
ekonomiczng dla calego obszam oraz zapewni lad paestrzenny.

1.3 (uwarunkowania) i nr 11.3 (kiemnki).
strefe bezpieczenstwa o szerokoici minimum 12 m, ktorej Srodkiem
jest oS mrociqgu. Strefa bezpieczeristwa ma by6 utytkowana wedlug
pierwotnego przeznaczenia tj. rolniczo, pas zieleni. Strefa powinna byc
wolna od wszelkiego rodzaju budowli, budynkow, ogrodzen, skladow
materialow itp. Nie naleiy sadzic pojedynczych drzew w odlegloSci
mniejszej nit 5m od mrociqgu paliwowego. Tereny dzialek
przeznanonych pod zabudowe powinny znajdowaf sit poza strefq
bezpieczenstwa mrociggu paliwowego".
2) w kierunkach zagospodarowania pnestrzennego ze wzgledu na strefe
bezpieczenstwa projektowanego mrociagu paliwowego naleiy
uwzglednif w cz@ci tekstowej i graficznej nastepujqce uwagi:
- planowane stacje bazowe telefonii komorkowej naleq sytuowaf w
odlegloici od projektowanego mrociqgu paliwowego nie mniejszej
od calkowitej ich wysokoici, powiekszonej o polowe strefy
bezpieczenstwa, tj. minimum 6 m;
- farmy fotowoltaiczne, uqdzenia wytwarzajace energie z
odnawialnych irodel energii, tereny obejmujace zielen uqdzona,
sportu i rekreacji naleiy lokalizowac po7a strefq bezpieczenstwa
mrociagu paliwowego.
3) tereny ProPonowane do zalesienia znajdujqce sic w strefie
bezpieczenstwa - dopuszcza sie lokalizacje poza strefq bezpieczenstwa
mrociqgu paliwowego.

rysunkach Kierunki ro-woju struktwy funkcjonulno - preslrennej (11.1)
oraz Kierunki ro-woju infi.ostruklura lechniczna (11.3) zmieniona zostala
trasa mrociggu na podstawie materialu przekazanego przez PGNiG
Gazprojekt S.A. (wrzesien 2019) oraz jej opis w legendzie.

Ad.2.
Opinia uwzglqdniona.

Wnioskowane zapisy zostaly wprowadzone w Kiemnkach w pkt 6.1
Ponadto wprowadza siq zmiany w ustaleniach dotycqcych obowiqzku
spoqdzenia planu miejscowego dla przebiegu mrociqgu paliwowego
przez teren gminy:
- w pkt.8.2. (str. 154) dot. podzialu proponowanych obsmow, dla
ktorych gmina zamierza spoqdzif plan miejscowy w a z z celem ich
spoqdzenia, wykreSla siq pkt. 17 o tresci :" obszar trasy mrociqgu
paliwowego relacji Boronow - Trzebinia (rozpoczeto prace nad
planem w tracie opracowania projektu studium",
- na rysunku 11.5 Kierunki: Obxary. na krdrych gmina z m i e c a
sporqd--;?pluny miejscowe usuwa sie obszar proponowany do
opracowania planu miejscowego oznaczony nr 17.

I

udostfpnicnia
projektu/data
wpbvu opinii
do urn du-
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26.08.2019r.l
16.09.2019r.
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\i:szelkle plano\ranc ~nwcstygc podz~crnnc I na/lenlne pr/echodzacd.\d.3
przez strefc bczpieczeristwa lub w jg poblitu nalec projektowac zgodnie Opinia uwzglqdniona.
z przepisami zawartymi w Rozporiqdzcniu Ministra Gospodarki z d n ~ a Obszary planowane do zalesien potozone sq poza strefq bezpieczelistwa
21 listopada 2005 r. w sprawie wamnkow technicznych, jakim powinny dla inforrnacyjnegoprzebiegu mrociqgu paliwowego.
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe Na rysunkach Kierunkdw nr 11.1 i 11.4 wprowadzone zostaty korekty
dalekosiqine stu@ce do transportu ropy naftowej i produktow w zasiegow terenow wskazanych do zalesiana (w Sierszy po wschodniej
naftoych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 z 2005 r., poz.2063 z poin. stronie dawnego tom piaskowego na wysokoSci Eksnerowki oraz powyiej
zm.). Projekty inwestycji naleq uzgodnic z PERN S.A., a roboty ul.Dembowskiego, w Gaju na p6lnoc od ul.Olkuskiej wzdlu2 linii 220
ykonywac pod nadzorem przedstawiciela przedsiebiorstwa. Do kabla kV).
Swiatlowodowego naleiy stosowac normy obowiqzujqce w Pozostala czeSi: opinii nie dotyczy zakresu Studiurn z uwagi na ogolny
telekomunikacji.
charakter dokumentu.
Polska Sp6lka
Gazownictwa
Sp. z 0.0. Odzial
Zaklad Gazowniczy w
Krakowie
ul. Gazowa 16
3 1-060 Krakow

w Swierklaoach

Opinia
pozytywna
z dnia
09.09.2019r.

Pismo znak
0s
DL402.343.
2019.2 z dnia
28.08.2019r.

Organ opiniuje pozytywnie projekt Studium w zakresie wprowadzonych
zmian oraz podtrzymuje informacje zawarte w piirnie znak:
PSGKR.ROZDZ.422.131.174.18 z dnia 23.04.2018r. - proSba o:
I) .,ujecie w Studium sapisu. b6ry m6wi o tym. ?e w strejie
kontrolowanej isrniejqcych gazociqgdw dopa-c=a sif budowp nowych
sieci gcrowych:
2) p q scalaniu lub poh-iale nieruchomoSci gruntowych lub hialek
ohjgtych opracavaniem naleq prravid-ied dostfpnoSd do
infrastrubuy technicrnej
3) dla planowanych zndari imvestycyjnych w Studium nalefy w vosunku
do garociqgdw uwzgl~dnidpcepisy wynikajqce s D:. U.s dnia 4
czenuca 2013r. poz. 640 Zolqcrnik nr 2 labela nr I normy PN-91/M34-34501 oraz dokonad uzgodnieri lokalizacyjnych w h-iale
r a ~ q k a n i amajqtkiern Sieciavym OZG w Krakowie ora- Gazowni w
Chcanowie. ul. Tcebiriska 78d."

