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Uchwała Nr XXIX/315/2004
Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Pomorzany.

W związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), na podstawie art. 26, art. 7, art. 8, art. 10,
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z
uchwałą Nr LX/693/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-
Pomorzany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Miejska w Olkuszu

uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Pomorzany.

ROZDZIAŁ  I
Ustalenia ogólne

§  1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Pomorzany, zwany
dalej "planem".
2. Plan obejmuje obszar wyznaczony granicami:
- od strony północnej granicą administracyjną Miasta i Gminy Olkusz,
- od strony zachodniej granicą administracyjną Miasta i Gminy Olkusz,
- od strony południowej północną granicą projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej
Olkusza,
- od strony wschodniej - linią wytyczoną w odległości 400 m od osi ul. Długiej.
3. Integralną częścią planu jest:
- rysunek planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
-  rysunek:  "Zasady  uzbrojenia  w  infrastrukturę  techniczną:  zaopatrzenie  w  wodę,
odprowadzenie ścieków" w skali 1:2.000, stanowiący załącznik Nr 2A do niniejszej uchwały,
- rysunek: "Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną: elektroenergetyka, gaz" w skali
1:2.000, stanowiący załącznik Nr 2B do niniejszej uchwały.



4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje w zakresie
obejmującym:

 1) granice obszaru objętego uchwałą,
 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych warunkach
zagospodarowania przestrzennego i zabudowy wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych
terenów,
 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4) granica obszaru górniczego złóż Zn-Pb "Pomorzany I",
 5) * granica terenu górniczego "ZGH Bolesław", ustanowionego w decyzji Nr
BKk/OZ/779/96 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
zmieniająca pkt 1 decyzji Nr 172/93 MOŚZNiL z dnia 20.07.1993 r. w sprawie
udzielenia koncesji ZGH"Bolesław" w Bukownie na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze
złoża "Pomorzany" na okres do dnia 20.07.2013 r.
* granica terenu górniczego "ZGH Bolesław I" ustanowionego w koncesji Nr 8/2003 z
dnia  15.10.2003  r.  udzielonej  ZGH  "Bolesław"  przez  Ministra  Środowiska  na
eksploatację  części  złoża  rud  cynku  i  ołowiu  "Olkusz"  na  okres  10  lat  od  daty  jej
udzielenia.
Tereny górnicze ustanowione w koncesjach, o których wyżej mowa obowiązują do czasu
ich prawomocnego wygaśnięcia,
 6) granice strefy wpływów eksploatacji górniczej rud Zn i Pb dokonanej i projektowanej
na powierzchnię terenu:
- tereny kategorii: 0, I, II, III,
 7) granica przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa,
 8) granica rejonu oddziaływania starego kopalnictwa (możliwość występowania
deformacji nieciągłych),
 9) granica złoża piasków podsadzkowych "Pustynia Błędowska - blok IV",
 10) granica parku krajobrazowego "Orle Gniazda",
 11) pomnik przyrody - dominanta krajobrazowa - Pomorzańskie Skałki,
 12) granica obszarów cennych florystycznie - zbiorowiska roślinności nieleśnej,
 13) strefy funkcjonalo-przestrzenne ochrony krajobrazu i rozwoju społeczno-
gospodarczego:
-  Strefa  I  -  obszar  o  zachowanych  najwyższych  walorach  krajobrazu  jurajskiego
wymagający bezwzględnej ochrony - obszar wyłączony z działalności inwestycyjnej,
- Strefa II- obszar o walorach krajobrazu jurajskiego, miejscami zubożone działalnością
człowieka,  wymagający  zachowania  istniejących  walorów,  porządkowania  miejsc
przekształconych -  obszar  ograniczonego inwestowania na określonych warunkach,
-  Strefa  III  -  obszar  o  szczególnych  walorach  krajobrazowych,  zainwestowany  i
przeznaczony do zainwestowania,  prezentujący zróżnicowane walory krajobrazowe,
 14) granica strefy ochrony archeologicznej,
 15) obiekty zabytkowe, przewidziane do objęcia ochroną konserwatorską,
 16) strefa techniczna linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV,
 17) strefa techniczna linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV,



 18) ścieżki rowerowe.
5. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 2A i 2B do niniejszej uchwały obowiązuje w
zakresie obejmującym następujące elementy:

 1) oznaczenia graficzne wymienione w ust. 4,
 2) istniejące i projektowane trasy sieci infrastruktury technicznej,
 3) lokalizacja istniejących oraz rejony lokalizacji projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej określone symbolem tego urządzenia.

6. Dopuszcza się korekty przebiegu projektowanych sieci i rejonów lokalizacji infrastruktury
technicznej, o których mowa w ust. 5 pkt 2, pkt 3 oraz ich parametrów technicznych w
projektach budowlanych, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów
wyznaczonych planem.
7. Na terenach przewidzianych do zabudowy na działkach o szerokości poniżej 17 m
dopuszcza się lokalizację budynków w odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1,5
m od granicy działki, ewentualnie bezpośrednio przy granicy działki.
§  2.
1. Przedmiotem planu jest aktualizacja ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
istniejącej dzielnicy miejskiej z zachowaniem i wzbogacaniem wartości użytkowych i
przestrzennych istniejącego zagospodarowania przy uwzględnieniu następujących kierunków
zagospodarowania:
-  adaptowania  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej,  zagrodowej  i  usługowej  z  jej
uporządkowaniem  i  uzupełnieniem,
- stworzenia warunków lokalizacji nieuciążliwej działalności gospodarczej,
- wyposażenia w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej,
-  zachowania  i  ochrony  przed  niekontrolowanym  przekształcaniem  historycznie
ukształtowanych  układów  osadniczych,
-  wyłączenia z zabudowy i  ochrony terenów pomników przyrody,  terenów otwartych o
najwyższych walorach środowiska przyrodniczego i krajobrazu, a także proponowanych
terenów zieleni izolacyjnej,
- uwzględnienia w zagospodarowaniu obszarów położonych w granicach Jurajskich Parków
Krajobrazowych, przepisów określających zasady ochrony tych terenów,
- kształtowania nowej zabudowy przy uwzględnieniu form architektury nie degradującej
walorów krajobrazowych oraz modernizacji i stopniowego przekształcenia w tym kierunku
zabudowy istniejącej.
2. Podstawą opracowania uchwały planu są:
-  miejscowy  ogólny  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Olkusz,
zatwierdzony uchwałą Nr XXX/143/91 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18.12.1991 r. (Dz.
Urz. Woj. Katowickiego z 1992 r. Nr 2 poz. 24) - obowiązujący do dnia 31.12.2003 r.,
- uchwała Nr LX/693/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dn. 13.06.2002 r. w/s przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Pomorzany
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowanie ekofizjograficzne,
- stan istniejący - analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,



- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów planistycznych w skali 1:2000, aktualna na dzień
6  sierpień  2002  r.,  przyjęta  do  zasobów  Starostwa  Powiatowego  w  Olkuszu  w  dniu
08.08.2002  r.
3. W uchwale planu uwzględnia się postanowienia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz, którego tekst i rysunek stanowią
odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności postanowienia
dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystania terenów w
strefie II-A "Pomorzany - Bogucin" "obszaru wiejskiego".
§  3.
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy
określić w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

a) ustaleń rysunku planu, o których mowa w rozdziale I § 1,
b) ustaleń ogólnych zawartych w rozdziale I § 5,
c) ustaleń zawartych w rozdziałach: II, III,IV, V, VI.

2. Jako zgodne z planem określa się wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów
urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w
rozdziale VI, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań
technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu.
§  4.
1. Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów, wyznaczonych na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2:
"1MR"-"7MR" - Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej (§ 6)
"1MN "-"15MN" - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 7)
"UKO" - Istniejąca Remiza Strażacka - Tereny usług kultury i oświaty - (§ 8)
"1UO"- "2UO" - Tereny usług oświaty (szkoła, przedszkole) (§ 9)
"UKks" - Tereny usług kultury - kościół katolicki (§ 10)
"1ZN"-"4ZN" - Tereny zieleni nieurządzonej - z przewagą zieleni niskiej (§ 11)
"1ZNE"-"3ZNE" - Tereny zieleni nieurządzonej - wilgotne łąki z zadrzewieniami (§ 12)
"1 ZL"-"2 ZL" - Tereny zieleni leśnej (§ 13)
"1R(ZN)","2R(ZN)" - Tereny upraw polowych - z zadrzewieniami (§ 14)
"ZNK" - Tereny zieleni dominanty krajobrazowej - Pomorzańskie Skałki (§ 15)
"KGP 2/2" - Ulica główna dwujezdniowa - północna obwodnica miasta (§ 19)
"KL" - Ulica lokalna - istniejąca ul. Długa (§ 19)
"1 KD" - "8 KD" - Ulice dojazdowe (§ 19):
istniejące:
"1KD" - ul. Ponikowska
"3KD" - ul. Mieszka I
"5KD" - ul. H.Kołłątaja
"7KD" - ul. Zacisze



"8KD" - ul. Biała
projektowane:
"2KD", "4KD", "6KD".
2. Określa się zasady wyposażenia w następujące systemy infrastruktury technicznej:

 1) zaopatrzenia w wodę (§ 20),
 2) odprowadzenia i oczyszczenia ścieków (§ 21),
 3) zaopatrzenia w gaz (§ 22),
 4) elektroenergetyka (§ 23),
 5) telekomunikacja (§ 24),
 6) ciepłownictwo (§ 25),
 7) gospodarka odpadami (§ 26).

