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UZASADNIENIE  

do uchwały Nr _____ Rady Miasta Trzebini 

z dnia ______2022  roku. 

dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia 

dla obszaru Górka  

 

Uzasadnienie podlega sukcesywnej niezbędnej modyfikacji, uzupełnieniu oraz 

aktualizacji na poszczególnych etapach procedury planistycznej. 

 

 

1. Wstęp.  

Podstawa prawna wymogu i zakresu uzasadnienia. 

Z dniem 18 listopada 2015r., to jest od wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), wprowadzającej m. in. zmiany do ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – opracowanie uzasadnienia do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkiem organu 

właściwego  w sprawie sporządzenia planu. Zawartość i układ niniejszego uzasadnienia  

do projektu planu miejscowego wyczerpuje zagadnienia określone jako obowiązkowe w art. 

15 ust. 1 pkt 1-3 zmienionej ustawy; ponadto w części wstępnej (pkt 2)  uzasadnienie 

zawiera ocenę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został 

na podstawie uchwały Nr XLII/551/VII/2018 Rady Miasta Trzebini w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Trzebinia dla obszaru Górka.  

Obszar objęty planem, jest położony w odległości ok. 1,6 km od centrum miasta w kierunku 

północnym. Znajduje się w granicach trzech obrębów ewidencyjnych miasta Trzebinia: 

Trzebionka, Trzebinia, Wodna oraz trzech osiedli: Centrum, Górka i Krze.  

Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 145,78 ha. Niniejsze opracowanie 

obejmuje obszar, którego zasięg wyznaczają osie dróg: 

1) Od południa – oś drogi w ciągu ulicy Spokojnej, drogi powiatowej nr 1046K; 

2) Od zachodu – oś drogi w ciągu ulicy Lipcowej, drogi powiatowej nr 1045K; 

3) Od północy – oś drogi w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, drogi powiatowej nr 1047K; 

4) Od wschodu – oś drogi w ciągu ulicy Piłsudskiego, drogi wojewódzkiej nr 791 

(relacja Olkusz-Trzebinia). 

 

Obszar opracowania jest obszarem zainwestowanym, gdzie występują następujące rodzaje 

zabudowy i zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa, zabudowa usługowa, 

zabudowa usług oświaty, zabudowa produkcyjno – usługowa, sport i rekreacja. Ponadto 

występują tereny kolejowe, tereny komunikacji i infrastruktury.  

Najczęściej występującym typem zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , 

zajmuje ok. 15 % powierzchni. Występuje w południowej części, w południowo – 

wschodniej oraz w północnej. Osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tworzą 

uporządkowaną strukturę. Zabudowę tę tworzą domy jednorodzinne, w zdecydowanej 

większości wolnostojące wraz z wbudowanym bądź wolnostojącym garażem lub 
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budynkiem gospodarczym. Cechuje ją jedno,  dwu, oraz trzykondygnacyjność. Przeważa 

dach dwu- lub wielospadowy. Występuje również zabudowa bliźniacza. 

Drugą co do wielkości powierzchnię zajmuje zabudowa produkcyjno – usługowa oraz 

usługowa. Funkcja produkcyjna znajduje się w zachodniej części w rejonie ulicy Lipcowej. 

Usługi natomiast są zlokalizowane głównie w rejonie ulic Marszałka Piłsudskiego oraz 

Grunwaldzkiej. W zachodniej części w sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej są 

zlokalizowane zrekultywowane tereny, obecnie przekształcane w kierunku terenów 

zielonych, otwartych z funkcją rekreacyjno – wypoczynkową.   

Układ komunikacyjny obszaru składa się z dróg wyższej klasy biegnących obrzeżnie do 

przedmiotowego obszaru oraz dróg gminnych, niższej klasy, głównie obsługujących teren 

zlokalizowany wewnątrz obszaru.  

W obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania jest pokrycie  

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obowiązują następujące plany 

miejscowe:  

1) Uchwała Nr XLIX/571/III/2002 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 września 2002 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Trzebinia dla terenu Górka w Trzebini; 

2) Uchwała Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2008 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek 

nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz części działki nr 555/111 położonych w rejonie ul. 