WlaSciwy Organ opiniujqcy to:
Polska Sp6lka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
Ad. 1

Opinia uwzglqdniona.
Wnioskowany zapis byl jut w Kierunkach ... w pkt 6.2 Zaopatrzenie w
gaz (str. 138).
Ad.2 i 3
SzczegolowoSC zapidw w tych punktach sprawia, i e nie mieszcq siq one
w zakresie studium. Zgloszone propozycje zrnian nie majq wplywu na
ustalenia Studium z uwagi na og6lny charakter dokumentu.

Organ informuje, i e nie eksploatuje sieci gazowej wysokoprq2nej na terenie Brak uwag.
gmlny Trzebinia.

-266 Swierklany
36.

21.08.2019r.

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje siq projekt studium za
zaopiniowany stosowie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdzielnia Gazu
Chrzanbw
ul. Trzebiriska 78d,
32-500 Chrzanow,

Poludnie SA
40-056 Katowice

z dnia

Organ ponownie informuje jakie linie energetyczne sq zlokalizowane na
obszarze gminy Trzebinia. W obszarze gminy usytuowanc q linic:
- 220 kV Byczyna - Siersza t. I, Byczyna - Siersza t.2,
- 220 kV Siersza- toinice
- 220 kV Siersza - Lubocza t. I. Siersza - Lubocza Siersza t.2,
oraz stacja elektroenergetyczna 22011 I0 kV Siersza;
a takte, ze trasy oraz pasy technologiczne wytej wymienionych linii
przedstawiono prawidlowo na rysunkach stanowiqcych zalqczniki do
projektowanego studium.

Uwagi zostaty przeanalizowane i projekt Studium zostal skorygowany w
nastqpujacy spodb:
W TOMIE I11 .,Uzasadnienie przyjetych rozwiqzan o w . synteza ustaleli
studium" oraz w Prognozie oddzialywania
na Srodowisko - wprowadzone
zostaty zmiany w n&wach linii.
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1 Jednoczesn~cLkvraca sic: z prosba o korcktc nw\v \\.\v. l i n ~zgodnie
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po\\yzszym zapisem, w czesciach tekstowych projektowanego
studium, \v szczegolnoSci w punktach 1.5. oraz 2.5. czqsci tekstowej
.,Uzasadnienie przyjetych rozwiqan o m synteza ustaleri projektu
studium", a takie w punktach 2.3.10. oraz 7.3.3. czeici tekstowej
.,Prognoza oddziatywania na Srodowisko".
W pasie technologicznym o szerokoici 50 metrow dla linii 220 k V (po
25 metrow z ka2dej strony od osi linii mierqc poziomo i prostopadle
do osi) nie nalezy budowai: budynkow mieszkalnych i lokalizowac
teren6w przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Wamnki lokalizacji w
ww. strefie pozostalych obiektbw budowlanych wymagajq
ka2dorazowego. indywidualnego uzgodnienia z PSE S.A.
Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrebie pasa
technologicznego linii i w jego najblibzym sqsiedzmie powinny byc
zaopiniowane przez PSE S.A. Oddziat w Katowicach.
Zalesienia terenow rolnych w pasie technologicznym linii mogq by6
przeprowadzone wytqcznie w uzgodnieniuz wlaicicielem linii.
2. Informuje rowniei, it wymieniona w tekicie studium, wSrd
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w sektorze
infraSt~ktWy,modemizacja linii 220 kV relacji Byczyna-Siersza o m
modernizacja rozdzielni Siersza, nie zostala uwzglgniona w punkcie
16.3.3. w czeSci tekstowej ,,Uwamnkowania rozwoju gminy
Trzebinia", w punkcie 6.3 w czeci tekstowej ,,Kierunki
zagospodarowania przestrzennego" oraz w punkcie 2.5. w czqici
tekstowej ..Uzasadnienie p q j e t y c h ronviqzah oraz syntaa ustalen
projektu studium".

Ad.2
W pkt.6.3. dot. kiemnkow ronvoju zapotrzebowania na energie
elektrycznq (str. 139) wymienione zostaly inwestycje:
- modemizacja linii 220 k V Byuyna - Siersza t.1, Byczyna Siersza t.2,
- modemizacjarozdzielniSienza.
inwestycje te wskazane zostat rowniet: w tekScie Uwarunkowari... w
pkt.16.3.3. Planowane zadania inwestycyjne w zakresie sieci o
charakterze ponad podstawowym (su.242) oraz w ,,Uzasadnieniu
przyjetych rozwivzali o m synteza ustaleti p r o j e h studium", oraz z
prognozie.

I

TAURON
Dystrybucja S.A.
Rejon Dystrybucji
Trzebinia-Siersza
ul. Kopalniana 2,
32-541 Trzebinia
26.08.2019r.l
23.09.2019r.

TAURON
Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bedzinie
ul. Matobadzka 141,
42-500 Bedzin

1
Opinia
Po~W'"'a
z dnia
16.09.20 19r.

-

14' pkt 7 1 . (str 150) \v \\yka7lc ln\vcshcji cclu puhl~czncpoo znaczcnlu
ponadlokalnym wg PZPWM i podejmowanych przcz zan~dcow w
zakresie modemizacji infrastruktury komunikacyjnej i rechnicznej, w
pkt. I 0 zmieniona zostala nazwa linii 220 k V Byczyna - Siersza, na 220
kV Byczyna - Siersza t.1, Byczyna - S~erszat.2. Zmiany wprowadzone
zostaly rowniet w: pkt. 1.5 (str.15) i 2.5 (str.38) w opisie dziatan z
zakresu zaopatrzenia w energie elektroenergetycznq w ,,Uzasadnieniu
przyjetych rozwiqzan om syntezie ustalen projektu studium", oraz w
prognozieoddzialywania na Srodowisko.