§  5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści nie wynika
inaczej.
 2) Planie -należy przez to rozumieć przepisy planu, o którym mowa w § 1 i § 2
niniejszej uchwały.
 3) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2.000
sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, zaktualizowanej na dzień 8 sierpień
2002 r., z naniesionymi granicami własności.
 4) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy zawarte w ustawach
oraz aktach wykonawczych do tych ustaw.
 5) Przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, któremu
podporządkowuje się inne sposoby użytkowania, określone w tekście uchwały jako
dopuszczalne.
 6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż
podstawowe, które go uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym.
 7) Zabudowie zagrodowej - rozumie się przez to budynki mieszkalne rolników wraz z
obiektami gospodarczymi o charakterze rolniczym.
 8) Zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynki mieszkalne przeznaczone
dla jednej lub dwóch rodzin.
 9) Usługach komercyjnych - rozumie się przez to usługi realizowane ze środków
niepublicznych; w szczególności usługi handlu, gastronomii, rzemiosła.
 10) Usługach publicznych - rozumie się przez to usługi finansowane ze środków
publicznych, służące do realizacji celów publicznych, polegające na budowie,
modernizacji, przebudowie, rozbudowie obiektów publicznych (biblioteka, przedszkole,
szkoła).
 11) Liniach nieprzekraczalnych zabudowy - rozumie się przez to linie, które oznaczają
ustalone w planie odległości nieprzekraczalnego sytuowania budynków przeznaczonych
na stały pobyt ludzi od dróg publicznych.
 12) Działalności nieuciążliwej - rozumie się przez to przedsięwzięcie nie zaliczone do



mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze
zm.), a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a
zwłaszcza powodujących emisję hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów.
 13) Działce budowlanej - rozumie się przez to wydzieloną granicami własności część
terenu przeznaczoną pod zabudowę.
 14) Współczynniku zainwestowania powierzchni działki - rozumie się przez to
procentowe zainwestowanie działki budowlanej, jako sumę powierzchni zabudowy
obiektów kubaturowych oraz nawierzchni utwardzonych podzieloną przez powierzchnię
całkowitą działki budowlanej pomnożoną przez 100, wyrażoną w %.
 15) Biologicznie czynną powierzchnię działki - rozumie się przez to część działki
budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub
kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz pod nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i
dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo; za powierzchnię
biologiczną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz
budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych.
 16) Tereny zieleni - rozumie się przez to znajdujące się na terenach miast i wsi o zwartej
zabudowie tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dydaktyczne itd.
 17) Zadrzewienia - rozumie się przez to drzewa, krzewy lub ich skupiska nie będące
zbiorowiskami leśnymi ani terenami zieleni, usytuowane na terenach rolniczych,
spełniające cele ochronne, produkcyjne i społeczne.
 18) Korytarzu ekologicznym - rozumie się przez to obszar pomiędzy dwoma lub
wieloma obszarami chronionymi, niezabudowany, umożliwiający migracje roślin i
zwierząt.
 19) Ochrona krajobrazu - rozumie się przez to zrównoważony rozwój obszaru oraz
zachowanie cech charakterystycznych.
 20) Walory krajobrazu - rozumie się przez to wartości ekologiczne, estetyczne i
kulturowe terenu.
 21) Otulinie, rozumie się przez to strefę ochronną wyznaczoną indywidualnie dla
określonej formy ochrony przyrody zabezpieczającą ją przez zagrożeniami
zewnętrznymi.

ROZDZIAŁ  II
Tereny mieszkalnictwa i usług

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania
§  6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: "1MR" - "7MR" -
Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.
1. Przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa o charakterze rolniczym oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) obiekty i urządzenia usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub zajmujących



część wydzielonych działek o charakterze podstawowym, np. handel detaliczny,
gastronomia, usługi związane z funkcją rozwoju edukacji ekologicznej, turystyki i
wypoczynku, a także nieuciążliwe usługi rzemiosła, np. obsługi pojazdów
samochodowych, budowlano-instalatorskie, małe hurtownie itp.
Uciążliwość  prowadzonej  działalności  winna  się  zamykać  w  granicach  działki
użytkownika,  a  emisje  nie  powinny  przekraczać  standardów  jakości  środowiska
mieszkaniowego  i  zagrodowego.
 2) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze w pomieszczeniach wbudowanych lub
przybudowanych do budynków mieszkalnych, bądź w budynkach wolnostojących
 3) zieleń izolacyjna
 4) uprawy sadownicze i ogrody warzywne, uprawy polowe; ze względu na silne
zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, wprowadza się zakaz produkcji roślin
konsumpcyjnych, w których może nastąpić kumulacja substancji szkodliwych
 5) dojazdy, parkingi niezbędne dla obsługi zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i
jednorodzinnej
 6) sieci i urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w
przepisach szczególnych.

3. Ustalenia szczegółowe dla obszarów "1 MR" - 7MR":
 1) warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania
dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
użytkowania podstawowego, zachowanie proporcji, aby obszar użytkowania
dopuszczalnego obszarowo nie stanowił więcej niż 30% obszaru przeznaczonego do
zainwestowania,
 2) budynki mieszkalne zagrodowe i jednorodzinne mogą być realizowane jako
wolnostojące, a także związane z budynkami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
 3) dojazdy do działek wiąże się z istniejącą ul. Długą, jako drogą powiatową relacji
Olkusz-Bogucin Duży,
 4) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej "5MR" i "7MR"
znajdują się w granicach parku krajobrazowego "Orle Gniazda"; tereny "1MR"-4MR" i
"6MR" w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Przy  budowie  nowych  obiektów  oraz  modernizacji,  przebudowie,  nadbudowie  i
rozbudowie istniejących obiektów - należy zachować zasady określone w ust.  4 i  5,
 5) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej: "1MR"-"7MR",
znajdują się w całości w granicach obszaru górniczego złóż Zn-Pb "Pomorzany I" oraz w
obrębie terenów górniczych "ZGH Bolesław" i "ZGH Bolesław I".
Tereny  położone  w  jednostce  "1MR"  oraz  w  większości  "2MR"  objęte  są  granicą
przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Eksploatacja złoża rud Zn-Pb dokonana i  projektowana - spowoduje wystąpienie na
powierzchni  terenu "4MR" wpływów kategorii  od  O do I  przydatności  terenów do
zabudowy,  zgodnie  z  oznaczeniem na  rysunku planu.
Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenu górniczego trwałych budowli i urządzeń
może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji administracyjnych z dyrektorem



właściwego Urzędu Górniczego,
 6) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej: "1MR", "2MR" i
"3MR" częściowo znajdują się w strefie ochrony archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu.
Wszelką  działalność  w  strefie  archeologicznej  należy  wykonać  pod  nadzorem
archeologicznym,
 7) w terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej "MR" ze względu
na występowanie zagłębień dolin denudacyjnych i istniejącą możliwość wystąpienia
wzmożonej wilgotności gruntu oraz spływ mas zimnego powietrza zabrania się
stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej,
 8) na wyznaczonych terenach wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji inwestycji
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
określonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62 poz. 627 ze zm.).

4. Ustala się dodatkowe zasady zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej i jednorodzinnej oznaczonych symbolem: "1MR" - "4MR" i "6MR" - położonych
w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych - w strefie III, stanowiącej obszar o
szczególnych walorach krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony do zainwestowania
prezentujący zróżnicowane walory krajobrazowe:

 1) współczynnik zainwestowania powierzchni działki w granicach terenu "MR" nie może
przekraczać 70% (wliczając powierzchnie zabudowy oraz wszelkie nawierzchnie
utwardzone); pozostałe 30% winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych zagrodowych i jednorodzinnych oraz
usługowych, gospodarczych i garaży powinna spełniać następujące wymagania:

a) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m od
poziomu terenu do kalenicy, za wyjątkiem terenu "6MR", gdzie wysokość budynków
mieszkalnych nie może przekroczyć 8 m,
b) wysokość budynków usługowych, garaży wolnostojących oraz budynków
gospodarczych nie może przekraczać 7m od poziomu terenu do kalenicy, za
wyjątkiem terenu "6MR", gdzie dopuszczalna wysokość budynków wynosi 6 m,
c) należy stosować dwu lub czterospadowe dachy budynków mieszkalnych o
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku;
d) dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu, mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i
najniżej do projektowanego poziomu terenu,
e) minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy niż 0,6 m; zalecana jest jednorodność form dachu w ramach jednego
budynku,
d) dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek; dopuszcza się przy
odpowiedniej tradycyjnej formie architektonicznej budynków pokrycie dachów z
materiałów naturalnych - gonty drewniane itp.,
e) okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,



f) w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
g) w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
h) należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i niekontrastować z tłem
krajobrazowym,

 3) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku dostępności
do dróg publicznych, o których mowa w §19 oraz przy spełnieniu następujących
wymagań:

a) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych w terenie: "1MR", "2MR",
"4MR" ; nie może być mniejsza niż 600 m2; szerokość nowowydzielanych działek dla
tych terenów nie może być mniejsza niż 18 m,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych nie powinna być mniejsza
niż: w terenie "3MR" - 800 m2, w terenie "6MR" - 1.200 m2; szerokość
nowowydzielanych działek nie powinna być mniejsza niż: dla terenu "3MR" - 18 m,
dla terenu "6MR" - 20 m,

 4) w przypadku, kiedy szerokość działki jest mniejsza lub równa 20 m, winien być
spełniony warunek lokalizacji takiej zabudowy, aby nie było odsłoniętych ścian
szczytowych budynku, t.j. co najmniej połowa długości ściany budynku usytuowanego w
granicy działki musi się pokrywać ze ścianą budynku istniejącego na działce sąsiedniej.

5. Ustala się dodatkowe zasady zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej i jednorodzinnej oznaczonych symbolem: "5MR", i "7MR", położonych w
granicach parku krajobrazowego "Orle Gniazda" - w strefie II, stanowiącej obszar
ograniczonego użytkowania:

 1) współczynnik zainwestowania powierzchni działki dla terenów zabudowy
mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej maksymalnie winien wynosić 50%, wówczas
pozostałe 50% stanowi powierzchnia biologicznie czynna,
 2) forma architektoniczna budynków mieszkalnych zagrodowych i jednorodzinnych oraz
usługowych, gospodarczych i garaży powinna spełniać następujące wymagania:

a) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 8 m od
poziomu terenu do kalenicy, mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokość
najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu terenu,
b) wysokość budynków usługowych, garaży wolnostojących oraz budynków
gospodarczych nie może przekraczać 6 m od poziomu terenu do kalenicy, mierzonej
jako średnia arytmetyczna wysokość najwyższej i najniższej od projektowanego
poziomu terenu,
c) obowiązująca forma dachu: dach czterospadowy, symetryczny o nachyleniu połaci
głównych 37° - 45° z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku. Długość
kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3
długości całego dachu. Zalecana jest jedna forma lukarn na jednym budynku, ich
łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu mierzonej w



elewacji, a minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej - 1,5 m.
Dachy lukarn nie mogą się łączyć. Szerokość traktu określającego maksymalną
dopuszczalną rozpiętość dachu nie może przekraczać 9,0 m,
d) dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu, mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i
najniżej do projektowanego poziomu terenu,
e) minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy niż 0,6 m; zalecana jest jednorodność form dachu w ramach jednego
budynku,
f) dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
g) okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
h) w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
i) w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
j) należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i nie kontrastować z tłem
krajobrazowym,

 3) wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
stosowania betonowych prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych oraz wysokiej zieleni
w celu ekspozycji ciągów i przedpoli widokowych,
 4) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych w terenie "5MR" nie może być
mniejsza niż 800 m2; szerokość nowowydzielanych działek dla tych terenów winna być
mniejsza niż 20 m,
 5) w terenach "7MR" wprowadza się zakaz podziału geodezyjnego na działki
budowlane,
 6) w przypadku, kiedy szerokość działki jest mniejsza lub równa 20 m, winien być
spełniony warunek lokalizacji takiej zabudowy, aby nie było odsłoniętych ścian
szczytowych budynku, tj. co najmniej połowa długości ściany budynku usytuowanego w
granicy działki musi się pokrywać ze ścianą budynku istniejącego na działce sąsiedniej,
 7) niwelacja terenu działki - maksymalne nasypy do 0,5 m, maksymalne wykopy do 1,0
m.

