
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego 
przy ulicy Zamkowej w Olsztynie

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.2)),

Rada Gminy Olsztyn uchwala:
Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego 

w Olsztynie, w rejonie ulicy Zamkowej, zwany dalej „planem” po stwierdzeniu, że projekt nie narusza 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, 
którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. 
z późn. zm.

§ 2. 
1. Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała, i część graficzną w formie 

rysunku planu wykonanego w skali 1 : 500, będącego integralną częścią uchwały.
2. Rysunek planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3.  Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 
1. Granice obszaru objętego planem, zgodne z Uchwałą Nr XVI/178/16 Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie, 
przedstawione zostały na rysunku planu.

2. Powierzchnia obszaru wyodrębnionego granicami planu wynosi ok. 0,07 ha.

§ 4. 
1. Część tekstowa planu składa się z:

1) przepisów ogólnych;
2) ustaleń odnoszących się do obszaru objętego planem;
3) przepisów końcowych.

1) Dz. U. 2017.2232, Dz. U. 2018.130
2) Dz. U. 2017.1566
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2. Obowiązującymi ustaleniami planu, wyrażonymi graficznie na rysunku planu, są:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia graficzne oraz symbole literowe wraz z numerami porządkowymi terenów 

wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, odnoszące się do ich przeznaczenia:
a)  U – teren zabudowy usługowej,
b) KS - teren obsługi komunikacji;

4) obowiązująca linia zabudowy;
5)  obszar potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych, 

oznaczony na rysunku planu graficznie oraz symbolem literowym – KA.
3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 

planu, w szczególności - informacja o lokalizacji całego obszaru objętego planem w granicach:
1) Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”;
2) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E (GZWP nr 326),
3) obszaru „A” w strefie ochrony pośredniej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – 

Olsztyn;
4) regionu wodnego Warty;
5) obszaru objętego ochroną z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, tj. układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn z rynkiem, wpisanego do 
rejestru zabytków pod nr A/23.

§ 5. 
Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia 

w planie:
1) z zakresu wskaźników w zakresie komunikacji - ilości miejsc lub stanowisk do parkowania oraz 

sposobu ich realizacji; wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych; sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

2) regulacji, o których mowa w art. 15 ust. 3 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6. 
1. Ustalenia planu zawarte w tekście planu oraz wyrażone graficznie na rysunku planu 

obowiązują łącznie.
2. Ustalenia planu nie wyłączają stosowania przepisów odrębnych.

§ 7. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)  terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczony graficznie oraz symbolem; 

3) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć określenie jednej lub kilku funkcji, 
charakteryzujących zabudowę, zagospodarowanie i użytkowanie terenu, które się wzajemnie 
wzbogacają, uzupełniają i mogą harmonijnie współistnieć; 
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4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, 
którego udział będzie przeważał w obrębie działek budowlanych i powierzchni użytkowej 
budynków na nich zlokalizowanych;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć ustalone planem 
przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z jego przeznaczeniem 
podstawowym;

6) usługach - należy przez to rozumieć funkcję charakteryzującą sposób użytkowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz innych obiektów, w ramach którego mieszczą się czynności 
związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności, wykonywane 
w obiekcie, jego części lub w granicach działki budowlanej; charakter usług może być 
zróżnicowany; do usług w rozumieniu planu, nie zalicza się w szczególności działalności 
o charakterze przemysłowym, produkcyjnym, magazynowym, jak również sprzedaży paliw (stacji 
paliw) oraz działalności z zakresu gospodarki odpadami;

7)  działce budowlanej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) zabudowie - należy przez to rozumieć:
a) budynek,
b) inny obiekt budowlany, który charakteryzują cechy budynku, w szczególności takie jak - dach, 

parametr określający wielkość obiektu w rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie 
z gruntem, wykonanie z materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi, 
ochrony albo przechowywania przedmiotów;

9) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

10) powierzchni całkowitej - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynków obliczoną 
zgodnie z PN-ISO 9836:1997;

11)  obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ustalenie miejsca lokalizacji 
zewnętrznej krawędzi elewacji frontowej budynku, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 159) 
wraz z przepisami wykonawczymi; o ile pozostałe ustalenia planu nie stanowią inaczej, 
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez:
a) elementy zabudowy takie jak np.: okapy, schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych i do 

nich podobne,
b) obiekty infrastruktury technicznej,
c) obiekty budowlane, które nie mieszczą się w definicji zabudowy, w szczególności zaś - 

urządzenia budowlane;
12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku obiektów 
innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w obrysie rzutu obiektu na 
płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu dachu obiektu;

13) powierzchni biologicznie czynnej -  należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie 
czynnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1422, z 2017 r. poz. 2285);

14) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty, o których 
budowie jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50).
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Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do obszaru objętego planem

Oddział 1.
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, parametrów, cech i wskaźników oraz zasad i warunków kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 8. 
1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów zlokalizowanych w granicach obszaru objętego 

planem:
1) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;
2) teren obsługi komunikacji, oznaczony symbolem KS.