Słonecznej w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebinia; 

3) Uchwała Nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 2013 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 

ul. Miłej, w ramach terenu Górka w Trzebini. 

Celem opracowania planu, w szczególności jest:  

1) Modyfikacja układu komunikacyjnego, w tym likwidację przedłużenia ulicy Miłej w 

kierunku ulicy Marszałka Piłsudskiego; 

2) Dostosowanie parametrów dróg do istniejących realiów zagospodarowania oraz 

podziałów geodezyjnych; 

3) Wytyczenie połączenia drogą lokalną od ulicy Marszałka Piłsudskiego do ulic 

Grunwaldzkiej; 

4) Likwidacja przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulicy Dworskiej; 

5) Sprecyzowanie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

zrekultywowanych w rejonie ulicy Dworskiej; 

6) Ochrona obszarów cennych przyrodniczo;  

7) Poszerzenie terenów mieszkaniowych oraz mieszkaniowo – usługowych; 

8) Zaktualizowanie zasad ochrony obiektów zabytkowych; 

9) Dostosowanie zapisów planu do stanu istniejącego;  

10) Dostosowanie zapisów planu w rejonie ulic Tęczowej i Słonecznej do aktualnych 

potrzeb inwestycyjnych.  

oraz inne.  
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2. Zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia. 

Gmina Trzebinia posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego podjęte uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 

29  października 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.  

 

Ocena zgodności ze studium została przeprowadzona w następujących kontekstach: 

1) Nienaruszania ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.  

2) możliwości uwzględnienia ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze opracowania względem ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzebinia, analizy dokonano dla następujących planów miejscowych:  

a) uchwała Nr XLIX/571/III/2002 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 września 2002 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Trzebinia dla terenu Górka w Trzebini, 

b) uchwała Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

działek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz części działki nr 555/111 położonych 

w rejonie ul.Słonecznej w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebinia, 

c) uchwała Nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 

2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ul. Miłej, w ramach terenu Górka w Trzebini, 

3) możliwości uwzględnienia (zachowania) stanu istniejącego w poszczególnych 

terenach w obszarze opracowania. 

Proponowane funkcje nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.  

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzebinia obszar opracowania znajduje się w jednostce funkcjonalno - strukturalnej 

„Jednostka Miejska”.  

 

Zgodność ze studium przeanalizowano w następujących obszarach (strefach):  

 

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazanych w studium, w planie 

miejscowym wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi 

symbolami od 1 MW do 5 MW oraz fragment terenu 4 U.  

 

W studium ustala się: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o 

zróżnicowanej intensywności i wysokości zabudowy, w których dopuszcza się możliwość 

lokalizacji usług wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne  oraz zabudowę i 

zagospodarowanie towarzyszące typu budynki gospodarcze i garażowe, parkingi, 

urządzenia i obiekty rekreacji oraz zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną i drogową, 

itp. Wskazuje się nowe tereny  dla zabudowy wielorodzinnej  przy ulicy Grunwaldzkiej. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego dla zabudowy wysokiej intensywności: 
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25% w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycj i, dla zabudowy 

o niskiej intensywności: 65% w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu 

inwestycji.  

Maksymalna wysokość: przy ulicy Grunwaldzkiej nie powinna przekroczyć 15 m, dla 

zabudowy istniejącej dopuszcza się zmianę wysokości w związku z rozbudową lub 

nadbudową budynków, po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, dla 

nowych budynków lokalizowanych jako uzupełnienie zespołu istniejącej zabudowy 

wielorodzinnej - wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości budynków 

istniejących. Wysokość zabudowy usługowej, budynków gospodarczych i garażowych 

dopuszczonej w obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy określić po 

szczegółowych analizach na etapie planów miejscowych. Intensywność zabudowy 

maksymalnie 2,0, za wyjątkiem zabudowy o niskiej intensywności, dla której wskaźnik ten 

wynosi 0,8.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań, w strefie MW nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. W szczególności, stwierdza się, że zaproponowana funkcja w studium 

wraz z możliwymi dopuszczeniami, tj. zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej szeregowej, zieleni urządzonej, umożliwia przyjęcie ustaleń projektu planu 

w strefie MW jako nienaruszających ustaleń studium. Określone w studium wskaźniki, tj. 