§  7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: "1MN"-"15MN" -
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub
bliźniacza, stosownie do ustaleń szczegółowych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) usługi o charakterze podstawowym np. handel detaliczny, gastronomia, gabinety
lekarskie, usługi związane z funkcją rozwoju edukacji ekologicznej, turystyki i
wypoczynku, usługi związane z ochroną środowiska przyrodniczego (np. istniejąca
szkółka drzew i krzewów ozdobnych), a także nieuciążliwe rzemiosło np. zakład
krawiecki, fryzjerski itp., jako wbudowane lub w osobnych budynkach.



Uciążliwość  prowadzonej  działalności  winna  się  zamykać  w  granicach  działki
użytkownika,  a  emisje  nie  powinny  przekraczać  standardów  jakości  środowiska
mieszkaniowego,
 2) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze w pomieszczeniach wbudowanych lub
przybudowanych do budynków mieszkalnych, bądź w budynkach wolnostojących,
 3) zieleń izolacyjna,
 4) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
 5) uprawy sadownicze i ogrody warzywne, uprawy polowe; ze względu na silne
zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, wprowadza się zakaz produkcji roślin
konsumpcyjnych, w których może nastąpić kumulacja substancji szkodliwych,
 6) dojazdy, parkingi niezbędne dla obsługi zabudowy mieszkaniowej i usług,
 7) sieci i urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w
przepisach szczególnych.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "1MN"-"15MN":

 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę i urządzenia związane z zabudową mieszkaniową,
usługami, infrastrukturą techniczną i komunikacją z możliwością ich modernizacji,
przebudowy i rozbudowy pod warunkiem zgodności z przepisami szczególnymi,
 2) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie tej działki do systemów
infrastruktury technicznej,
 3) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp tej działki do
drogi publicznej, o której mowa w § 19,
 4) miejsca garażowe należy przewidywać na terenie własnych działek.

4. Ustalenia szczegółowe dla obszarów "1MN"-"15MN":
 1) budynki mieszkalne jednorodzinne mogą być realizowane jako wolnostojące lub
bliźniacze, a także związane z budynkami, o których mowa w ust 2pkt 1 i 2,
 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN" znajdują się w otulinie
Jurajskich Parków Krajobrazowych - w strefie III, stanowiącej obszar o szczególnych
walorach krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony do zainwestowania,
prezentujący zróżnicowane walory krajobrazowe.
Przy  budowie  nowych  obiektów  budowlanych  oraz  modernizacji,  przebudowie,
nadbudowie i rozbudowie istniejących obiektów - należy zachować zasady określone w
ust. 5.
Dojazdy do działek wiąże się z istniejącą ul. Długą - drogą powiatową relacji Olkusz-
Bogucin Duży, jak również z istniejącymi drogami gminnymi:
ul. Ponikowską, ul. Mieszka I, ul. H. Kołłątaja, ul. Zacisze oraz ul. Białą, jak również z
trzema nowoprojektowanymi drogami dojazdowymi, o których mowa w § 19,
 3) współczynnik zainwestowania powierzchni działki dla terenów: "1MN", "2MN",
"4MN" - "9MN", "12MN", "13MN" nie może przekraczać 70% (wliczając powierzchnie
zabudowy oraz wszelkie nawierzchnie utwardzone); pozostałe 30% winna stanowić
powierzchnia biologicznie czynna.
Dla terenów: "3MN", "10MN", "11MN", "14MN", "15MN", "16MN" współczynnik



zainwestowania nie powinien przekraczać 60%, powierzchnia biologicznie czynna winna
stanowić 40%,
 4) dla terenów "3MN" dopuszcza się zabudowę szeregową.
Dla istniejących działek o szerokości mniejszej niż 9 m w terenach "4MN" i "5MN"
przewiduje się możliwość zabudowy bliźniaczej i szeregowej z warunkiem kształtowania
linii zabudowy równolegle do kierunku planowanej drogi dojazdowej "2KD",
 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: "1MN"-"15MN" znajdują się w
całości w granicach obszaru górniczego złóż Zn-Pb "Pomorzany I" oraz w obrębie
terenów górniczych "ZGH Bolesław" i "ZGH Bolesław I".
Eksploatacja złoża rud Zn-Pb dokonana i  projektowana - spowoduje wystąpienie na
powierzchni terenu "13MN" wpływów kategorii  od O do I przydatności terenów do
zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Tereny w całości położone w jednostkach "1MN" - "6MN", "10MN" i "14MN" - "15MN"
oraz  w  części  w  jednostkach:  "7MN"  -  "9MN"  i  "11MN"  objęte  są  granicą
przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Środkowa część terenu położonego w jednostce "1MN" znajduje się w granicy rejonu
oddziaływania starego kopalnictwa na powierzchnię, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu. W obszarze tym istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych.
Lokalizacja obiektów budowlanych w rejonie oddziaływania starego kopalnictwa, a także
ich  modernizacja,  przebudowa  i  rozbudowa  może  nastąpić  pod  warunkiem
przeprowadzenia  badań  inżynierskich  podłoża  lub  zabezpieczenia  obiektów  na
możliwość  wystąpienia  deformacji  terenu,  w  tym  leji  o  średnicy  do  5,0  m.
Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenu górniczego trwałych budowli i urządzeń
może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji administracyjnych z dyrektorem
właściwego Urzędu Górniczego,
 6) w granicach terenów oznaczonych w planie symbolem: "10MN", "11MN", 14MN",
"15MN" znajduje się udokumentowane złoże piasków podsadzkowych "Pustynia
Błędowska-blok IV".
Nie planuje się eksploatacji piasków na terenie objętym niniejszym planem,
 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: "4MN" częściowo znajdują się w
strefie ochrony archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Wszelką  działalność  w  strefie  archeologicznej  należy  wykonać  pod  nadzorem
archeologicznym,
 8) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN" ze względu na
występowanie zagłębień dolin denudacyjnych i istniejącą możliwość wystąpienia
wzmożonej wilgotności gruntu oraz spływ mas zimnego powietrza zabrania się
stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej,
 9) na wyznaczonych terenach wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji inwestycji
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
określonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62 poz. 627 ze zm.).

5. Ustala się dodatkowe zasady zagospodarowania dla poszczególnych kategorii terenów



zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 1) "1 MN" - "3 MN" - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej:

a) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku
dostępności do dróg publicznych, o których mowa w § 19,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 500 m2,
c) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej bliźniaczej nie może być mniejsza niż 400 m2, wielkość wydzielanych
nowych działek budowlanych dla zabudowy szeregowej w terenach "3MN" nie może
być mniejsza niż 300 m2,
d) szerokość nowowydzielanych działek nie może być mniejsza niż 14 m, dla
zabudowy szeregowej w terenach "3MN" nie mniejsza niż 8 m,
e) forma architektoniczna budynków mieszkalnych oraz usługowych, gospodarczych
i garaży powinna spełniać następujące wymagania:
– dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m od
poziomu terenu do kalenicy,
–  wysokość  budynków  usługowych,  garaży  wolnostojących  oraz  budynków
gospodarczych  nie  może  przekraczać  7m  od  poziomu  terenu  do  kalenicy,
–  należy  stosować  dwu  lub  czterospadowe  dachy  budynków  mieszkalnych  o
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku,
– dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu,  mierzonej  jako średnia arytmetyczna wysokości  najwyższej  i
najniżej  do projektowanego poziomu terenu,
– minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy  niż  0,6  m;  zalecana  jest  jednorodność  form dachu  w ramach  jednego
budynku,
– dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
– okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
– w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
– w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
– należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i niekontrastować z tłem
krajobrazowym.

 2) "4MN" , "5MN"- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej:

a) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku
dostępności do dróg publicznych, o których mowa w § 19,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy



jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 600 m2,
c) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej bliźniaczej nie może być mniejsza niż 500 m2, dla zabudowy
szeregowej nie mniejsza niż 300 m2,
d) szerokość nowowydzielanych działek nie może być mniejsza niż 14 m, dla
zabudowy szeregowej nie mniejsza niż 8 m,
e) forma architektoniczna budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych
powinna spełniać następujące wymagania:
– dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m od
poziomu terenu do kalenicy,
–  wysokość  budynków  usługowych,  garaży  wolnostojących  oraz  budynków
gospodarczych  nie  może  przekraczać  7  m  od  poziomu  terenu  do  kalenicy,
–  należy  stosować  dwu  lub  czterospadowe  dachy  budynków  mieszkalnych  o
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku,
– dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu,  mierzonej  jako średnia arytmetyczna wysokości  najwyższej  i
najniżej  do projektowanego poziomu terenu,
– minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy  niż  0,6  m;  zalecana  jest  jednorodność  form dachu  w ramach  jednego
budynku,
– dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
– okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
– w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
– w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
– należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i niekontrastować z tłem
krajobrazowym.

 3) "6MN", "7MN" -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej:

a) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku
dostępności do dróg publicznych, o których mowa w § 19,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 500 m2,
c) szerokość nowowydzielanych działek nie może być mniejsza niż 16 m,
d) forma architektoniczna budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych
powinna spełniać następujące wymagania:
– dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m od
poziomu terenu do kalenicy,



–  wysokość  budynków  usługowych,  garaży  wolnostojących  oraz  budynków
gospodarczych  nie  może  przekraczać  7  m  od  poziomu  terenu  do  kalenicy,
–  należy  stosować  dwu  lub  czterospadowe  dachy  budynków  mieszkalnych  o
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku,
– dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu,  mierzonej  jako średnia arytmetyczna wysokości  najwyższej  i
najniżej  do projektowanego poziomu terenu,
– minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy  niż  0,6  m;  zalecana  jest  jednorodność  form dachu  w ramach  jednego
budynku,
– dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
– okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
– w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
– w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
– należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i niekontrastować z tłem
krajobrazowym.

 4) "8MN" - "10MN" i "14MN" - "15MN" - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej:

a) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku
dostępności do dróg publicznych, o których mowa w § 19, za wyjątkiem terenów:
"10MN", "14MN", gdzie wprowadza się zakaz podziału na działki budowlane.
Dla działki nr ewid. gr. 219 położonej w jednostce "15MN" wprowadza się warunek
zapewnienia dojazdu do terenów oznaczonych symbolem "2ZL" pasem szerokości
min. 3 m od ul.  Kołłątaja lub Mieszka I.  Warunek ten winien być stosowany na
zasadzie wydzielenia drogi dojazdowej lub ustalenia służebności dojazdu,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 600 m2,
c) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej bliźniaczej nie może być mniejsza niż 400 m2,
d) szerokość nowowydzielanych działek nie może być mniejsza niż 16 m,
e) forma architektoniczna budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych
powinna spełniać następujące wymagania:
– dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 8 m od
poziomu terenu do kalenicy,
–  wysokość  budynków  usługowych,  garaży  wolnostojących  oraz  budynków
gospodarczych  nie  może  przekraczać  6  m  od  poziomu  terenu  do  kalenicy,
–  należy  stosować  dwu  lub  czterospadowe  dachy  budynków  mieszkalnych  o



symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku,
– dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu,  mierzonej  jako średnia arytmetyczna wysokości  najwyższej  i
najniżej  do projektowanego poziomu terenu,
– minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy  niż  0,6  m;  zalecana  jest  jednorodność  form dachu  w ramach  jednego
budynku,
– dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
– okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
– w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
– w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
– należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i niekontrastować z tłem
krajobrazowym.