2. Uznaje się za zgodne z planem, w ramach ustalonego przeznaczenia terenu:
1) roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jt. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12);
2) zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
3) uzbrojenie terenu, o ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają w praktyce 

możliwość zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

§ 9. 
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 

U: 
1) usługi gastronomiczne;
2) usługi handlu;
3) usługi kultury.

2.  Ustala się przeznaczenie dopuszczalne terenu U: usługi inne niż wymienione w ust. 1
3.  Ustala się, że przeznaczenie terenu U uzupełniają obiekty towarzyszące, tj. niezbędne lub 

służące przeznaczeniu terenu określonemu w ust. 1 i 2, a którymi w rozumieniu planu są 
w szczególności urządzenia budowlane oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
integralnie związane z obsługą terenu.

4.  W ramach przeznaczenia terenu U nie mieszczą się:
1) zamierzenia budowlane z zakresu usług w rozumieniu planu, które spowodowałyby zaliczenie 

przedsięwzięcia do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999);

2) obiekty oraz zagospodarowanie terenu o charakterze składów itp.;
3) tymczasowe obiekty budowlane.

5. W zakresie zagospodarowania oraz intensywności wykorzystania terenu U ustala się:
1) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 0,4;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 

50%;
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 

nie mniej niż 10%.
6.  W zakresie kształtowania zabudowy terenu U ustala się jej parametry i cechy:

Id: C85C0C1D-39F2-47D0-A45D-4134BE60793F. Projekt Strona 4



1) ustala się obowiązującą linię zabudowy, przedstawioną graficznie na rysunku planu, wzdłuż drogi 
publicznej – ulicy Zamkowej, w odległości 3 m od południowej linii rozgraniczającej teren U, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych;

2) wysokość zabudowy mierzona w metrach nad poziomem terenu: 4 m;
3) wysokość zabudowy mierzona w kondygnacjach nadziemnych: nie więcej niż 1 kondygnacja;
4) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, mierzona w metrach nad poziomem terenu: 

nie mniej niż 2,5 m;
5) geometria dachu zabudowy:

a) kąt nachylenia połaci: nie więcej niż 350,
b) układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy; dopuszcza się dachy płaskie 

i jednospadowe,
c) w przypadku dachu stromego z główną kalenicą, ustala się jej kierunek względem frontu 

działki: równoległy,
d) główna kalenica dachu, o którym mowa w lit. c, powinna pokrywać się z główną osią rzutu 

obiektu na płaszczyznę poziomą.
7. Ustala się gabaryty obiektów innych niż zabudowa w rozumieniu planu:

1) wysokość obiektów małej architektury nie może przekroczyć 3 m nad poziomem terenu;
2) wysokość innych obiektów nie może przekroczyć 6 m nad poziomem terenu.

8.  Ustala się dodatkowe zasady odnoszące się do terenu U:
1) dopuszcza się możliwość usytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działek budowlanych 

oraz w odległości 1,5 m od takiej granicy;
2) usytuowanie obiektów infrastruktury technicznej, mieszczących się w definicji zabudowy:

a) w sposób zapewniający dostęp z pasa drogowego,
b) dopuszcza się możliwość usytuowania obiektów poza wyznaczoną linią zabudowy, przy 

zachowaniu zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
3) dominujący rodzaj materiałów budowlanych wykończenia zewnętrznego zabudowy: kamień, 

drewno, ceramika, szkło, tynk;
4) ogrodzenia dopuszcza się wyłącznie w formie nasadzeń zieleni bądź o wysokości nie większej 

niż 1 m nad poziomem terenu, z wykluczeniem wykonanych z betonowych prefabrykatów.

§ 10. 
1. Ustala się przeznaczenie terenu obsługi komunikacji, oznaczonego symbolem KS: 

1) parkingi dla rowerów, itp.;
2) ciągi komunikacyjne;
3) tereny zieleni.