powierzchnia biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy również są 

odzwierciedlone w projekcie planu dla przedmiotowego obszaru. Uwzględniając stan 

istniejący dla terenów 2 MW, 4 MW ustalono minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego na 50% powierzchni działki budowlanej, dla terenu 5 MW również przyjęto 

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego na 50% ze względu na przyjęte 

wskaźniki w terenach sąsiednich, a dla terenu 3MW położonego w korytarzu 

wielofunkcyjnym 65%. 

Dla terenu położonego w korytarzu wielofunkcyjnym (teren 3 MW) możliwe było ustalenie 

wskaźnika terenu biologicznie czynnego w wielkości 65% z uwagi na dopuszczenie 

realizacji w tym terenie nieuciążliwych usług. W terenie tym konieczne jest zachowanie 

lokalnych wartości środowiska i odtwarzanie zasobów przyrodniczych w ramach terenów 

nieprzekształconych. 

 

M2 - tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wskazanych w studium, w planie 

miejscowym wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi 

symbolami: od 1 MN1 do 16 MN1, 18 MN1, 3 MNU, od 5 MNU do 7 MNU, od 1 MN2 do 10 

MNU, 3 IE, 4 IE, 2 ZU, 8 ZU, 4 ZP. 

 

W studium ustala się: obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone 

poza centralną i historyczną częścią zabudowy obejmującą istniejąca zabudowę oraz nowe 

tereny wskazane do rozwoju tego typu zabudowy.  

Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi, 

z dopuszczeniem zabudowy służącej do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, 

z możliwością realizacji zabudowy usługowej w terenach MU, a także terenów zieleni urządzonej 

oraz infrastruktury technicznej i drogowej. Możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 

wielorodzinnej.  

Zakres dopuszczonych usług ogranicza się do usług niesprzecznych z przeznaczeniem 

terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwych dla tego rodzaju 
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przeznaczenia, przy czym za usługi niesprzeczne i nieuciążliwe uznaje się usługi 

realizowane w obiekcie mieszkalnym oraz obiekcie usługowym wolnostojącym o wysokości 

i gabarytach nawiązującej do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Wskazaniem są 

funkcje usługowe służące lokalnej społeczności, jak: handel detaliczny, gastronomia, 

rzemiosło nieuciążliwe (np. krawiectwo, fryzjerstwo, salony kosmetyczne, usługi szewskie, 

optyczne, fotograficzne itp.), żłobki, przedszkola, biblioteki, wypożyczalnie, gabinety 

lekarskie i stomatologiczne, salony odnowy biologicznej, fitness, usługi rehabilitacyjne, 

budynki i lokale biurowe, administracyjne, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, 

prawnicze itp. Powyższy katalog nie jest zamknięty, co oznacza, że w terenie 

mieszkaniowym mogą być również dopuszczone inne, niewymienione rodzaje usług 

nieuciążliwych, których zakres należy określić na etapie planu miejscowego. 

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą 

zostać wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy usługowej (w tym również usług celu publicznego), zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i rekreacyjnej, których główna funkcja dominuje nad funkcją 

mieszkalną, ale nie jest z nią sprzeczna (tzn. że np. w terenach M nie można na etapie 

planu miejscowego wydzielić terenów produkcyjnych i uciążliwej zabudowy usługowej). W 

zależności od uwarunkowań lokalnych mogą również zostać wydzielone różne formy 

tereny zieleni zarówno urządzonej, jak i tereny z zielenią naturalną oraz zespoły 

parkingów. 

Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Z ustaleń Studium wynika również dopuszczenie realizacji zabudowy w formie 

wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej.  