 5) "11MN", "12MN", "13MN" - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej:

a) teren może być dzielony na działki budowlane z zachowaniem warunku
dostępności do dróg publicznych, o których mowa w § 19,
b) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 600 m2,
c) wielkość wydzielanych nowych działek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej bliźniaczej nie może być mniejsza niż 400 m2,
d) szerokość nowowydzielanych działek nie może być mniejsza niż 16 m,
e) forma architektoniczna budynków mieszkalnych oraz mieszkalno - usługowych
powinna spełniać następujące wymagania:
– dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m od
poziomu terenu do kalenicy,
–  wysokość  budynków  usługowych,  garaży  wolnostojących  oraz  budynków
gospodarczych  nie  może  przekraczać  7  od  poziomu  terenu  do  kalenicy,
–  należy  stosować  dwu  lub  czterospadowe  dachy  budynków  mieszkalnych  o
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z kalenicą równoległą do
dłuższego boku budynku,
– dach z wyraźnie akcentowaną linią okapu, na maksymalnej wysokości 4,5 m nad
poziomem gruntu,  mierzonej  jako średnia arytmetyczna wysokości  najwyższej  i
najniżej  do projektowanego poziomu terenu,
– minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie może być
mniejszy  niż  0,6  m;  zalecana  jest  jednorodność  form dachu  w ramach  jednego
budynku,



– dachy kryte dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
– okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
– w ścianach budynków mieszkalnych - wyraźnie akcentować poziom okapu oraz
cokołu poprzez zróżnicowaną kolorystykę,
– w ścianach budynków niemieszkalnych nawiązać do tradycji ścian kamiennych w
materiale, fakturze i artykulacji,
– należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach, drewno, kamień, ceramikę; ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, zieleń,
szarości). Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i nie kontrastować z tłem
krajobrazowym.

§  8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UKO" - Istniejąca
Remiza Strażacka - Tereny usług kultury i oświaty.
1. Przeznaczenie podstawowe:

 1) istniejąca remiza strażacka,
 2) miejski i gminny ośrodek kultury.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) możliwość modernizacji, przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku remizy
strażackiej w ramach przeznaczenia podstawowego,
 2) w granicach terenu "UKO" dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, np.
gastronomii,
 3) dopuszcza się adaptację części istniejącego budynku na cele mieszkalne lub cele
związane z usługami nieuciążliwymi dla środowiska.
Uciążliwość  prowadzonej  działalności  winna  się  zamykać  w  granicach  działki
użytkownika,  a  emisje  nie  powinny  przekraczać  standardów  jakości  otaczającego
środowiska  mieszkaniowego,
 4) zieleń urządzona,
 5) zieleń izolacyjna,
 6) dojazdy, parkingi oraz ciągi piesze niezbędne dla obsługi obiektu,
 7) sieci i urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w
przepisach szczególnych.

3. Ustalenia szczegółowe dla obszaru oznaczonego symbolem "UKO"
 1) dojazdy do działki wiąże się z istniejącą ul. Długą - drogą powiatową relacji Olkusz-
Bogucin Duży, oznaczoną symbolem "KL",
 2) współczynnik zainwestowania działki nie może przekraczać 70% (wliczając
powierzchnie zabudowy oraz wszelkie nawierzchnie utwardzone); pozostałe 30% winna
stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 3) istniejąca Remiza Strażacka - tereny usług kultury i oświaty "UKO" znajdują się w
otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych - w strefie III, stanowiącej obszar o
szczególnych walorach krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony do
zainwestowania, prezentujący zróżnicowane walory krajobrazowe.
Przy  budowie  nowych  obiektów  budowlanych  oraz  modernizacji  ,  przebudowie,
nadbudowie i rozbudowie istniejących obiektów należy zachować zasady określone w pkt



4,
 4) forma architektoniczna budynku powinna spełniać następujące wymagania:
- dopuszczalna wysokość budynku nie może przekraczać 9 m od poziomu terenu do
kalenicy,
-  należy stosować dach dwu lub czterospadowy o symetrycznych połaciach i  kącie
nachylenia  od 37°  do 45°;  z  kalenicą  równoległą  do dłuższego boku budynku,
- dach kryty dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
- okna i drzwi prostokątne o pionowej artykulacji,
- w ścianach budynku nawiązać do tradycji ścian kamiennych w materiale, fakturze i
artykulacji,
-  należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach,  drewno,  kamień,  ceramikę;  ciemne  barwy dachu  (brąz,  czerwień,  zieleń,
szarości).  Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i nie kontrastować z tłem
krajobrazowym,
 5) w przypadku adaptacji budynku na cele mieszkalne, forma architektoniczna budynku
mieszkalnego winna spełniać wymagania określone dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonej symbolem "2MN",
 6) tereny usług kultury i oświaty - "Istniejąca Remiza Strażacka" znajdują się w całości
w granicach obszaru górniczego złóż Zn-Pb "Pomorzany I" w obrębie terenów
górniczych "ZGH Bolesław" i "ZGH Bolesław I".
Przedmiotowy teren objęty jest granicą przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa,
zgodnie z oznaczeniem rysunku planu. Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenu
górniczego trwałych budowli i urządzeń może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu
decyzji administracyjnych z dyrektorem właściwego Urzędu Górniczego,
 7) w terenie "UKO" zabrania się podziału geodezyjnego na działki budowlane.

§  9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem "1UO"- "2UO" - Tereny
usług oświaty (szkoła, przedszkole).
1. Przeznaczenie podstawowe:

 1) usługi oświaty:
- "1UO" - istniejąca Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu im. Fryderyka Chopina,
- "2UO" - istniejące przedszkole.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę istniejących budynków szkoły i
przedszkola,
 2) dopuszcza się urządzenie mieszkań na wyższych kondygnacjach budynków
oświatowych lub lokalizację pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub
opieki nad obiektami i urządzeniami związanymi z działalnością oświatową oraz
lokalizację pojedynczych obiektów usług o charakterze podstawowym, jak np. handel
detaliczny, gastronomia,
 3) dopuszcza się adaptacje istniejących budynków na inne cele związane z
prowadzeniem działalności usługowej nieuciążliwej dla środowiska.
Uciążliwość  prowadzonej  działalności  winna  się  zamykać  w  granicach  działki



użytkownika,  a  emisje  nie  powinny  przekraczać  standardów  jakości  otaczającego
środowiska  mieszkaniowego,
 4) elementy małej architektury,
 5) urządzenia sportu i rekreacji,
 6) dojazdy, parkingi oraz ciągi piesze niezbędne dla obsługi obiektów,
 7) sieci i urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w
przepisach szczególnych,
 8) zieleń urządzona.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów "1UO" i "2UO":
 1) dojazdy do działek wiąże się z istniejącą ul. Długą - drogą powiatową relacji Olkusz-
Bogucin Duży, oznaczoną symbolem "KL",
 2) współczynnik zainwestowania działki nie może przekraczać 70% (wliczając
powierzchnie zabudowy oraz wszelkie nawierzchnie utwardzone); pozostałe 30% winna
stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 3) tereny usług oświaty "1UO" i "2UO" znajdują się w otulinie Jurajskich Parków
Krajobrazowych - w strefie III, stanowiącej obszar o szczególnych walorach
krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony do zainwestowania, prezentujący
zróżnicowane walory krajobrazowe.
Przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów szkoły i przedszkola
- należy zachować zasady określone w pkt 4),
 4) forma architektoniczna budynku powinna spełniać następujące wymagania:
- dach czterospadowy o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 37° do 45°; z
kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku,
- dach kryty dachówką lub elementami o fakturze dachówek,
- należy stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: tynki w jasnych
kolorach,  drewno,  kamień,  ceramikę;  ciemne  barwy dachu  (brąz,  czerwień,  zieleń,
szarości).  Barwy elewacji winny harmonizować z dachem i nie kontrastować z tłem
krajobrazowym,
 5) w przypadku adaptacji budynku na cele mieszkalne lub lokalizacji pojedynczych
obiektów mieszkalnych, ewentualnie pojedynczych budynków usługowych opisanych w
§ 9 ust. 2 pkt 2, forma architektoniczna budynków winna spełniać wymagania dla
terenów oznaczonych symbolem "12MN", określone w par. 7 ust. 5 pkt 5),
 6) tereny usług oświaty "1UO" i "2UO" znajdują się w całości w granicach obszaru
górniczego złóż Zn-Pb "Pomorzany I" i w obrębie terenów górniczych "ZGH Bolesław" i
"ZGH Bolesław I".
Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenu górniczego trwałych budowli i urządzeń
może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji administracyjnych z dyrektorem
właściwego Urzędu Górniczego,
 7) w terenie "2UO" wprowadza się zakaz podziału geodezyjnego na działki budowlane,
 8) w terenie "1UO" dopuszcza się podział geodezyjny działki na zasadach określonych w
§ 18.

§  10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem "UKks" - Tereny usług



kultury - kościół katolicki.
1. Przeznaczenie podstawowe:
istniejący kościół katolicki.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) zabudowa mieszkaniowa i administracyjna towarzysząca (plebania),
 2) zieleń urządzona,
 3) zieleń izolacyjna,
 4) dojazdy, parkingi oraz ciągi piesze niezbędne dla obsługi obiektu sieci i urządzenia
związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów "UKks":
 1) zakłada się zagospodarowanie terenu wokół kościoła z ukształtowaniem strefy
wejściowej oraz nasadzenia zieleni urządzonej,
 2) tereny "UKks" znajdują się w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych - w strefie
III, stanowiącej obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, zainwestowany i
przeznaczony do zainwestowania, prezentujący zróżnicowane walory krajobrazowe.
Przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów sakralnych należy
zachować zasady ochrony i  kształtowania  środowiska w obrębie  otuliny Jurajskich
Parków Krajobrazowych,
 3) Teren usług kultury "UKks" znajduje się w całości w granicach obszaru górniczego
złóż Zn-Pb "Pomorzany I" i w obrębie terenów górniczych "ZGH Bolesław" i "ZGH
Bolesław I".
Przedmiotowy teren objęty jest granicą przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa,
zgodnie z oznaczeniem rysunku planu.
Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenu górniczego trwałych budowli i urządzeń
może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji administracyjnych z dyrektorem
właściwego Urzędu Górniczego,
 4) wprowadza się zakaz podziału geodezyjnego terenu na działki budowlane.