2.  Ustala się, że przeznaczenie terenu KS uzupełniają obiekty towarzyszące, zdefiniowane w § 
9 ust. 3, tj. w szczególności:
1) urządzenia budowlane oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane 

z obsługą terenu;
2) obiekty małej architektury.

3.  W ramach przeznaczenia terenu KS nie mieszczą się:
1) zabudowa w rozumieniu planu;
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2) obiekty oraz zagospodarowanie terenu o charakterze składów itp.;
3) tymczasowe obiekty budowlane.

5. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu KS ustala się:
1) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 

nie mniej niż 10%;
2) gabaryty obiektów innych niż zabudowa w rozumieniu planu: zgodnie z § 9 ust. 7;
3) stosuje się odpowiednio regulacje § 9 ust. 8 pkt 2 i 4.

Oddział 2.
Szczególne warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu

§ 11. 
1. Ograniczenia w użytkowaniu dotyczą całego obszaru objętego planem, a związane są z:

1) potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”;
2) potrzebami ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E (GZWP nr 326);
3) potrzebami ochrony wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn (obszar "A”);
4) potrzebami ochrony regionu wodnego Warty.

2. Szczególne warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów wynikają z:
1) Uchwały Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego z 2014 r. poz. 1763);

2) Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 51 poz. 1423 ze 
zmianą  Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 58 poz. 1253);

3) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 
1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody 
podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 113 poz. 1818) oraz 
Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 
25 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 
z 2016 r. poz. 1879), w zakresie dotyczącym obszaru „A” w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód;

4) Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r., poz. 1974) oraz Rozporządzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 4337).

Oddział 3.
Wymagania wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej

§ 12. 
1. Ochrona prawna z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

dotyczy:
1)  całego obszaru objętego planem, będącego częścią układu urbanistycznego dawnego miasta 

Olsztyn z rynkiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/23;

Id: C85C0C1D-39F2-47D0-A45D-4134BE60793F. Projekt Strona 6



2)  wschodniego fragmentu terenu KS, będącego częścią obszaru potencjalnego występowania 
stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych, oznaczonego na rysunku planu graficznie 
oraz symbolem literowym – KA.
2. Regulacje w zakresie innych zagadnień wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy, służą również 

ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
3. Zamierzenia budowlane wymagają uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10).
Oddział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. 
Poza regulacjami w zakresie innych zagadnień wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy, które służą 

również ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:
1)  oddziaływanie prowadzonych działalności nie może powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519 z późn. zm.#);

2) sposoby postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, z zastrzeżeniem warunku 
zabezpieczenia czystości odbiorników:
a) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej,
b) odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w granicach działki budowlanej,
c) zatrzymanie i wykorzystanie w granicach działki budowlanej;

3) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem oraz postępowania ze 
ściekami w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i do ziemi, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1566, 2180);

4) zasadę wykorzystywania do ogrzewania obiektów energii ze źródeł odnawialnych albo dobór 
innych rozwiązań technicznych mających na celu unikanie lub ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenie tzw. niskiej 
emisji;

5) sposób postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z 2018 r. poz. 2056, 
2422), w szczególności – urządzenie miejsca do czasowego magazynowania (przetrzymywania 
lub gromadzenia) odpadów;

6) zakaz zmiany ukształtowania terenu oraz zagospodarowania i zabudowy terenu w sposób, który 
utrudnia spływ wód powierzchniowych;

7) nakaz zdjęcia warstwy próchnicznej gleby w miejscu lokalizacji projektowanych obiektów 
budowlanych i jej zagospodarowanie na niezabudowanych częściach działek budowlanych lub 
terenach.

Oddział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 
1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się ciągi komunikacyjne, których tras nie wyznacza 

się na rysunku planu.
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2. Głównym elementem zewnętrznego układu komunikacyjnego (poza granicami obszaru 
objętego planem) jest ulica Zamkowa - droga publiczna kategorii gminnej, granicząca z obszarem 
objętym planem.

3. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego w granicach obszaru objętego planem 
z układem zewnętrznym, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych.

4. Na obszarze objętym planem nie ustala się obowiązku realizacji miejsc lub stanowisk do 
parkowania.

Oddział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 15. 
1. System infrastruktury technicznej składa się z istniejących i projektowanych sieci, obiektów 

i urządzeń, tworzących układ wewnętrzny oraz zewnętrzny (poza obszarem objętym planem); 
dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej (z zastrzeżeniem potrzeb 
ochrony przeciwpożarowej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnych, w powiązaniu z elementami układu 
zewnętrznego.