W zwiqzku z nie przedstawieniem opinii - uznaje sic projekt studium za
7aopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodmwaniu przestrzennym

Organ przekazuje nastepujqce informacje:
Opinia uwzgledniona w zakresie kierunkow r o m o j u sieci
- Na obszarze objetyrn przedmiotowym studium zlokalizowana jest elektroenergetycznej oraz nieuwzgledniona w zakresie szczeg6lowych
istniejqca sieC dystrybucyjna energii elektrycznej, pozostajga w ustaleli lokalizacyjnych i warunkow technicznych, o kt6rych mowa w
eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bdzinie:
pkt. od Ido 9 opinii.
9 linie napowietrzne wysokiego napiecia (WN) 110 kV,
W projekcie uwzgldnione zostaty istniejqce przebiegi sieci
> linie napowietrzne i kablowe Sredniego napipia (SN) 30,20,
elektroenergetycznych bdqcych w dyspozycji Tauron Dystrybucja, o
15,6 kV,
.
wlw linii przesytowych przedstawione zostaly na
roinym n a p i ~ i uTrasy
P linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (nN) 0,4kV,
rysunku nr 11.3. Sformulowane zostaly rowniei kiemnki ronvoju, w tym
- W zwiqzku z dutym formatem mapy z orientacyjng lokalizacjg wskazane zostaly glowne zamierzenia inwestycyjne dostawcy energii
istniejqcej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej zostanieelektrycznej.
udostepniona dla U M Trzebinia.
- Na obszarach objetych studium, w ktorych planuje siq pnytaczenia do Szczegdowoic w a ~ n k 6 wwymienionych w pkt. od I do 9 opinii
sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotow lub wzrost odpowiada zakresowi ustaleh planu miejscowego lub zagospodarowania
mocy przylqczeniowych dla istniejqcych odbiorcowlwytworc6w, na1e.Q terenu w ramach realizacji inwestycji. Dlatego tez nie wprowadza sie
dokonat analizy w zakresie okreSlenia przewidywanej wielkoici zmian w ustaleniach z uwagi na ogolny charakter dokumentu studium.

m b i q oginimwania
Opinia

?c'-l--

caenie opiaii

rr/cbowanla na moc p r ~ y l q c ~ c n l o w a

ewentualne budowy nowych stacji transfomatorowych SNfnN wraz
dojazdem do nich od strony drogi publicmej, bez okreilania wymog
llni~ zabudowy oraz umotliwic lokalizacje nowych linii
elektroenergetynnych SN i nN dla zasilania nowych obiekt6w.
W zwiazku z Dowyiszvm Organ wnioskuie o wrowadzenie do ~roiektu

studium nitei wymjenionvch za~isow:
I) Siec dysbybucyjna energii elektrycznej: zesp6l potqczonych
wzajemnic linii elektroenergetycznych WN, SN, nN i stacji
elektroenergetycznych WNfSN, SNInN oraz roulzielni WN, SN
przeznaczonych do dostarczania energii elektrycznej, ktora jest
wlasnoicig Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Do sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej nie nalety kwalifikowac linii,
rozdzielni i stacji elektroenergetycznych nie bdqcych wlasnoSciq

2) Naleiy zachowat lokalizacje istniejqcej sieci dystrybucyjnej energii
elektrycznej oraz uwgl@niC wynikajqce z jej istnien~aograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.
3) W z d l u
przebiegu
istniejqcych
i
planowanych
linii
elektroenergetycznych bdqcych cz@cig sieci dystrybucyjnej energii

- 15171dla linii napowictrznych SN (po 7,Sm od osi w obu
-3m dla linii napowietrznych nN (po 1,5m od osi w obu

- I Im dla linii kablowych WN (po 5,5m od osi w obu kierunkach),
-3m dla linii kablowych SN (po 1,Sm od osi w obu kierunkach),
-2m dla linii kablowych nN (po Im od osi w obu kierunkach).

h z planowanych zmian
z istniejqca sieciq
tmkturq teletechnicznq
S.A. jest motl~wena

pmjekhlldata
wplysvu opinii
do unqdu
2

Pmbieg opiniowania
Opinia
Opinia
poytywna
negatjwna

N m ni
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3

5

-

12,5m \v obu k~crunkachod skrajncgo p r ~ e w o d ul i n ~N'N.
~
6m wobu kierunkach od skrajnego przewodu linii SN,