ROZDZIAŁ  III
Tereny zieleni nieurządzonej, wilgotnych łąk z zadrzewieniami, upraw polowych z

zadrzewieniami, tereny zieleni leśnej
Tereny zieleni dominanty krajobrazowej - Pomorzańskie Skałki

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania
§  11. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem "1ZN"-
"4ZN" - Tereny zieleni nieurządzonej - z przewagą zieleni niskiej.
1. Przeznaczenie podstawowe:

 1) tereny zieleni nieurządzonej niskiej,
 2) obszary polno-łąkowe,
 3) istniejące zadrzewienia.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) uprawy polowe, łąki, uprawy sadownicze, ogrody warzywne, uprawy przemysłowe



roślinności niskiej; ze względu na silne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi,
wprowadza się zakaz produkcji roślin konsumpcyjnych, w których może nastąpić
kumulacja substancji szkodliwych,
 2) niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji,
 3) elementy małej architektury,
 4) urządzenia infrastruktury technicznej dla obsługi zabudowy mieszkaniowej,
 5) dojścia piesze i podjazdy nie ujęte w planie oraz ścieżki rowerowe,
 6) w obszarze "4ZN" dopuszcza się zalesienie terenu.

3. Ustalenia szczegółowe:
 1) zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych ze względu na okresowy
lub stały wzrost wilgotności terenu oraz możliwe lokalne podtopienia,
 2) część terenów zieleni nieurządzonej "1ZN" i "4ZN" znajduje się w strefie ochrony
archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Wszelką  działalność  w  strefie  archeologicznej  należy  prowadzić  pod  nadzorem
archeologicznym,
 3) w terenach zieleni nieurządzonej "ZN" ze względu na występowanie lokalnych
zagłębień dolin denudacyjnych i istniejącą możliwość wystąpienia wzmożonej
wilgotności gruntu oraz spływ mas zimnego powietrza zabrania się stosowania
parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej,
 4) wzbogacanie terenu o zadrzewienia gatunkami roślin odpowiednimi dla istniejącego
siedliska.

§  12. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem "1ZNE" i
"3ZNE" - Tereny zieleni nieurządzonej - wilgotne łąki z zadrzewieniami.
1. Przeznaczenie podstawowe:
łąki, pola uprawne, uprawy sadownicze i ogrody warzywne, uprawy przemysłowe.
Ze  względu  na  silne  zanieczyszczenie  gleb  metalami  ciężkimi,  wprowadza  się  zakaz
produkcji  roślin  konsumpcyjnych,  w  których  może  nastąpić  kumulacja  substancji
szkodliwych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji,
 2) ścieżki rowerowe,
 3) ograniczone uzupełnienia istniejących zadrzewień.

3. Ustalenia szczegółowe:
 1) w granicach terenu "ZNE" obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów
kubaturowych ze względu na okresowy lub stały wzrost wilgotności terenu oraz możliwe
lokalne podtopienia,
 2) w terenach zieleni nieurządzonej "ZNE" ze względu na występowanie zagłębień dolin
denudacyjnych i istniejącą możliwość wystąpienia wzmożonej wilgotności gruntu oraz
spływ mas zimnego powietrza zabrania się stosowania parawanowych nasadzeń zieleni
wysokiej,
 3) wprowadza się zakaz osuszania terenu.

§  13. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem "1ZL" i



"2ZL" - Tereny zieleni leśnej.
1. Przeznaczenie podstawowe:
istniejąca zieleń leśna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji,
 2) ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne,
 3) uzupełnianie istniejącej zieleni leśnej.

3. Ustalenia szczegółowe:
W granicach terenu "ZL" obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
§  14. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
"1R(ZN)", "2R(ZN)" - Tereny upraw polowych - z zadrzewieniami.
1. Przeznaczenie podstawowe:

 1) uprawy polowe,
 2) sady, ogrody,
 3) zadrzewienia.
Ze względu na silne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, wprowadza się zakaz
produkcji  roślin  konsumpcyjnych,  w  których  może  nastąpić  kumulacja  substancji
szkodliwych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 1) zieleń urządzona,
 2) dojścia piesze,
 3) ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne piesze, konne,
 4) obiekty małej architektury,
 5) sieci infrastruktury technicznej,
 6) dojazdy maszyn rolniczych.

3. Ustalenia szczegółowe:
 1) tereny upraw polowych z zadrzewieniami "1R(ZN)" w większości znajdują się w
granicach parku krajobrazowego "Orle Gniazda".
Południowy fragment terenów "1R(ZN)" oraz tereny "2R(ZN)" znajdują się w otulinie
Jurajskich Parków Krajobrazowych.
W granicach terenów "1R(ZN)" i "2R(ZN)" obowiązuje całkowity zakaz wznoszenia
obiektów kubaturowych,
 2) południowe tereny "1R(ZN)" oraz w całości tereny "2R(ZN)" znajdują się w strefie
ochrony archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Wszelką działalność w strefie ochrony archeologicznej należy prowadzić pod nadzorem
archeologicznym,
 3) w terenach upraw polowych z zadrzewieniami "R(ZN)" lokalnie występuje okresowy
lub stały wzrost wilgotności terenu oraz możliwe lokalne podtopienia.
Ze względu na występowanie zagłębień dolin denudacyjnych i istniejącą możliwość
wystąpienia wzmożonej wilgotności gruntu oraz spływ mas zimnego powietrza zabrania
się stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej,



 4) wprowadza się zakaz zalesiania terenów "R(ZN)" z uwagi na występowanie obszarów
cennych florystycznie oraz ochronę ekspozycji dominanty krajobrazowej "Pomorzańskie
Skałki".

§  15. "ZNK" - Tereny zieleni dominanty krajobrazowej - Pomorzańskie Skałki.
1. Przeznaczenie podstawowe:
Pomorzańskie Skałki - obszar o znaczących walorach środowiska przyrodniczego; istniejący
zespół ostańców wapiennych zlokalizowany w północno-wschodniej części opracowania,
wyniesiony na wysokości ok. 427 m n.p.m., z chronionymi siedliskami przyrodniczymi i
gatunkami roślin.
Stanowi dominantę krajobrazową w granicach opracowania.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 1) dojścia piesze,
 2) ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne piesze.

3. Ustalenia szczegółowe:
 1) tereny zieleni dominanty krajobrazowej - Pomorzańskie Skałki - "ZNK" znajdują się
w granicach parku krajobrazowego "Orle Gniazda".
W terenach "ZNK" obowiązuje całkowity zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych i
naziemnych  obiektów  infrastruktury  technicznej,  za  wyjątkiem  istniejących  linii
elektroenergetycznych,
 2) zabrania się stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej,
 3) należy prowadzić działania zmierzające do odtworzenia siedlisk muraw
kserotermicznych, takie jak: likwidacja nadmiaru zadrzewień, prowadzenie odpowiednich
zabiegów pielęgnacyjnych, jak np.: wypas, wprowadzanie (pod kontrolą odpowiednich
organów) właściwych dla tego siedliska roślin.

ROZDZIAŁ  IV
Granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie. Ustalenia w

zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz górnictwa
§  16.
1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

 1) tereny wschodniej części opracowania w większości znajdują się w granicach parku
krajobrazowego "Orle Gniazda", zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
Pozostała część terenu pozostaje w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu - w otulinie
Jurajskich Parków Krajobrazowych,
 2) w granicach parku krajobrazowego "Orle Gniazda" znajdują się:
- w większości tereny otwarte upraw polowych z zadrzewieniami oznaczone symbolem:
"1R(ZN)" oraz tereny zieleni dominanty krajobrazowej - Pomorzańskie Skałki "ZNK",
- tereny zainwestowane i przeznaczone do zainwestowania, oznaczone symbolem: "5MR"
i "7MR".

2. Strefy funkcjonalno-przestrzenne ochrony krajobrazu i rozwoju społeczno-
gospodarczego:



 1) obszar opracowania podzielony jest na trzy strefy funkcjonalno-przestrzenne ochrony
krajobrazu i rozwoju społeczno-gospodarczego:
-  Strefa  I  -  to  obszar  o  szczególnych  walorach  krajobrazowych  o  zachowanych
najwyższych walorach krajobrazu jurajskiego wymagający bezwzględnej  ochrony -
obszar  wyłączony z działalności  inwestycyjnej  ("ZNK",  w większości  "1R(ZN)"),
- Strefa II - to obszar o szczególnych walorach krajobrazowych , o walorach krajobrazu
jurajskiego, miejscami zubożonego działalnością człowieka, wymagający zachowania
istniejących walorów, porządkowania miejsc przekształconych - obszar ograniczonego
inwestowania na określonych warunkach (północno-zachodnia część "1R(ZN)", "5MR",
"7MR"),
-  Strefa  III  -  to  obszar  o  szczególnych walorach krajobrazowych,  zainwestowany i
przeznaczony  do  zainwestowania  w  planie,  prezentujący  zróżnicowane  walory
krajobrazowe  ("1MR"-  "4MR",  "6MR",  "1MN"-"15MN",  "UKO",  "1UO",  "2UO",
"UKks", "1ZN"-"4ZN", "1ZNE" - "3ZNE", "1ZL", "2ZL", południowy fragment terenów
"1R/ZN", tereny "2R(ZN)", "KGP 2/2"),
 2) ustalenia szczegółowe dla terenów strefy I:

a) wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych oraz
tymczasowych obiektów budowlanych,
b) wprowadza się zakaz zalesiania otwartych terenów cennych florystycznie,
oznaczonych na rysunku planu,
c) wprowadza się zakaz stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej w
obszarach spływu zimnego powietrza,
d) wprowadza się obowiązek utrzymania i uzupełniania zadrzewień gatunkami roślin
odpowiednimi dla planowanej funkcji i istniejącego siedliska przyrodniczego,
e) wprowadza się zakaz zasypywania i likwidacji istniejących cieków
powierzchniowych, źródlisk i terenów wilgotnych,
f) wprowadza się zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych
gruntów rolnych,
g) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych,
h) wprowadza się zakaz wypalania roślinności, wydobywania skał oraz niszczenia
gleby,
i) w strefie I dopuszcza się urządzenie ścieżek dydaktycznych, szlaków turystycznych
pieszych, rowerowych, konnych,
j) wprowadza się zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych,

 3) ustalenia szczegółowe dla terenów strefy II:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej: "5MR" i
"7MR" wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska,
b) architekturę zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej należy
dostosować do wytycznych i wymogów opisanych w § 6 ust. 5 pkt 2 tekstu planu,
c) wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji w terenach "5MR" i "7MR"
tymczasowych obiektów budowlanych oraz betonowych prefabrykowanych przęseł



ogrodzeniowych,
d) wprowadza się zakaz dolesień otwartych terenów cennych florystycznie,
oznaczonych na rysunku planu,
e) wprowadza się zakaz stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej w
obszarach spływu zimnego powietrza,
f) wprowadza się obowiązek utrzymania i uzupełniania zadrzewień gatunkami roślin
odpowiednimi dla planowanej funkcji i istniejącego siedliska przyrodniczego,
g) wprowadza się zakaz zasypywania i likwidacji istniejących cieków
powierzchniowych, źródlisk i terenów podmokłych; w miejscach potencjalnych
podtopień - "1R(ZN)" wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z
uwagi na możliwość odtworzenia leja depresji, w związku z zaprzestaniem
wydobycia rud cynku i ołowiu,
h) wprowadza się zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych
gruntów rolnych,
i) zakazuje się lokalizację ośrodków chowu, hodowli - posługujących się metodą
bezściółkową,
j) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
k) wprowadza się zakaz wypalania roślinności, wydobywania skał oraz niszczenia
gleby,
l) w strefie II dopuszcza się urządzenie ścieżek dydaktycznych, szlaków
turystycznych pieszych, rowerowych, konnych.