2. Rozwiązania indywidualne dopuszcza się w szczególności:
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, 

zgodnie z § 13 uchwały;
2) w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz przepisach 
z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem § 11 uchwały.
3. Ustala się zasadę trasowania obiektów liniowych infrastruktury technicznej pod ziemią, wzdłuż 

dróg i poza jezdnią.
4. Dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu w innych miejscach i w inny sposób niż 

wyznaczone zgodnie z ust. 3 z zastrzeżeniem, że nie wykluczy to możliwości realizacji, określonego 
w planie przeznaczenia terenów.

Oddział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym

§ 16. 
1. Ustalenia planu stanowią podstawę do dokonania scalania i podziału nieruchomości zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym:
1) minimalna powierzchnia działki – 0,02 ha;
2) minimalna szerokość frontu działki – 15 m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 80º do 100º.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 17. 
Określa się stawkę procentową służącą do ustalenia opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 % dla każdego z terenów w obszarze objętym planem.
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§ 18. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 19. 
Wójt Gminy Olsztyn zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym planu do wglądu i udzielanie odpowiednich informacji;
2) podanie do publicznej wiadomości danych o planie, zgodnie z wymogami 

art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.

§ 20. 
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn.

§ 21. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN, KTÓREGOZMIANĘ PRZYJĘTO UCHWAŁĄ NR XV/141/2012 RADY GMINY OLSZTYNZ DNIA 28 CZERWCA 2012 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMIMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZLOKALIZOWANEGOPRZY ULICY ZAMKOWEJ W OLSZTYNIERYSUNEK PLANU SKALA 1:500Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Olsztyn z dnia ... roku

- linie rozgraniczające tereny o różnym  przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania- obowiązująca linia zabudowy
10 m0m 50 m20 m 30 m 40 mKA

- granice obszaru objętego planem miejscowymLEGENDA:
Ustalenia wyrażone graficznie na rysunku planu:       Oznaczenia graficzne oraz symbole,      odnoszące się do przeznaczenia terenów:U

                       - obszar potencjalnego występowania stanowisk                         archeologicznych i reliktów historycznych

- teren zabudowy usługowej
KS - teren obsługi komunikacji

OBSZAR OBJĘTY PLANEM W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W GRANICACH PARKUKRAJOBRAZOWEGO "ORLICH GNIAZD", OBSZARU GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓDPODZIEMNYCH NR 326 CZĘSTOCHOWA E, STREFY OCHRONY POŚREDNIEJWIELOOTWOROWEGO UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ "SROCKO-OLSZTYN" (OBSZAR A),UKŁADU URBANISTYCZNEGO DAWNEGO MIASTA OLSZTYNA WPISANEGO DO REJESTUZABYTKÓW POD NR A/23 ORAZ REGIONU WODNEGO WARTY.
Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowegoi zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ULICA ZAMKOWA
U KS

KA
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 13 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Rada Gminy Olsztyn 
stwierdza, że przyjęcie niniejszej uchwały nie wiąże się z koniecznością realizacji lub finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
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UZASADNIENIE

rozwiązań przyjętych w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie

1. Podstawy prawne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Wójt sporządza projekt planu
miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.
Prace nad projektem zainicjowane zostały Uchwałą Nr XVI/178/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia
22 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie.
Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi ok. 0,07 ha. Z uzasadnienia Uchwały Nr
XVI/178/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016r. wynika, że podjęcie prac
planistycznych ma na celu zmianę obowiązujących ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica,
przyjętego Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. z późn. zm.
Do zmiany kwalifikują się przede wszystkim cechy geometryczne terenu ozn. w
obowiązującym planie symbolem 2U. Istnieje możliwość zoptymalizowania możliwości jego
racjonalnego wykorzystania.
Obecnym przeznaczeniem obszaru opracowania są: teren zabudowy usługowej przy ulicy
Zamkowej, ozn. symb. 2U oraz teren parkingów i placów manewrowych, ozn. symb. 3
KS. W zakresie przeznaczenia terenów projekt ogranicza się do zmiany miejsc lokalizacji
poszczególnych przeznaczeń w granicach opracowania.