- Im w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii nN
nie naley sadzic drzew, krzewow i innej zieleni, ktorej wysokoic mote
przekroczyc 3 m. OdlegtoSci dotycqce nasadzen drzew, krzew6w i innej
zieleni nie sq r6wnoznaczne z pasami okrdlanyrni na potneby
ustanawiania sluiebnoici przesylu, ktore wyznacza siq w oparciu o inne
pnepisy.
6) Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespolow elektrowni
wiatrowych nale.ty zapewnic zachowanie wymaganych odlegloici od
skrajnych przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych,
bdqcych czeSciq sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, ktbre
stanowiq
- dla linii WN odlegloSC bqdqcq suma ysokoici masau,
promienia wirnika turbiny oraz odcinka o dlugoSci 15m,
- dla linii SN i nN - odlegloSC kdacq suma Srednicy wirnika
turbiny oraz odcinka o dtugoki tom
7) Umotliwia siq budowq nowej oraz rozbudowq, przebudoy i
modernizacjq istniejqcej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z
zastosowaniem:
- linii elektroenergetycznych WNI SN i nN wraz z przylqczami nN
w wykonaniu kablowym illub napowietrznym,
- stacji transfonnatorowych WNISN, SNISN i SNInN, rozdzielni
WN, SN w wykonaniu wnqtnowym iAub napowietnnym.
Umotliwia siy lokalizacjq sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w
pasach drogowych/ukladach komunikacyjnych tj. terenach ogolnie
dostypnych dla prowadzenia sieci. Odstqpstwo od w. zasady jest
motliwe po uzgodnieniu lokalizacji t r a y inwestycji pomidzy
wlaScicielami terenu i sieci.
8) Wok6l istniejacych i projektowanych kubaturowych stacji
elektroenergetycznych SNInN,
rozdzielni SN nalety uwgl+niC strefq technicmq o szerokoki ok. 1,s
m, ktora umotliwi dostep do wszystkich wqdzen elektroenergetycznych.
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy istniejqcych i planowanych
budynkow prefabrykowanych kontenerowych stacji transforrnatorowych
SNlnN, rozdzielni SN. Stacje transformatorowe SNlnN, rozdzielnie SN
mogq by6 usytuowane Scianq bez ohvorbw okiennych lub drzwiowych
bezposrednio przy granicy z spiedniq dzialkq budowlanq.
9) Planowane kubaturowe stacje transformatorowe SNlnN, rozdzielnie
SN bdqce wtasnoiciq OSD naleiy realizowat jako obiekty
naziemne, wolnostojqce.

-

ul. Dauna 66,

Organ informuje, te:
I) w przypadku wystqpienia kolizji z istniejqcymi urqdzeniami
telekomunikacyjnymi nale.ty wystqpit do ORANGE POLSKA o
wydanie warunkow technicznych na ich zabezpieczenie lub
paebudowq;
2) w tekscie Studium nieistniejqcq spotkq Telekomunikacja Polska S.A.
zas$pic naley Orange Polska S.A.

Ad. 1
Zgloszone propozycje zapisow nie majq wplywu na ustalenia Studium
uwagi na ogolny charakter dokumentu.
Ad. 2
Wprowadzono stosownq korekte w tekscie Uwarunkavari ... w pk
10.2.3.na str. 185.

Opinia

I

Opinia

'l'clckomunikacja
Polska S.A.
ul.Rakowicka 5 1,
3 1-5 10 Krakow
Regionalna Dyrekcja
Las6w Paristwowych
w Katowicach
ul. Sw. Huberta 43145,
40-543 Katowice

Lasy Paristwowe NadleSnictwo
Chrzan6w,
ul. Oiwiecimska 31,
32-500 Chnanow

W z\r.~vkuz nic pncdsta\v~cn~em
op1n11- u ~ n a j cs y pro~ckisrudli~m
zaopiniowany stosownie do art. 25 ust 2 u s t a y o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym

pismo z dnia
28.08.2019r.

Opinia z dnia
10.09.2019r.

Regionalna Dyrekcja przesyla pismo do NadleSnictwa Chrzanow.
Brak uwag.
RownoczeSnie przypomina, t e przy wszelkiego rodzaju korespondencji
jak i w innej formie uypowiadania sic w sprawie planow
zagospodarowania przestrzennego nale*
organ tworzqcy plan
informowac, ie zgodnie z art.7 ustawy o ochronie gmntow rolnych i
IeSnych w zwiqzku z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeznaczenie gruntow IeSnych Skarbu Palistwa na cele
nierolnicze i nieleSne uymaga uzyskania wczeiniej zgody ministra
wtaiciwego ds. Srodowiska, a w przypadku pozostalych gruntow IeSnych
rnanzatka wojewodztwa.
NadleSnictwo Chrzanbw informuje, t e kaida zmiana przeznanenia
gruntow IeSnych na cele nieleine w studium W z i e wymagala na etapie
planu miejscowego dla gmntbw wtasnoSci Skarbu Parisma uzyskania
zgody ~
i Srodowiska,
~
ai
~
~ p o z o~s t a ~ c ~~
pnypadku
uzyskmia zgody manzalka wojewdawa, lnformuje rowniei, ie nie
moina wykorzystab uzyskanych zgod na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leinych na cele nierolnicze i nielesne przy uchwalaniu
kolejnych planow dla tego samego terenu, nawet j&li jego przeznaczenie
pozostawaloby w zgodnoici z celem na jaki uzyskalo zgode. Uchwalenie
planu z porninipiem ponownego uzyskania zgody stanowit kdzie
przestanke do stwierdzenia niewa2noSci uchwaty o zatwierdzeniu planu.
Zastrzega
, i e zapisy w studium, ktore warunkujq p&niejsze
zapisy mpzp m u s q uwgledniac ustalenia planu urqdzenia lasu
dotycqce granic i powierzchni lasow.
NadleSnictwo Chrzanow wnioskuje o wprowadzenie nastepujqcych
zmian:
1) zmiane zapis6w z KDCP - Tereny komunikacji na ZL - Tereny
lasow dla terenu stanowiqcego fragmenty dziatek ewidencyjnych N
112819, 1261, 1159, 116016, 116111, 112713 w obr. ew. Mtoszowa, 50017,
49719 w obr. ew. Dulowa oraz 167315 w obr. ew. Trzebionka.
~adleinictwo ~ h n a n o w 0piniuJe Proponowany przebieg drogi
zdec~dowanienegatywnie. Wybudowmie drogi w tym rejonie odkdzle
sic ze znacznq stmq dla Srodowiska przyrodniczego, poniewai
w
tym rejOnie charakteryzuj$
d%
roinOrodnOSciq siedlisk
przyrodniczych oraz bogactwem flow i faun^. Dodatkowo z uwagi na
d u e zageszczenie zwierzyny w tym reJ0nie bedzie sic to w i ~ t oze
znacmym wzrostem kolizji drogowych z jej udziatem. JednoczeSnie
zwracamy uwage na olbrzymie znaczenie turystyczne i wypoczynkowe
przedmiotowego kompleksu IeSnego dla spolecznoSci lokalnej.
Wybudowanie drogi w znacznym stopniu ograniczy te walory.
2) zmianq zapisbw z PU - Tereny produkcyjn~uslugowena Z L
Tereny l a d w dla terenu stanowiqcego dzialki ewidencyjne nr 1098190,
1 10011, 109819, 1098147 w obr. ew. Trzebinia;