 4) Ustalenia szczegółowe dla terenów strefy III:
a) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska, za wyjątkiem planowanej obwodnicy północnej miasta, oznaczonej na
rysunku planu symbolem "KGP 2/2",
b) architekturę zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej oraz usługowej
należy dostosować odpowiednio do wymogów i wytycznych opisanych w par. 6 - 10
tekstu planu,
c) wprowadza się zakaz stosowania parawanowych nasadzeń zieleni wysokiej w
obszarach spływu zimnego powietrza, za wyjątkiem terenów "ZL",
d) wprowadza się obowiązek utrzymania i uzupełniania zadrzewień gatunkami roślin
odpowiednimi dla planowanej funkcji i istniejącego siedliska przyrodniczego,
e) wprowadza się zakaz zasypywania i likwidacji istniejących cieków
powierzchniowych, źródlisk i terenów wilgotnych; w miejscach potencjalnych
podtopień - "1ZNE", "1ZN"- "4ZN", "1ZL", "2ZL" wprowadza się zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych z uwagi na możliwość odtworzenia leja depresji, w związku z
zaprzestaniem wydobycia rud cynku i ołowiu,
f) wprowadza się zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych
gruntów rolnych,
g) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
h) wprowadza się zakaz wypalania roślinności, wydobywania skał oraz niszczenia
gleby.



3. Obszary objęte ochroną krajobrazu otwartego:
 1) w celu zachowania zasobów środowiska kulturowego i krajobrazu, obszar niniejszego
opracowania objęty jest ochroną krajobrazu otwartego,
 2) określa się następujące zasady i kierunki działania:

a) zachowanie najwartościowych przedpól ekspozycji "Pomorzańskich Skałek" -
dominanty krajobrazowej i historycznego układu Pomorzan oraz wnętrz
krajobrazowych poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy poza istniejącymi
terenami zespołów osadniczych w granicach ich zaplanowanego rozwoju,
b) ochronę przed przekształceniem układów poprzez utrzymanie zasadniczych
elementów rozplanowania,
c) kształtowanie nowej zabudowy uwzględniającej zasadnicze elementy form
tradycyjnego budownictwa dzielnicy Pomorzany.

4. Obszary objęte wzmożonym nadzorem archeologicznym oraz nadzorem
konserwatorskim:

 1) ustala się obszary objęte wzmożonym nadzorem archeologicznym położone w
południowo-wschodniej, południowo-zachodniej i północno-zachodniej części
opracowania ("1MR" - "3MR", "4MN", "KGP 2/2", "1R(ZN)", "2R(ZN)", "1ZN",
"4ZN"), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 2) wszelką działalność w strefie archeologicznej należy prowadzić pod nadzorem
archeologicznym,
 3) w granicach opracowania po zachodniej stronie ul. Długiej w obrębie terenu "6MN"
zlokalizowana jest murowana kapliczka - obiekt przewidziany do wpisu do ewidencji
dóbr kultury.
Obiekt ten wraz z jego otoczeniem należy objąć ochroną konserwatorską.

5. Ochrona wód podziemnych:
 1) obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 454 "Olkusz-Zawiercie".
Jest to zbiornik szczelinowo-krasowy. Zbiornik ten wykazuje niski stopień odporności
naturalnej na zanieczyszczenia.
Wszystkie podejmowane działania powinny być prowadzone w sposób nie zagrażający
czystości tych wód,
 2) w zakresie ochrony wód:
- wprowadza się zakaz odprowadzenia do gruntu niewłaściwie oczyszczonych ścieków
sanitarnych i opadowych,
- zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do gruntu,
- obowiązek stosowania na terenach parkingów, usług związanych z naprawą i obsługą
samochodów, jak również usług związanych z wytwórczością i rzemiosłem - szczelnych
nawierzchni  oraz  urządzeń  do  odprowadzenia  wód  opadowych  wyposażonych  w
separatory  związków  ropopochodnych,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe winny być wykonane w technologii zapewniającej
szczelność w warunkach terenów narażonych na deformacje powierzchni spowodowane



górnictwem.
6. Ochrona przed hałasem:
W granicach opracowania występują tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
("1MR"-7MR", "1MN" - "15MN"), tereny na których zlokalizowane są usługi związane z
wielogodzinnym  pobytem  dzieci  i  młodzieży  (istniejąca  szkoła  podstawowa  "1UO",
istniejące  przedszkole  "2UO")  oraz  tereny,  które  mogą  być  wykorzystane  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe ("1R(ZN)", "2R(ZN)", "ZNK", "1ZN"-"4ZN", "1ZNE"-"3ZNE",
"1ZL", "2ZL"), dla których zgodnie z art. 113 i 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) -  dopuszczalny poziom hałasu jest
określony jako najniższy.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, został określony w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr
8 poz. 81).
Zgodnie z rozporządzeniem, o którym wyżej mowa - wartości progowe poziomów hałasu dla
poszczególnych terenów nie powinny przekraczać wartości  przedstawionych poniżej  w
tabeli:

Lp. Przeznaczenie terenu

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona
równoważnym poziomem dźwięku A w dB

drogi
Pora dnia (przedział

czasu odniesienia
równy 16 godzinom)

Pora nocy (przedział
czasu odniesienia

równy 8 godzinom)

1.
Tereny zabudowy
mieszkaniowej "MR" i
"MN"

75 67

2.

Tereny zabudowy
związanej z
wielogodzinnym
pobytem dzieci i
młodzieży: "1UO",
"2UO"

65 60

3.

Tereny
wypoczynkowo-
rekreacyjne poza
miastem "1R(ZN)",
"2R(ZN)", "ZNK",
"1ZN"-"4ZN",
"1ZNE"-"3ZNE",
"1ZL", "2ZL"

60 50

7. Ochrona przed lokalizacją inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko:
Na całym obszarze opracowania  wprowadza się  całkowity zakaz lokalizacji  inwestycji



zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
ze zm.), za wyjątkiem planowanej obwodnicy północnej miasta, oznaczonej na rysunku planu
symbolem "KGP 2/2".
§  17. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające
z historycznego i współczesnego kopalnictwa:
1. Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru górniczego złoża rud Zn-Pb
"Pomorzany I" oraz w obrębie terenów górniczych "ZGH Bolesław" i "ZGH Bolesław I".
W  granicach  obszaru  górniczego  "Pomorzany  I"  ZGH  "Bolesław"  S.A.  z  siedzibą  w
Bukownie prowadzą eksploatację złoża rud Zn-Pb "Pomorzany" na podstawie udzielonej
przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa koncesji Nr 172/93 z
dnia 20.07.1993 r. (z późniejszymi zmianami - decyzja MOŚZNiL Nr BKk/OZ/779/96 z dnia
29.04.1996 r. zmieniająca pkt 1 decyzji Nr 172/93 z dnia 20.07.1993 r.).
Termin ważności koncesji upływa z dniem 20.07.2013 r.
Teren  górniczy  "ZGH  Bolesław  I"  został  ustanowiony  w  koncesji  Nr  8/2003  z  dnia
15.10.2003 r., udzielonej ZGH "Bolesław" przez Ministra Środowiska na eksploatację części
złoża Zn-Pb "Olkusz" (poza granicami obszaru objętego planem) na okres 10 lat od daty jej
udzielenia.
Tereny górnicze, ustanowione w koncesjach, o których wyżej mowa obowiązują do czasu ich
prawomocnego wygaśnięcia.
2. Południowo-zachodnia część terenu będącego w granicach opracowania objęta jest granicą
przypuszczalnego zasięgu starego kopalnictwa rud Zn-Pb ("1MR", "2MR", "1MN"-"11MN",
"14MN"-"15MN", zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu).
Część terenu położonego w jednostce "1MN" znajduje się w rejonie oddziaływania starego
kopalnictwa na powierzchnię, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
W obszarze tym istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych.
Lokalizacja obiektów budowlanych w rejonie oddziaływania starego kopalnictwa, a także ich
modernizacja, przebudowa i rozbudowa może nastąpić pod warunkiem przeprowadzenia
badań inżynierskich podłoża lub ich zabezpieczenia na możliwość wystąpienia deformacji
terenu, w tym leji o średnicy do 5,0 m.
3. Częściowo w granicach terenu zieleni nieurządzonej "4ZN" występuje złoże rud ZN-Pb
"Pomorzany".
Eksploatacja  złoża  rud  Zn-Pb  dokonana  i  projektowana  spowoduje  wystąpienie  na
powierzchni terenu "4MR" i "13MN" wpływów kategorii O i I przydatności terenów do
zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
4. Pozostały teren objęty granicami opracowania nie będzie podlegał wpływom dokonanej i
projektowanej eksploatacji rud Zn-Pb.
5. Triasowe zwierciadło wody w przedmiotowym terenie kształtuje się na głębokości od 100
do 150 m i ma charakter tymczasowy.
Poziom ten może ulec zmianie w związku z zaprzestaniem wydobycia rud Zn-Pb.
6. Wzniesienie lub przebudowa w granicach terenów górniczych trwałych budowli i urządzeń
może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji administracyjnych z dyrektorem



właściwego Urzędu Górniczego.
7. W granicach terenów oznaczonych w planie symbolem: "10MN", "11MN", "14MN",
"15MN", "1ZNE" "1ZL" "4ZN", znajduje się udokumentowane złoże piasków
podsadzkowych "Pustynia Błędowska-blok IV".
Nie planuje się eksploatacji piasków na terenie objętym niniejszym planem.