W wyniku analiz poprzedzających przystąpienie do sporządzenia projektu, ustalono
niezbędny zakres prac planistycznych, który w ujęciu ogólnym obejmuje sporządzenie
projektu odrębnego planu miejscowego. Po jego uchwaleniu, w części odnoszącej się do
terenu objętego projektem planu straci moc Uchwała NR XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z
dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica z późn. zm. Stan taki jest zgodny z art. 34 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w
ramach, jakie wyznacza obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Olsztyn, przyjęte Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia
28 czerwca 2012 r. z poźn. zm. Zgodnie z ww. dokumentem planistycznym, kierunkiem
przeznaczenia obszaru objętego sporządzanym planem miejscowym, są: teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, ozn. symb. MNU (katalog przeznaczenia
podstawowego terenu MNU obejmuje m.in. usługi) oraz teren parkingów, stacji paliw, ozn.
symb. KP (katalog przeznaczenia podstawowego terenu KP obejmuje m.in. parkingi).

2. Zakres danych zawartych w uzasadnieniu:

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,

walorów architektonicznych i krajobrazowych zrealizowano poprzez wprowadzenie
regulacji § 9 i § 10 tekstu projektu planu,
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b) wymogi ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez
wprowadzenie regulacji § 11, § 13 i § 15 tekstu projektu;
cały obszar objęty planem znajduje się w granicach: Parku Krajobrazowego „Orlich
Gniazd”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E (GZWP nr 326);
wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn (obszar "A”); regionu
wodnego Warty.
W projekcie uwzględniono: Uchwałę Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z
dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego
„Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 1763); Rozporządzenie
Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 51 poz.
1423 ze zmianą Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 58 poz. 1253);
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia
wody podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 113
poz. 1818) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 25 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz.
Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 1879), w zakresie dotyczącym obszaru „A” w
strefie ochrony pośredniej ujęcia wód; Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia
03.04.2014r., poz. 1974) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa
Śląskiego z 2017 r. poz. 4337),

c) wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób
niepełnosprawnych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 7, § 11, § 13 i § 15
tekstu projektu,

d) wymogi uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni zrealizowano poprzez
wprowadzenie regulacji § 8 - § 10 i § 17 tekstu projektu,

e) wymogi uwzględnienia prawa własności zrealizowano w projekcie stosownie do
uwarunkowań lokalnych, z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

f) wymogi wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględniono w
projekcie stosownie do uwarunkowań lokalnych,

g) wymogi w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych, zrealizowano w projekcie poprzez wprowadzenie regulacji § 8 i §
15 tekstu projektu;

h) regulacje § 11 i § 15 tekstu projektu stanowią realizację wymogów zapewnienia
odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności,

i) wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
zrealizowano w projekcie poprzez wprowadzenie regulacji § 15 oraz § 8-12 tekstu
projektu;
cały obszar objęty planem jest częścią układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn
z rynkiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/23; ponadto wschodni fragment
obszaru objętego planem, jest częścią obszaru potencjalnego występowania stanowisk
archeologicznych i reliktów historycznych; w ramach analiz poprzedzających
przystąpienie do sporządzenia projektu, zakres prac planistycznych został uzgodniony z
urzędem konserwatorskim,

j) wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zrealizowano poprzez:

- ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
miejscowego,

- umożliwienie składania wniosków i uwag,

- ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

Id: C85C0C1D-39F2-47D0-A45D-4134BE60793F. Projekt Strona 2



oddziaływania na środowisko,

- umożliwienie składania wniosków i uwag,

- ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu oraz wyłożenie do publicznego wglądu
projektu planu miejscowego,

- zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami,

- udostępnianie wersji elektronicznej projektu planu miejscowego z uzasadnieniem
m.in.
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn,

- umożliwienie składania uwag,
k) wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano
poprzez:

- ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o
przystąpieniu
do sporządzenia ww. planu miejscowego, z określeniem formy, miejsca i terminu
składania wniosków,

- zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww.
planu miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania
planu;

- uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień sporządzonego projektu planu
miejscowego,

- ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu
miejscowego do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia,
o terminie i miejscu dyskusji publicznej oraz danych dotyczących możliwości
wnoszenia uwag do projektu,

- wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni,

- zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami,

- umożliwienie zainteresowanym możliwości wniesienia uwag dotyczących projektu
planu miejscowego.

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały Rady
Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy:

W dniu 20 listopada 2014r. Rada Gminy Olsztyn podjęła Uchwałę Nr 32/312/14 w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy
Olsztyn.
Zgodnie z § 1 pkt. 2 lit. e) ww. uchwały, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjęty Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady
Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., uznano za aktualny, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z
wyłączeniem obszarów objętych planami miejscowymi wyszczególnionymi w lit. i, k, l, o).
Procedowana, fragmentaryczna zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego nie
znalazła się w Wieloletnim Programie Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego, przyjętym ww. uchwałą. Procedowana zmiana obowiązujących ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości
Olsztyn i Skrajnica, mieści się w ramach określonych w § 3 ust. 3 ww. uchwały.