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni działki budowlanej 

lub terenu inwestycji, a dla terenów ujętych w korytarz wielofunkcyjny o szczególnych 

standardach zagospodarowania minimum 75% działki budowlanej lub terenu inwestycji. 

Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej): maks 12 m, za wyjątkiem wysokości 

budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich dopuszczonych w obszarach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których należy określić  po szczegółowych 

analizach etapie planów miejscowych. Intensywność zabudowy: maks 0,8, minimalna do 

ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Minimalna wielkość 

nowowydzielanych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 600 m2, dla 

zabudowy w układzie bliźniaczym: 400 m2.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań w strefie M2 nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. W szczególności, stwierdza się, że zaproponowana funkcja w studium 

wraz z możliwymi dopuszczeniami, tj. zabudowy usługowej (wbudowanej i wolnostojącej), 

zieleni urządzonej oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych umożliwia przyjęcie rozwiązań 

niniejszego projektu jako nienaruszających ustaleń studium. Określone w studium 

wskaźniki, tj. powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, intensywność 

zabudowy oraz minimalna wielkość nowo wydzielanych działek również są uwzględnione w 

projekcie planu dla przedmiotowego obszaru.  

Dla obszarów ustalenia M2 w studium w planie w przestrzeni korytarza wielofunkcyjnego 

znajdują się tereny oznaczone symbolami 8 MN1 i 18 MN1 oraz  3 MN2, 7 MN2 i 8 MN2 dla 

których przyjęty został wskaźnik terenu biologicznie czynnego 75%. Dla terenu 2 MNU 

również położonego w korytarzu ekologicznym wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

ustalony został w wielkości 60%, co jest również zgodne ze studium dla terenów gdzie 

dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. 
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Dla terenów 3 IE, 4 IE ustalono mniejszą powierzchnię terenu biologicznie czynnego, tj. 

25% - uwarunkowane to jest stanem istniejącym i bardzo małą działką przeznaczoną pod 

tego rodzaju zabudowę. Studium dopuszcza zmniejszenie wskaźnika w takiej sytuacj i. 

 

MU – tereny  zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej wskazanych w studium, w planie 

miejscowym wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi 

symbolami: 1 MNU, 4 MNU, fragmenty terenów: 2 MNU, 5 MNU, 6 MNU,  oraz tereny 17 

MN1, 19 MN1, 20 MN1, 3 ZU. 

 

W studium ustala się: obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usługowej 

(komercyjnej i publicznej) oraz mieszkaniowej z urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem 

zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej. 

W terenie oznaczonym w Studium symbolem MU, na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego mogą zostać wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny: 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, samodzielnej zabudowy usługowej bez konieczności 

realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zależności 

od uwarunkowań lokalnych mogą również zostać wydzielone tereny zieleni. 

Zakres usług w terenach MU to usługi realizowane w obiekcie mieszkalnym lub obiekcie 

usługowym wolnostojącym o wysokości i gabarytach nawiązującej do sąsiadującej 

zabudowy mieszkaniowej. Wskazuje się możliwą do lokalizacji wszelką działalność 

usługową, w tym m. in. handlową, oświatową, medyczną, działalność rzemieślniczą, 

montaż, składanie, konfekcjonowanie (np. mebli), itp. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: minimum 25% działki budowlanej lub 

terenu inwestycji, a dla terenów ujętych w korytarz wielofunkcyjny o szczególnych 

standardach zagospodarowania minimum 60% działki budowlanej lub terenu inwestycji. (ze 

względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę 

wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych terenów po szczegółowych 

analizach na etapie planu miejscowego). Wysokość zabudowy: 12 m, za wyjątkiem 

wysokości budynków gospodarczych i garażowych, których wysokość należy określić na 

etapie opracowania planu miejscowego.  Intensywność zabudowy: maksymalnie 1,4. 

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 400 m2 (dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań w strefie MU nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. W szczególności, stwierdza się, że zaproponowana funkcja w studium, tj. 

zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa, zabudowa mieszkaniowo - usługowa 

umożliwia przyjęcie rozwiązań w projekcie planu jako nienaruszających ustaleń studium. 