ROZDZIAŁ  V
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§  18.
1. Ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych:

 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczonych
symbolem:
- "1MR", "2MR", "4MR" - 600 m2, dla terenów "3MR", i "5MR" - 800 m2, dla terenów
"6MR"  -  1.200  m2,  zgodnie  z  wymogami  opisanymi  w  dodatkowych  zasadach
zagospodarowania  w  §  6,  odpowiednio  ust.  4  i  ust.  5.
- Dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej "7MR" wprowadza
się zakaz podziału na działki budowlane, zgodnie z § 6 ust. 5,
 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem:
"1MN" - "9MN", "11MN"- "13MN", "15.MN" - 300 m2, 400 m2, 500 m2 , 600 m2 -
zgodnie z wymogami opisanymi w dodatkowych zasadach zagospodarowania - §7 ust. 5,
odpowiednio dla każdej jednostki.
Dla terenów "10MN" i "14MN" wprowadza się zakaz podziału na działki budowlane,
zgodnie z § 7 ust. 5.
W obrębie wydzielonej  pojedynczej  działki  w przypadku zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej - wolnostojącej można zlokalizować tylko jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy,
 3) dla terenów: "Istniejąca Remiza Strażacka - tereny usług kultury i oświaty" - "UKO"
wprowadza się zakaz podziału na działki budowlane, godnie z § 8 ust. 3,
 4) dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem "1UO" - 1.000 m2.
Dla  terenu  zabudowy  usługowej  "2UO"  wprowadza  się  zakaz  podziału  na  działki
budowlane  zgodnie  z  §  9  ust.  3,
 5) dla terenów usług kultury - kościół katolicki "Ukks" - wprowadza się zakaz podziału
na działki budowlane, zgodnie z § 10 ust. 3.

2. Określa się minimalną szerokość frontu działek:
 1) dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej w terenach:
- "1MR", "2MR", 4MR" - 18 m,
- "3MR", "5MR" , "6MR" - 20 m,
zgodnie z wymogami opisanymi w dodatkowych zasadach zagospodarowania w § 6,
odpowiednio ust. 4 i ust. 5,
 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami:
- "1MN" - "9MN", "11MN"- "13MN", "15MN" - 8 m, 14 m, 16 m, zgodnie z wymogami



opisanymi w dodatkowych zasadach zagospodarowania - §7 ust. 5, odpowiednio dla
każdej jednostki,
 3) dla zabudowy w terenach usług "1UO" - 20 m.

3. W obszarze oznaczonym w planie symbolem "1MR"-"6MR", "1MN"- "9MN", "11MN"-
"13MN", "15MN", oraz "1UO" warunkiem podziału jest zapewnienie obsługi
komunikacyjnej nowowydzielanych działek poprzez dostępność dojazdu do drogi publicznej
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.) oraz zapewnienie wyposażenia działek w
infrastrukturę techniczną.

ROZDZIAŁ  VI
Komunikacja oraz infrastruktura techniczna i komunalna - przeznaczenie i sposób

zagospodarowania
§  19. Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
"KGP 2/2", "KL", "1KD"-"8KD" z przeznaczeniem podstawowym pod lokalizację
istniejących i projektowanych ulic, jako użytkowanie podstawowe.
Ulica klasy "GP" - ulica główna ruchu przyspieszonego - dwujezdniowa, projektowana
północna obwodnica miasta; realizuje powiązania zewnętrzne obszaru planu.
Ulica klasy L - istniejąca ulica Długa - ulica lokalna, realizuje powiązania zewnętrzne i
wewnętrzne obszaru planu.
Ulice klasy D - ulice dojazdowe, realizują powiązania wewnętrzne planu.
1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem: "KGP 2/2", "KL", "1KD" - "8KD":

 1) przeznaczenie podstawowe ulicy oznaczonej w planie symbolem "KGP" - teren
zewnętrznych powiązań komunikacyjnych; projektowana obwodnica północna miasta,
jako kontynuacja przebiegu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy
przemysłowej Olkusza, z odejściem od drogi krajowej nr 94 w rejonie Starego Olkusza,
 2) przeznaczenie podstawowe ulicy oznaczonej w planie symbolem "KL" - teren
zewnętrznych powiązań komunikacyjnych: istniejąca ul. Długa - droga powiatowa relacji
Olkusz-Bogucin Duży, spełniająca rolę ulicy lokalnej, zapewniająca również dojazd i
dojścia piesze do terenów budowlanych,
 3) przeznaczenie podstawowe ulic oznaczonych symbolem "1KD" - "8KD" - teren
wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, dojazdu i dojść pieszych do istniejących i
nowotworzonych terenów budowlanych.
Ulice dojazdowe oznaczone w planie symbolem:
"1KD" - ul. Ponikowska
"3KD" - ul. Mieszka I
"5KD" - ul. H. Kołłątaja
"7KD" - ul. Zacisze
"8KD" - ul. Biała,
stanowią istniejące drogi gminne, powiązane z istniejącą drogą lokalną "KL" - ul. Długą,



zapewniając dojazd do posesji.
Pozostałe  ulice  dojazdowe oznaczone  w planie  symbolem "2  KD",  "4KD",  "6KD"
stanowią nowoprojektowane drogi dojazdowe, zapewniając dojazd do nowych terenów
budowlanych,
 4) Przeznaczenie dopuszczalne ulic oznaczonych symbolem "KGP 2/2", "KL", oraz
"1KD" - "8KD":

a) infrastruktura techniczna,
b) miejsca postojowe dla samochodów,
c) ciągi piesze,
d) ścieżki rowerowe, stosownie do ustaleń szczegółowych,
e) zieleń izolacyjna,
f) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej,
g) elementy małej architektury nie kolizyjne z użytkowaniem podstawowym.
Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
-  w  formie  wydzielonych  pasów  i  zatok  parkingowych  w  obrębie  linii
rozgraniczających  ulic  klasy:  "KL"  i  "KD",
- w formie parkingów przykrawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających ulic
dojazdowych "KD".
Dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych i wiat przystankowych dla ulicy klasy
"KL".

2. Ustalenia szczegółowe:
 1) dla ulicy głównej ruchu przyspieszonego:
"KGP 2/2" - projektowana obwodnica północna miasta
- szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,
- 2 jezdnie dwupasmowe,
- zabrania się lokalizowania reklam,
- wprowadza się zakaz zjazdów,
 2) dla ulic klasy lokalnej:
"KL" - droga powiatowa relacji Olkusz-Bogucin Duży
- szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
- szerokość jezdni 6 m,
- chodnik jednostronny lub dwustronny,
-  w  liniach  rozgraniczających  ul.  Długiej  "KL"  planuje  się  urządzenie  ścieżek
rowerowych,
- należy wprowadzić rozwiązania umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 3) dla ulic klasy dojazdowej:

a) Istniejące drogi dojazdowe:
"1 KD" - ul. Ponikowska
"3 KD" - ul. Mieszka I
"5 KD" - ul. H. Kołłątaja
"7 KD" - ul. Zacisze



"8KD" - ul. Biała
- szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,
- należy wykonać chodnik jednostronny,
-  należy  wprowadzić  urządzenia  umożliwiające  poruszanie  się  osób
niepełnosprawnych,
-  w liniach rozgraniczających ul.  Ponikowskiej  "1KD",  ul.  Kołłątaja  "5KD",  ul.
Zacisze "7KD",  ul.  Białej  "8KD" planuje się  urządzenie ścieżek rowerowych,
b) projektowane drogi dojazdowe:
"2KD" - projektowana droga dojazdowa, zakończona zatoką nawrotową, stanowiąca
połączenie z ul. Długą
"4KD" - projektowana droga dojazdowa stanowiąca połączenie ul. Mieszka z ul. H.
Kołłątaja
"6KD" - projektowana droga dojazdowa, stanowiąca połączenie ul. Kołłątaja z ul.
Białą.
- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
- szerokość jezdni 6 m,
- chodnik dwustronny,
-  należy  wprowadzić  urządzenia  umożliwiające  poruszanie  się  osób
niepełnosprawnych,
-  w liniach  rozgraniczających  planowanej  drogi  dojazdowej  "6KD" planuje  się
urządzenie  ścieżek  rowerowych.

3. Przebieg linii rozgraniczających ulic określa rysunek planu.
Ustala  się  zasadę  pełnej  zgodności  parametrów technicznych  i  dyspozycji  przekrojów
poprzecznych  poszczególnych  klas  ulic  z  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
4. Wyznacza się na rysunku planu wzdłuż istniejących i projektowanych ulic
nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w
następujących odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni:

 1) dla istniejącej ulicy Długiej - ulicy lokalnej relacji Olkusz-Bogucin Duży - "KL" - od
8 m do 15 m,
 2) dla istniejących dróg dojazdowych: "1KD", "3KD", "5KD", "7KD", "8KD" - od 6 m
do 10 m,
 3) dla projektowanych dróg dojazdowych: "4KD", "6KD" - 10 m; dla projektowanej
drogi "2KD" - 10 m i 6 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem w dostosowaniu do wymagań
określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. - w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121 poz. 1139) należy:

 1) zapewnić odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru,
 2) wykonać drogi pożarowe w celu zapewnienia dojazdu jednostek ratowniczych do
obiektów.



6. Projekty inwestycji należy uzgodnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137).
§  20. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę pitną:
Tereny,  o  których  mowa  w rozdziale  II  §  6-11  powinny  być  zaopatrywane  w  wodę  z
istniejącej  sieci  wodociągowej,  znajdującej  się  na  terenie  objętym opracowaniem.
Źródłem  zaopatrzenia  przedmiotowego  terenu  w  wodę  jest  ujęcie  wód  kopalnianych,
pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych rud cynkowo-ołowiowych, zlokalizowane
na Kanale Południowym, na terenie kopalni Olkusz - Pomorzany. Wody te po uzdatnieniu w
Stacji Uzdatniania Wody tłoczone są poprzez system przepompowni do zbiornika Parcze,
skąd rozprowadzane są rurociągami o średnicy Ć 150 mm wzdłuż ul. Długiej.
Jest to obecnie jedyne źródło zaopatrzenia w wodę dla terenu opracowania.
Na sieć wodociągową w granicach niniejszego opracowania składają się rurociągi o średnicy
Ć 150 i Ć 100 mm: część w układzie sięgaczowym - w ul. Długiej, Ponikowskiej, Mieszka I
oraz część w układzie pierścieniowym - w ul. Kołłątaja, Zacisze, Biała.
Wszystkie budynki mieszkalne i usługowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie mają
przyłącza do sieci wodociągowej.
Istniejąca  sieć  wodociągowa  i  urządzenia  powinny  być  utrzymane  i  rozbudowywane
stosownie  do  potrzeb,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  2A  do  niniejszej  uchwały.
§  21. W granicach niniejszego opracowania brak jest systemu kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:

 1) wprowadza się obowiązek niezwłocznego wykonania kanalizacji sanitarnej, z
odprowadzeniem ścieków opadowych i sanitarnych w systemie rozdzielczym
odprowadzania ścieków do istniejącej, stosownie do potrzeb zmodernizowanej i
rozbudowanej oczyszczalni w Olkuszu,
 2) zasady odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz drenowania
powierzchni terenu, zgodnie z projektem przedłożonym w 2002 r. do decyzji WZiZT -
załącznik Nr 2A do niniejszej uchwały,
 3) wprowadza się obowiązek podłączenia się wszystkich użytkowników zabudowy
mieszkaniowej i usługowej do kanalizacji gminnej,
 4) do czasu realizacji systemu sieci kanalizacyjnej zakłada się odprowadzenie ścieków
bytowych z budynków mieszkalnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników i
regularne wywożenie do oczyszczalni ścieków w Olkuszu lub indywidualne
unieszkodliwianie ścieków poprzez oczyszczalnie przydomowe,
 5) wprowadza się zakaz odprowadzania do gruntu niewłaściwie oczyszczonych ścieków
sanitarnych i opadowych,
 6) powstające w zakładach usługowych, rzemieślniczych ścieki przemysłowe należy
gromadzić w odrębnych szczelnych zbiornikach wybieralnych, bez ich mieszania ze
ściekami sanitarnymi,
 7) parkingi, punkty usługowe naprawy i obsługi samochodów, place usług związanych z
wytwórczością i rzemiosłem winny być utwardzone i szczelne, wyposażone w separatory



związków ropopochodnych.
§  22. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

 1) zaopatrzenie w gaz terenów, o których mowa w rozdziale II § 6-10 nastąpi z
istniejącego gazociągu średnioprężnego 0,17 MP Ć 100 mm, przebiegającego wzdłuż
istniejącej ulicy Długiej - drogi powiatowej relacji Olkusz-Bogucin Duży.
Na  sieć  gazową  w  granicach  opracowania  składa  się  główny  rurociąg  Ć  100  mm,
przebiegający wzdłuż ul. Długiej i rurociągi Ć 60, tworzące częściowo układ sięgaczowy,
częściowo pierścieniowy,
 2) istniejąca sieć gazowa i urządzenia powinny być utrzymywane i rozbudowywane
stosownie do potrzeb, zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały - po
spełnieniu ekonomicznych warunków przyłączenia.
Należy uwzględnić strefy kontrolowane dla gazociągu, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055):
- w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i
magazynów, sadzić drzew oraz nie należy podejmować żadnej działalności mogącej
zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,
- szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu średniego ciśnienia, której linia środkowa
pokrywa się z osią gazociągu - wynosi 1 m.
Na  etapie  wydawania  decyzji  administracyjnych  wprowadza  się  konieczność
uwzględnienia przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97
poz. 1055) oraz PN-91/M-3450.

§  23. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1. Stan istniejący.

 1) w części południowo-wschodniej obszaru objętego planem przebiegają dwie
równoległe linie wysokiego napięcia 110 kV relacji Olkusz - Klucze oraz Olkusz.-
Wolbrom.
Obie  linie  są  o  znaczeniu  strategicznym  -  nie  kolidują  z  niniejszym  planem
zagospodarowania  przestrzennego.
Przez teren objęty niniejszym planem przebiega również napowietrzna linia średniego
napięcia 20 kV na wschód od ul. Długiej relacji Olkusz-Klucze, zasilająca w energię
elektryczną obszar opracowania.
Linia napowietrzna średniego napięcia relacji Olkusz-Klucze posiada odgałęzienie do
stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Ponikowskiej.
Energia elektryczna pobierana jest z linii średniego napięcia poprzez słupowe stacje
transformatorowe oraz rozprowadzona do indywidualnych odbiorców napowietrzną linią
niskiego napięcia 0,4 kV.
Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 5 stacji transformatorowych: 1
przy ul. Ponikowskiej, 4 przy ul. Długiej.
Napowietrzne linie niskiego napięcia przebiegają wzdłuż dróg.
Wszystkie budynki mieszkalne i usługowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie



mają przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
Oświetlenie nocne ww. obszaru - oprawami na istniejących słupach niskiego napięcia,
sterowane z tablic NN/ST.

2. Planuje się modernizację sieci, o których mowa w ust. 1 w następujący sposób:
 1) utrzymuje się istniejące urządzenia elektroenergetyczne oraz przewiduje możliwość
modernizacji urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych w
zależności od potrzeb, zgodnie z załącznikiem nr 2B do niniejszej uchwały.
Dla  obszaru  Olkusz-Pomorzany w 2022r.  max zapotrzebowanie  elektrycznej  mocy
wyniesie:  Pmax(2022)  =  465 M x  17  kW/M x 0,2  =  1581,00  kW.
Na obszarze objętym niniejszym planem istniejące stacje transformatorowe w ilości 5
sztuk - zapewnią moc elektryczną mieszkańcom Pomorzan w 2022 r.,
 2) w zakresie istniejących linii wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 20 kV -
nie planuje się zmian (wprowadzono pasy ochronne pod ww. liniami jako strefy
techniczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu).
Teren w granicach stref technicznych od linii wysokiego i średniego napięcia pozostaje
wyłączony z pod zabudowy,
 3) w zakresie istniejących stacji transformatorowych (5 szt) planuje się ich modernizację
na wnętrzowe wolnostojące,
 4) w zakresie sieci niskiego napięcia planuje się stopniowe przechodzenie na zasilanie
kablowe (t.zw. kable magistralne 4 x 12 lub 4 x 240 z węzłami kablowymi W-6
wolnostojącymi, z których będą wyprowadzane przyłącza do domów).
Ww.  kable  magistralne  będą  łączyć  rozdzielnie  niskiego  napięcia  sąsiednich  stacji
transformatorowych;  zapewnią  gwarancję:
- dwustronnego zasilania odbiorców na wypadek awarii linii niskiego napięcia,
- lub stacji transformatorowych,
-  zdecydowanej poprawy parametrów dostarczanej  energii  (spadki napięć,  wielkość
przesyłanej  mocy),
 5) w zakresie oświetlenia zewnętrznego - konsekwencją planowania kablowego zasilania
Pomorzan - jest realizacja sieci oświetleniowej kablowej z wyodrębnionymi tablicami
oświetleniowymi i pomiarem energii.
Sieć oświetleniowa stanowi majątek Gminy i jest przez nią eksploatowana.

3. Energia odnawialna.
W związku z przyjętymi ustaleniami z Unią Europejską - Polska winna zapewnić w 2010 r. -
12% potrzebnego bilansu energetycznego - z energii odnawialnej.
Dla Pomorzan istnieją następujące możliwości uzyskania energii odnawialnej:

a) Energia odnawialna słońca - poprzez t zw. kolektory słoneczne na dachach.
Każdy odbiorca może uzyskać część energii cieplnej do celów ciepłej wody użytkowej i
w  godzinach  nasłonecznienia  możliwość  dogrzewania  mieszkania  -  ta  energia  nie
zapewnia  pełnej  potrzeby  cieplnej  domu.
b) Energia odnawialna ziemi - poprzez kolektory ziemne (na głębokości >1,4 m) za
pośrednictwem pomp ciepła.
Można zapewnić ogrzewanie domu (koszt 30% kosztu energii elektrycznej).



Z powierzchni 1 m2 ogrodu można uzyskać moc cieplną 0,03 kW.
Do ogrzewania domu S = 100 m2 potrzebna moc grzewcza 10,kW; może być uzyskana z
powierzchni ogrodu S = 330 m2 (bez ograniczania eksploatacji ogrodu).
c) Energia odnawialna powietrza - przy pomocy pomp ciepła; technologia stosowana w
wielu krajach (można ogrzewać mieszkania i uzyskiwać ciepłą wodę użyteczną).
Energia może być uzyskiwana do minus 15°C powietrza na zewnątrz.

§  24. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:
 1) na obszarze objętym niniejszym opracowaniem istnieje sieć należąca do
Telekominikacji Polskiej S.A. kablowa i napowietrzna wzdłuż istniejących dróg oraz sieć
NETIA.
Istniejące sieci telefoniczne zapewniają zaspokojenie potrzeb lokalnych,
 2) w miarę rozbudowy linie sieci telekomunikacyjnych na terenie objętym niniejszym
opracowaniem, należy prowadzić wyłącznie kablem ziemnym.

§  25. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
 1) należy stosować rozwiązania techniczne nie powodujące zwiększenia uciążliwości dla
środowiska: energia elektryczna, lekki olej opałowy, gaz lub źródła zewnętrzne, energia
odnawialna,
 2) nie dopuszcza się dla terenu o którym mowa w rozdziale II § 6-10 stosowania
ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym będą węgiel, koks lub brykiety - ze
względu na ochronę powietrza atmosferycznego.

§  26. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
 1) odpady winny być zbierane w sposób selektywny u źródła ich powstania.
Gospodarkę odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności wytwórczej należy
prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.
628 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.), przy uwzględnieniu odpadów niebezpiecznych
określonych na listach A i B załącznika Nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadających
co najmniej  jedną z  właściwości  wymienionych w załączniku nr  4  i  zawierających
którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, jak również
zgodnie z "Planem gospodarki  odpadami dla Miasta i  Gminy Olkusz" i  Programem
ochrony środowiska dla Miasta i  Gminy Olkusz",
 2) odpady z wszelkiej działalności wytwórczej, zlokalizowanej na obszarze objętym
planem winny być gromadzone selektywnie i poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane.
Przed rozpoczęciem działalności inwestor winien złożyć stosowną informację o rodzajach
wytwarzanych odpadów, sposobach zapobiegania ich powstawaniu lub ograniczeniu
ilości odpadów poszczególnych rodzajów, szczegółowy opis sposobów gospodarowania
odpadami,  z  uwzględnieniem  zbierania,  transportu,  odzysku  i  unieszkodliwiania
odpadów,  wskazanie  miejsca  i  sposobu magazynowania  odpadów.  Inwestor  winien
uzyskać stosowną zgodę na miejsce i sposób gromadzenia odpadów przeznaczonych do
wykorzystania lub unieszkodliwienia,
 3) odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych, a także
odpadów nie zawierających odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych



wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych - winien być prowadzony przez
podmioty świadczące usługi w zakresie usuwania, wykorzystywania lub
unieszkodliwiania odpadów, posiadające stosowne zezwolenia.

ROZDZIAŁ  VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

§  27. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) ustala się
jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości
położonych w granicach terenów objętych planem, która zostanie pobrana przez Burmistrza
Miasta i Gminy w wypadku ich zbycia:

Symbol terenu w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego Olkusz-

Pomorzany

Symbol terenu w miejscowym
ogólnym planie

zagospodarowania
przestrzennego Miasta i

Gminy Olkusz,
obowiązującym do dnia

31.12.2003 r.

Stawka
%

2MR R 20
3MR R 20
5MR R 20
6MR R 20
7MR R 20
1MN R 20
3MN R, Kr 30
4MN R 20
6MN R 20
7MN R 20
10MN ZCp, Kr 30
11MN Zl, Kr 30
12MN Zl 20
13MN Zl, Kr 30
14MN R, KR, NP. 30
15MN ZCp, Zl 30

§  28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§  29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§  30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.



ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Olkusz - Pomorzany.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2A
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Olkusz - Pomorzany.

Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2B
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Olkusz - Pomorzany.

Elektroenergetyka i gaz.
grafika