W studiurn nie zostaly wskazane tereny lasbw i gruntow IeSnych, dla kt6vch
plmowane jest W'skmie zgody na mian? pmmaezenia na cele nielesne.
Niekt6re tereny 0 okreSlonych kiemnkach zagospodarowania przestrzennego (np.
Iereny PU w Trzebini pa patudniowej stronie dworca kolejowego, tereny
w~kazanepod dmgi) wymagak beda takich dziatan. Dlatego tet w pk1.9 (Obszary
\cymagaj;)ce zmiany przeznaczenia.) wprowadzony zostal zapis nastqpujqcej
treSci:
inwestycyjne,
obszar6w przewidzianych do zagospadarowania na
mzwo,em u ~ a d ukomunikacyjnegogminy, dolonych na
terenach lasow, ustala siq koniecznoX uzyskania zgody na zmianq przemaczenia
na cele nieleSne w ramach opracowania planow miejscowych, zgodnie z
prrepisami odrqbnymi."
Ponadto w Kierunkach... w pkt. 12.2 (str.168) uwzglqdniona zostala koniecmoX
prowadzenia gospodarki IeSnej zgodnie ze wskazaniami lan nu ~ d 7 z n i alasu,
uproszczonego planu uqdzenia lasu lub inwentqzacji lasu, przy szczegolnym
uqlqdnieniu kategorii ochronnoki lasu oraz z zachowaniem wartoici
przyrodnicrych i krajobrazowych.

b,

Ad.1
Opinia nieuwzgledniona.
tym pdoten,a
nowych
ponownym przeanalizowaniu stanowiska,
dziatek wskazanych opinii, utnymuje s,e dotychczasowe rozwivania
ich uzasadnieniem.
projekcie studium pozostaw~a
dotychczas zaproponowany przebieg drogi KDGP we wskazanym
korytarzu, Przebieg drogi jest M n y m strategicznie elementem ukladu
komunikacyjnego
gminie, Nale@ zaznaczyC, k trdrogi KDGP
przebiega w korytarru komunikacyjnym od lat zarezewomnym w
dokumentach planistynnych, tj.: w dotychczasowym studium oraz mpzp
mias@ i gminy Trzebinia dla obszaru po Mudniowej stronie torow
kolejowych relacji Trzebinia-OSwiecim Trzeb,ni,

,
,

Ad.2
opinia ,,ieuwzgledniona.
po ponowym
przeana~izowaniu
stanowiska,
utrrymu,e
dotychczasowe rozwipnia wraz z ich uzasadnieniem. Zgodnie z

m h i c g opinbowania

T

Opinia

nr 7651370, 7651358 w obr. ew. Siersza, 627118, 63511 w obr. ew.

lesnego, c o odbqizie siq ze stray dla Srodowiska przyrodniczego.

sqsiaduj? z gruntami leinymi.