Wydzielenie samodzielnych terenów mieszkaniowych w rejonie ulicy Spokojnej (część 

zachodnia) ul. Skalnej i ul. Owocowej również nie narusza ustaleń Studium. W ramach 

terenu MU wskazanego w studium oraz przeznaczenia uzupełniającego, wydzielone 

zostały w planie również tereny zieleni (3 ZU) z uwagi na położenie tej części terenu w 

obszarze cennym przyrodniczo oraz tereny komunikacji. 

Określone w Studium wskaźniki, tj. powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, 

intensywność zabudowy również są uwzględnione w projekcie planu dla przedmiotowego 

obszaru.  

 

U1 – tereny zabudowy usług komercyjnych 
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Na terenach zabudowy usług komercyjnych wskazanych w studium, w planie miejscowym 

wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi symbolami: 

od 1 U do 7 U, 1 UP, 2 UP, 8 MNU, 1 UO, w niewielkiej części 3 PU oraz tereny 1 IW, 1 IE, 

2 IE. 

 

W studium ustala się: istniejące obszary usługowe oraz tereny predysponowane dla 

rozwoju funkcji usługowej, a także tereny z zabudową mieszkaniową i mieszkaniowo-

usługową, tereny infrastruktury technicznej (w tym punkt selektywnej zbiorki odpadów 

komunalnych) oraz tereny obsługi i infrastruktury drogowej (np.: stacje obsługi pojazdów, 

myjnie, stacje benzynowe, warsztaty, zespoły parkingów, itp.) położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie ważnych tras komunikacyjnych, a także w centrach sołectw i centrum miasta.  

Na obszary przeznaczone do rozwoju funkcji usługowej składają się, istniejące i nowe zespoły 

lub pojedyncze obiekty i urządzenia usług wraz z zielenią towarzyszącą: obszary usług  

lokalnych, zabezpieczające niezbędne potrzeby lokalne mieszkańców, w tym usługi publiczne 

oraz obszary usług ponadlokalnych.  

W zależności od uwarunkowań lokalnych mogą również zostać wydzielone tereny zieleni i 

infrastruktury. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach usług jest utrzymanie i rozwój zabudowy 

usługowej z tendencją do koncentracji w formie różnorodnych zespołów usług. Użytkowaniem 

uzupełniającym w tych terenach będzie zieleń urządzona. 

Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach wyznaczonych w Studium dla funkcji 

usługowej U1 – mogą w przypadkach uzasadnionych, np. wnioskami do planu, uwagami, 

charakterem terenów sąsiednich, zostać wydzielone następujące tereny: usług ponadlokalnych, 

usług publicznych (urzędy, szkoły, biblioteki, obiekty służby zdrowia, itp.), usług sportu i rekreacji, 

zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, obiektów rzemiosła i drobnej 

wytwórczości, handlu hurtowego, obiektów składów i magazynów, zespoły parkingów. Wyklucza 

się działalność wywierającą wpływ na warunki środowiskowe, zwłaszcza w zakresie 

zanieczyszczeń. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: min. 25% powierzchni działki 

budowlanej. Ze względu na istniejące zainwestowanie i podziały geodezyjne dopuszcza się 

zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych terenów po szczegółowych 

analizach na etapie planu miejscowego.  

Maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 16m.  

Intensywność zabudowy: maksymalnie 1,5.  

Dla zabudowy mieszkaniowej wydzielonej na etapie planu miejscowego liniami 

rozgraniczającymi z obszarów oznaczonych w Studium symbolem U1 – należy stosować 

odpowiednio wskaźniki i parametry jak dla terenów M2 wyznaczonych w Studium. 

Nie ustalono minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki, co należy ustalić na etapie 

planu miejscowego.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań w strefie U nie stwierdza się 

naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W szczególności, stwierdza się, że zaproponowana funkcja w studium umożliwia przyjęcie 

rozwiązań zaproponowanych w projekcie planu miejscowego jako nienaruszających 

ustaleń studium, w szczególności wydzielenie terenu usług oświaty w rejonie ulicy Lipcowej 

oraz wydzielenie terenów mieszkaniowo – usługowych nie narusza ustaleń Studium.    