Poprzednią ocenę aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie
gminy Olsztyn właściwy organ przeprowadził w sierpniu 2009r. Na jej podstawie Rada Gminy
Olsztyn podjęła w dniu 24 listopada 2009r. stosowną Uchwałę Nr XXXIV/269/2009.
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Nie przyjęto wówczas Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego.

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:

W sporządzonej, zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prognozie skutków finansowych uchwalenia
planu miejscowego zauważono, iż realizacja ustaleń projektu planu nie obejmuje inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy; nie wymaga
również pozyskania terenu na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego. W dalszej
perspektywie czasowej może wiązać się z przychodami do budżetu gminy (m.in. z tytułu
podatków od nieruchomości).

3. Podsumowanie:

Organ zważył interes publiczny i interesy prywatne. Ustalone przeznaczenie terenu i
określony sposób zagospodarowania i korzystania z terenu jest wynikową badań możliwości
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w zakresie
odpowiednim do uwarunkowań lokalnych.
Analiza regulacji sporządzonego projektu planu miejscowego w odniesieniu do
dotychczasowego stanu planistycznego pozwala stwierdzić, że projekt nie zmienia w sposób
istotny funkcji, parametrów, cech i wskaźników charakteryzujących dopuszczoną zabudowę i
zagospodarowanie terenu. Poprzez zmianę cech geometrycznych dotychczasowego terenu 2U
osiągnięto cel w postaci zoptymalizowania możliwości racjonalnego wykorzystania terenu
przeznaczonego pod zabudowę usługową. Uwzględniono również ukształtowanie terenu.
Uwzględniono także fakt wykorzystywania terenu opracowania na cele zbieżne z
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie, tymczasowo (sezonowo) i w porozumieniu z urzędem
konserwatorskim.
Możliwość sytuowania nowej zabudowy uwzględnia wymagania ładu przestrzennego,
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomicznych przestrzeni.
Uzupełnienie ukształtowanej struktury przestrzennej, zgodnie ze sporządzonym projektem,
nie zwiększa w sposób istotny transportochłonności układu przestrzennego. Lokalizowanie
nowej zabudowy przewidziano w rejonie o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej oraz w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 siepnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr
166, poz. 1612 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141), jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.
Rozwiązania przestrzenne przewidziane w procedowanym projekcie uwzględniają potrzeby
pieszych i rowerzystów.
Rozwiązania przyjęte w projekcie (wskaźniki w zakresie komunikacji), polegające na
rezygnacji z wprowadzenia obowiązku zapewnienia miejsc lub stanowisk do parkowania oraz
sposobu ich realizacji, znajdują uzasadnienie w cechach geometrycznych i wielkości obszaru
objętego opracowaniem, a także sposobie zagospodarowania i użytkowania rejonu
opracowania. Obszar opracowania zlokalizowany jest bezpośrednio przy głównym ciągu
komunikacji pieszej i rowerowej (ulica Zamkowa) oraz graniczy z terenem ogólnodostępnego
parkingu (ozn. symb. 3 KS w obowiązującym planie miejscowym). Parking ten oraz cały
obszar opracowania, stanowią przedmiot praw przysługujących temu samemu podmiotowi.
Sposób użytkowania terenu ozn. symb. U dowodzi w praktyce, że klientami usług
zlokalizowanych wzdłuż ulicy Zamkowej są przeważnie piesi i rowerzyści. Z kolei obsługa
komunikacyjna owych usług (w zakresie dostaw, zaopatrzenia itp.) odbywa się z terenu ww.
pobliskiego, ogólnodostępnego parkingu. Teren ozn. w projekcie symb. U jest obecnie
wykorzystywany na cele zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie, bez zjazdu
publicznego bezpośrednio z pasa drogowego ulicy Zamkowej (m.in. z uwagi na
ukształtowanie terenu, tj. skarpę). Projekt dopuszcza utrzymanie tego stanu bez istotnych
zmian.

Projekt nie obejmuje funkcji mieszkalnej. Podobnie jak obowiązujący miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica,
przyjęty Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. z późn. zm., w
odniesieniu do obszaru opracowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz
wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
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