adres organ
niujqccgo

Opir

Uwagi

Ad.7
Opinia uwzglqdniona w czqSci i w cz6ci nieuwzglqdniona.
Na dz. nr: 7651358, 7651370,7651357 wskazany zostal teren do zalesien PEZ (teren zakoticzonej eksploatacji zlot), dz. nr: 7651358 w pozostalej
pdudniowej czqici pozostaje jako dzialka pod liniq wysokiego napiqcia
przeznaczona pod teren zieleni nieuqdzonej Z. W dotychczasoych
rozwi+mniach nie wprowadza siq zmian. Poniewa2 czqSci dziatek nr:
7651358, 7651370 przewidziane sq do utytkowania ldnego opiniq wnaje
siq za uwzglqdnioty w cqSci.
Teren PEl (teren eksploatacji 2162) pozostaje w ramach czqki dzialki nr
7651357 i w tym zakresie opinia nie jest uwzglqdniona.
Ad.8
Opinia nieuwzgl~dniona.
Planowana droga KDGP, wskazana w projekcie Studium w przebiegu
orientacyjnym, stanowi jeden z wariantow ponadlokalnej tray polqczenia drogowego pomiqJzy autostrada A4 i drogq krajowq nr 94 do
pdaczenia z planowanq ,,pdudniowaW obwodnicq. Pnebieg drogi jest
watnym strategicznie elementem ukladu komunikacyjnego w gminie.
Ostateczny przebieg trasy drogi GP zostanie ustalony na etapie
oprawwania szczeg6lowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwzivia.
Ad.9
Opinia nieuwzglqdniona.
Nie wprowadza siq zmian w zakresie przebiegu drogi KDZ. Droga jest
wa2nym strategicznie elementem ukladu komunikacyjnego p i n y z
uwagi na odci@enie centrum miasta z mchu samochodowego. Nalety
zaznaczyi., t e trasa drogi KDZ przebiega w korytanu komunikacyjnym,
ktory od lat na tym odcinku by1 zarezerwowany w dotychczasowym
studium.
Ad.10
Opinia nieuwzglqdniona.
Bulawniki w K'ysrynowie to teren dawnego kamieniolomu wapienia i licznych
warpi po gomictwie rud galrnanu. W luinyrn drzewostanie dominuje bmza
brodawkowata, sosna zwyczajna topola osika. W runic rosng tet licme gatunki
IeSne, w tym SciSle chmnione jak: bulawnik czerwony, lilia dotogl6w oraz
gatunki czqiciowo chronione: kruszczyk szemkolistny i rdzawoczenvony.
wa\wzynek wilczelyko. Bulawnik czenvony szczegblnie licznie roSnie w
drzewostanie zdominowanyrn przez brzoze brodawkowatq, kt6ra porasta warpie
na pdudniowy-zach6d od drogi prowadqcej do cmentarza. Populacja tego
gatunku w tym rniejscu liczy okdo 1000 osobnik6w. Jest to jedna z
najlicmiejszych populacji tego gatunku w Polsce. Gatunek ten w Polsce wedlug
czenvonej listy jest krytycmie zagrozony, a wedlug czerwonej ksiegi zagrozony.
Teren ten jest przyrodniczo bardzo cenny szczeg6lnie ze wrgledu na uyjy~qtkowo
obtite wystepowanie tego gatunku storczyka
Dolina Koriego Brodu obejrnuje doline Koziego Brodu od Czyt6wki do
frddel. Porastaia i$zamSla legu wierzbowo-olszowego z wierzbg kruchg. olsq
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c/erc~nchaz\\>cral~~q.
O T ~ frasrnenl>
L
\rilgotn\ch lak W ~b~oro\r~sLu
wilgotnych tali rosna. bodziszek blotny. dzlqgicl Icsny, jetyna popielica,
klos6wka welnista, kniec blotna kosaciec Zblty, knvawnica pospolita, rnlqta
dlugolisma. mozga trzcinowata, niezapominajka Moma, ostroten Iqkowy,
ostroten warzywny, sadziec konopiasty, sit rozpierzchb, skrzyp zinlow, Srnialek
darniowy, tojeSi: pospolita, trzcina pospolita, turzyca pospolita, zaostrzona i
brzegowa, wiqzbwka Motna Potok na calej dlugoki naturalnie meandruje,
tworqc liczne starorzecza, w bardzo czystej wodzie roSnie potocznik
wqskolishy. przetacznik bobownik i rzetucha gorzkawa i niccierpkowa
Miejscami potok plynie glqbokim jarem, na brzegach kt6rego roSnie paprotka
zwyczaina oraz czqkiowo chronione mchy: drabik drzewkowaty, faldownik
nastroszony. plonnik pospolity, mokradtoszka zaoshzona i torfowiec nastroszony.
F'rzylegly obsmr porasta Mr Swieq z dominacjq sosny zwyczajnej w
drzewostanie. Teren ten nalety do bardzo cennych pnyrodniczo.
Stmki w Bolqcinie to obszar, kt6ry obejmuje fragment lasu pny Stawkach na
granicy z gminq Alwernia. Porasta go ubogi las mieszany, fragmenty lqgu
olszowego i dwa niewielkie torfowiska. W zbiorowisku legu olszowego w
drzewostanie roSnie olsza czarna wierzba kmcha, olsza czama, brzoza
brodawkowata jesion wyniosly. czererncha nvyczajna W poszycie roSnie
czeremcha zwyczajna, tmnielina pospolita, r6ta alpejska, bez czamy. W mnie
roSnie: czworolist pospolity, kozlek catolismy, podagrycznik pospolity, dziqgiel
IeSny, pepawa Motna, jeqna popielica. knieC btotna knvawnica pospolita, miqta
dtugolistna, mozga trzcinowata, niezapominajka Moma ostroten Iqkowy,
ostroten warzywny, sadziec konopiasty, sit rozpierzchty, Smialek damiowy,
Swierqbek orqsiony, tojeSC pospolita, turzyca pospolita, zaostrzona. karbieniec
pospolity, jarzmianka wiqksza, w i ~ 6 w k aMoma, zawilec gajowy, liczydlo
gorskie, kopytnik pospolity, kalina koralowa, kruszyna pospolita, porzeczka
czama. Z gatunk6w czqSciowo chronionych rosnq tu: ciemietyca zielona,
wawnynek wilczelyko, mchy: drabik drzewkowaty, torfowiec nastroszony.
Drzewostan lasu mieszanego stanowi dqb czenvony, dqb szypulkowy, sosna
zwyczajna, brzoza brodawkowata, topola osika. W ubogim mnie wy*puje
borowka czernica i brusznica, Smialek pogiqty oraz czqSciowo chroniony
rokietnik pospolity. W obrqbie lasu mienanego znajdujq sie dwa niewielkie
torfowiska. Na jednym z nich pomiqdzy rorfowcami naslroszonymi rosnie
rosiczka okrqglolistna, w o b ~ b i eohvartej wody grzybienie bide. W czqSci
brzegowej roSnie: kosaciec taty, palka szerokolisma turzyca pospollta,
piqciopalecznik blotny i welnianka szerokolisma. Obszar jest bardzo cenny
przyrodnicw.
Przedstawione powytej wartoSci ptzyrodnicze obszarow kwalifikujq je do
ochrony. W projekcie studium zaproponowane zostaly do utworzenia utytk6w
ekologicznych. na podstawie .,lnwentaryzacji roilin i grzyMw, objetych ochronq
na terenie gminy Tntbinia". S . Gawronski, J. Gawronski, P. Grzegorzek. Brak
jest podstaw do rezygnacji z tych propozycji.
Dlatego tet opinia nie zostaje uwzgl~dniona.
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Ad.11
Opinia nieuwzglqdniona.
OkreSlanie odleglosci od lasu w studium jest zbyt szczegblowym
parametrem. OdlegloSc ta mote zostak ustalona w planie rniejscowym
przy uwzgl@nieniu przepisow Prawa budowlanego. Nie wprowadza siq
zmian w ustaleniach, z uwagi na ogolny charakter dokurnentu oraz
obowiqzujace przepisy odrqbne.

Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 0050.309.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia z dnia
01 paidziernika 2019r.

