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Burmistrz Gminy Krzeszowice 

projekt 

UCHWAŁA Nr …….. 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

z dnia ……………… r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku 

z uchwałą Nr XLVII/582/2018 Rady Miejskiej W Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej, Rada Miejska  

w Krzeszowicach stwierdza, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice i uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę uchwały Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej zwaną dalej 

„zmianą planu”. 

2. Uchwała dotyczy terenów objętych zmianą na podstawie uchwały Nr XLVII/582/2018 Rady 

Miejskiej W Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej. 

3. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi ok. 83,12 ha. 

4. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany planu: 

a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały, 

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 

załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2 

1. W uchwale, o której mowa w § 1 ust.1 zmienia się: 

1) w §4 w ust. 1 skreśla się pkt 18; 

2) w §6 w ust. 10 skreśla się pkt 3; 

3) w §8: 

a) skreśla się pkt 1 i 2, 

b) w pkt 6 lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„- obiektów budowlanych w odległości do 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowu, 

z wyłączeniem infrastruktury technicznej,”, 

c) w pkt 7 lit. a skreśla się tiret trzecie,  

d) w pkt 7 skreśla się lit. b,  

e) dodaje się pkt 12 o brzmieniu: 

„12) w zakresie ochrony akustycznej, należy uwzględniać następujące tereny faktycznie 

zagospodarowane, zgodnie z ustaleniami planu:  

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN– 

jako tereny  „pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”, 

b) w terenach sportu i rekreacji – celu publicznego, oznaczonych symbolem US.cp,  

w terenach sportu i rekreacji 1US, 2US, oraz terenach sportu, rekreacji i produkcji 

energii elektrycznej – celu publicznego US/P.cp, jako tereny na „cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe”.”; 

4) w §12 w ust. 2: 

a) w pkt 1 dodaje się lit. g o brzmieniu: 

 „g) budynki mieszkalne  - 1 miejsce postojowe na 1 budynek;”, 



b) skreśla się pkt 4; 

5) w §13 w ust. 5: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„5) zaopatrzenie obiektów w ciepło w oparciu o lokalną sieć ciepłowniczą, w przypadku 

objęcia obszaru planu zasięgiem sieci, lokalne źródła ciepła  na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych, odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, 

geotermalna), energię elektryczną;”, 

b) skreśla się pkt 4, 

6) w §28 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych”. 

2. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik do uchwały  

o której mowa w §1 ust. 1 oraz pozostałe ustalenia wyrażone w części tekstowej tej uchwały pozostają 

bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