1. Zmianv w czesci tekstowei proiektu studium
Jezeli nie okreslono, w ktorej czesci projektu zmiany zostaly wprowadzone oznacza to, ze
dotyczq tekstu Kierunkow zagospodarowania przestrzennego. W tekscie zmiany zaznaczone
zostaty kolorem zielonym.
1) W pkt. 14 dla terenow oznaczonych symbolem ZUK (str.61 i 79) zmieniona zostala nazwa
terenu zgodnie z jego obecnq funkcjq na Tereny zieleni unqdzonej z zabudowq uslugowq
w zespdach zabyfkowych oraz zapisy ustalen dotyczqce funkcji uslugowej, jej
ponadlokalnego znaczenia oraz duiego udzialu zieleni w zagospodarowaniu terenow przy
lokalizacji nowej zabudowy .
2) W pkt.18 dla terenow oznaczonych symbolem PU uscislone zostalo polotenie ubojni drobiu
- w Dulowej (str.81).
3) W pkt. 44 dla terenow oznaczonych symbolem TK (str.94 i 95) zmienione zostaly zapisy
dotyczqce kierunkbw przeznaczenia terenow kolejowych, ktore przyjw w czqsci
poczqtkowej brzmienie:
Obejmujq tereny komunikacji kolejowej oraz unqdzen i obiektow zwiqzanych z komunikacjq
kolejowq, w tym drogi wewnqtnne, sknyiowania, przejazdy drog publicznych
i wewnetnnych oraz parking;. Podstawowym kierunkiem jest utnymanie istniejqcych
funkcji z dopuszczeniem pnebudowy, rozbudowy i remontu istniejqcej oraz budowq nowej
infrastruktury technicznej. Ponadto dopuszcza sie utrzymanie funkcji mieszkaniowej oraz
zmiane terenow kolejowych na tereny uslugowe, czy obiekty skladowe oraz inne nie
zwiqzane z kolejq.
Uzupelniony zostal rowniez zapis dot. budowy masztow radiowo-telekomunikacyjnych,
o zapis, i e ma siq to odbywaC na zasadach okreslonych w pnepisach odrqbnych.
4) Zmiana zapisu w tiret 9 (str. 116) dotyczqcego mozliwosci nadbudowy obiektow
zabytkowych na: ,,- moiliwoSC nadbudowy obiektow, More nie stanowiq zwartego zespdu i
sq potozone w sqsiedztwie wyiszej zabudowy, pod warunkiem, i e nie nastqpi utrata ich
wartosci historycznej iub artystycznej,'7
5) W pkt. 5.2.2. (str.130) Uklad komunikacji zbiorowej kolejowej uwzglqdniona zostala linia
nr 860 Trzebinia TSA-Trzebinia.
6) Wprowadzone zostaty (w pkt .6.1 Zaopatnenie w cieplo) zaktualizowane ustalenia
dotyczqce etapu przygotowania inwestycji - budowy rurociqgu paliwowego (str.136)
w punkcie dot. sieci technologicznej oraz minimalnej 12m strefy bezpieczeristwa, sposobu
jej uzytkowania, moiliwoSci nasadzeri drzew w odleglosci 5m od rurociqgu, lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej, stacji bazowych telefonii komorkowej oraz farm fotowoltaicznych
oraz urzqdzen wytwarzajqcych energiq z odnawialnych i r M d energii.
7) W pkt.6.3. dot. kierunk6w rozwoju zapotrzebowania na energiq elektrywnq (str.139)
wymienione zostaly inwestycje:
- modernizacja linii 220 kV Byczyna - Siersza t.1, Byczyna - Siersza t.2,
- modernizacja rozdzielni Siersza.
8) Uzupelnienie zapisu w pkt. 6.5 (str.143) dot. dystrybucji wody o ustalenie w zakresie
zapewnienia w terenach zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania
zaopatrzenia w wodq do cel6w przeciwpotarowych z istniejqcych, modernizowanych lub
nowych sieci wodociqgowych, z przeciwpozarowymi hydrantami zewnqtrznymi
o odpowiednich parametrach, zgodnie z przepisami odrqbnymi.
9) W pkt. 7.1. (str.150) w wykazie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wg
PZPWM i podejmowanych przez zarzqdcow w zakresie modernizacji infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej, w ppkt.10 zmieniona zostala nazwa linii 220 kV Byczyna Siersza, na 220 kV Byczyna - Siersza t.1, Byczyna - Siersza t.2.
10) W pM.8.2. (str.154) dot. podzialu proponowanych obszarow, dla M6rych gmina zamierza
sporzqdziC plan miejscowy wraz z celem ich sporzqdzenia, wykresla sie pkt.17 o tresci :

"obszar trasy rurociqgu paliwowego relacji Boronow - Trzebinia (rozpoczeto prace nad
planern w trakcie opracowania projektu studium)",
11) Uzupehienie zapisu w pkt. 8.2 (str.156) dot. wskazah do planow miejscowych o zapis
o koniecznosci uwzglednienia zasad zaopatrzenia w wode dla celdw przeciwpoiarowych
oraz zapewnienia drog poiarowych w terenach przeznaczonych do zainwestowania.
12) W pkt.9 (str. 157 Obszary wymagajqce zmiany przeznaczenia..) wprowadzony zostal
zapis nastqpujqcej tresci: .Dla obszarow przewidzianych do zagospodarowania na cele
inwestycyjne, w tym zwiqzane z rozwojem ukladu kornunikacyjnegogminy, poloionych na
terenach lasow, ustala sie koniecznoSC uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na
cele nielesne w rarnach opracowania planow rniejscowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi."
13) W Uwarunkowaniach.. ., pkt 10.2.3. (str. 185) spaka Telekomunikacja Polska S.A.
zastqpiona zostala sp6tkq Orange Polska S.A.
14) W Uwarunkowaniach... , w pkt 16.1.4 Planowane zadania inwestycyjne technologiczne
(str. 237) wprowadzony zostal nowy zapis o tresci: Na etapie projektu budowlanego jest
rurociqg paliwowy DN 250 relacji Boronbw-Trzebinia wraz z infrastrukturq towarzyszqcq,
od Bazy Paliw 03 Boronow do Terminalu Paliw w Trzebini. Przebieg rurociqgupaliwowego
zostal pokazany na rysunku 1.3. Zmieniony zostal r6wniei zapis we wnioskach na: Dla
projektowanego rurociqgu paliwowego ON 250 nalezy zachowak strefq bezpieczenstwa
o szerokosci minimum 12 m, kt6rej srodkiem jest os rurociqgu. Strefa bezpieczeristwa
ma byc uiytkowana wedlug pierwotnego przeznaczenia tj. rolniczo, pas zieleni. Strefa
powinna byC wolna od wszelkiego rodzaju budowli, budynkow, ogrodzen, sklad6w
materialow itp. Nie naleiy sadzit pojedynczych drzew w odleglosci mniejszej niz 5m
od rurociqgu paliwowego. Tereny dzialek przeznaczonych pod zabudowq powinny
znajdowak sie poza strefq bezpieczenstwa rurociqgu paliwowego".
15) W Uwarunkowaniach.. . , w pkt. 16.3.3. Planowane zadania inwestycyjne w zakresie sieci
o charakterze ponad podstawowym(str.242) uzupetnione zostaly o zadania:
- modemizacjq linii 220 kV Byczyna - Siersza t.1, Byczyna Siersza t.2,
- modernizacje rozdzielni Siersza.
16) Zmiany w bilansie teren6w (pkt.2 tabela 1, str. 11): dla Mloszowej - zmiana teren6w lasow
kosztem teren6w rolnych i zieleni nieurzqdzonej (o dzisrlki nr 116813, 1168110, 116911,
1168112), dla Wodnej (dziaki nr 627118, 63511) zmiana zieleni nieurzqdzonej na tereny
lasbw, dla dzialki nr 63512 obrqb Wodna zmiana zieleni nieurzqdzonej na tereny kolejowe
(pkt.2 tabela 1, str. 11).
17) Korekta spisow treSci w zakresie numeracji stron w czqSci Uwarunkowania i Kierunki.

-

2. Zmianv w czeSci araficznei ~roiektustudium
Jeieli nie okreslono, w kt6rej czesci graficznej projektu zmiany zostaly wprowadzone oznacza
to, t e dotyczq rysunku Kierunkdw mzwoju struktury funkcjonalno - przestnennej (rysunek nr
II.1). Na rysunkach, zmiany wprowadzone niniejszym zatzqdzeniem oznaczone zostaty
numerem - 5.
1) Na rysunkach Kjewnkdw... oznaczonych numerami 11.1 i 11.3 (Kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej] oraz na rysunku Uwarunkowania lnfrastruktura techniczna (1.3)
zaktualizowana zostala trasa rurociqgu paliwowego Boron6w-Trzebinia, na podstawie
materialu przekazanego przez PGNiG Gazprojekt S.A.(wrzesieri 2019) oraz jej opis
w legendzie.
2) Na rysunku nr 11.1 poprawiona zostala czytelnosc opisow w obszarach objetych rejestrem
zabytk6w (numer wpisu do rejestru), numerow stanowisk archeologicznychi opis budynkow
z GEZ oraz pogrubione zostaly opisy (symbole) poszczeg6lnych teren6w.
3) Na rysunku projektu studium nr 11.4 - Kierunkiochmny srodowiska idziedzictwa kulturowego
wprowadzone zostaly uczytelnienia poprzez powiekszenie symboli budynkdw z ewidencji

4)

5)
6)

7)
8)

9)

zabytkow i zmianq ich koloru na pomaranczowy oraz nr wpisu do rejestru zabytkow oraz
koloru obszaru w rejestrze zabytkow.
Na rysunkach nr 11.1 oraz nr 11.4 - Kierunki ochrony srodowiska idziedzictwa kulturowego
wprowadzone zostaly korekty zasiqgow terenow wskazanych do zalesiana w: w Sierszy po
wschodniej stronie dawnego toru piaskowego na wysokosci Eksnerowki oraz powyiej
ul.Dembowskiego, w Gaju na panoc od ul.Olkuskiej wzdlui linii 220 kV.
Na rysunki 11.5 (Kierunki: Obszary, na ktorych gmina zamierza sporzqdzic plany miejscowe)
usuniqty zostal obszar wskazany do opracowania planu miejscowego oznaczony nr 17.
W obrqbie ewid. Wodna (w rejonie linii kolejowej Krakow - Katowice i ul.Sikorskiego) dla
dziabk nr 627118, 63511 wprowadzona zostala zmiana kierunku zagospodarowania
przestrzennego z terenow zieleni nieurzqdzonej (Z) na tereny lasow (ZL) na rysunkach
nr II.1 oraz nr 11.4 - Kierunki ochrony srodowiska idziedzictwa kulturowego.
W Mbszowej w rejonie dzialki nr 116013 skorygowane (usuniqte) zostaly linie
wyodrqbniajqce tereny wg funkcji, Mednie pozostawione na terenie ZL, na rysunku nr 11.1.
W obrqbie ewid. Wodna dla panocnej czqsci dzialki 63512 (rejon zachodniej czqsci linii
kolejowej nr 860) wprowadzona zostala zmiana kierunkow zagospodarowania z terenow
zieleni nieurzqdzonej (Z) na tereny kolejowe (TK), zgodnie z istniejqcym stanem
uiytkowania, na rysunkach uwarunkowan 1.1 (Struktura funkcjonalno - przestrzenna), 1.2
( Ukiad komunikacyjny), 1.4 (Srodowisko przyrodniczo - krajobrazowe oraz dziedzictwo
kulturowe) oraz kierunkow 11.1, 11.4 Kierunki ochrony srodowiska idziedzictwa kulturowego.
W Mloszowej, dla dzialek nr 116813, 1168110, 116911, 1168112 wprowadzona zostala
zmiana kierunku zagospodarowania przestrzennego z terenow rolnych (R) oraz terenow
zieleni nieurzqdzonej (Z) na tereny lasow (ZL,) na rysunkach nr 11.1 oraz nr 11.4 - Kierunki
ochrony srodowiska idziedzictwa kulturowego.