Określone w Studium wskaźniki, tj. powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, 

intensywność zabudowy również są uwzględnione w projekcie planu dla przedmiotowego 

obszaru.  
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PU, PU1 – tereny produkcyjno - usługowe  

Na terenach produkcyjno - usługowych wskazanych w studium, w planie miejscowym 

wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi symbolami: 

1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 7 PU, 8 PU, 3 U, 1 IG, 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 9 ZU, 2 KP, 

4 KP, 1 KK, 7 MN1, 7 MN2. 

  

 Studium rozróżnia dwa rodzaje terenów przemysłowych:  

PU - istniejące tereny produkcji, wytwórczości i usług, tereny po byłej działalności górniczej i 

przemysłowej oraz tereny predysponowane dla rozwoju funkcji produkcyjnej, produkcyjno-

usługowej i usługowej, w tym np.: rzemiosła, drobnej wytwórczości, handlu hurtowego, 

składów i magazynów. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona 

bądź izolacyjna.  

PU1 – tereny istniejące: Górka Cement sp. z o. o.  

W w/w terenach dopuszcza się wydzielenie na etapie planów miejscowych terenów 

zabudowy usługowej, kształtowanej na zasadach określonych dla obszarów usługowych 

U1, samodzielnie funkcjonujących parkingów, zieleni izolacyjnej oddzielającej ten rodzaj 

funkcji od zabudowy mieszkaniowej lub innej np. zieleni urządzonej ZU oraz infrastruktury 

technicznej i drogowej. Należy wykluczyć możliwość realizacji usług o znaczeniu 

publicznym lub przeanalizować zasadność ich realizacji na etapie planu miejscowego. 

W przypadku terenów sąsiadujących z zabudową mieszkaniową i usługami publicznymi, 

należy ustalić zasady zagospodarowania ograniczające negatywne oddziaływanie 

zakładów związanych z generowaniem hałasu (np. przeładunek i przewóz towaru), 

wykorzystując zieleń do izolowania sprzecznych funkcji, parkingi lub inne sposoby 

zagospodarowania terenu (np. ogrodzenia, ekrany, układ zabudowy, mała architektura i 

zieleń osłonowa). 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: min. 10% a dla terenów ujętych w 

korytarz wielofunkcyjny o szczególnych standardach zagospodarowania – min. 60% terenu 

działki budowlanej lub terenu inwestycji. Ze względu na istniejące zainwestowanie i 

podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla 

poszczególnych terenów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego.  

Maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20 m.   

Intensywność zabudowy: maksymalnie 2,0.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań w projekcie planu dla 

obszarów położonych w studium w strefie PU oraz PU1 nie stwierdza się naruszenia 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu kolejowego, terenów parkingów, infrastruktury 

oraz zieleni urządzonej. W szczególności, stwierdza się, że zaproponowana funkcja w 

studium, tj. zabudowa produkcyjno – usługowa, usługowa oraz zieleni urządzonej 

umożliwia przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w projekcie planu jako nienaruszających 

ustaleń studium. Określone w Studium wskaźniki, tj. powierzchnia biologicznie czynna, 

wysokość budynków, intensywność zabudowy również są uwzględnione w projekcie planu 

dla przedmiotowego obszaru. 

 

Zgodnie z pkt. 17 podpunkt  2 dla terenu PU w studium, w zakresie funkcji i kierunkowego 

przeznaczenia terenów co do zasady nie można wyznaczyć w planie miejscowym 

przeznaczenia sprzecznego z funkcją produkcyjno - usługową. Oznacza to również, że w 

planach miejscowych mogą być wydzielane tereny o przeznaczeniu szczegółowym, 
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którego nie określa Studium (np. różne kategorie terenów zieleni, terenów sportu i 

rekreacji, terenów usług, itd.). Dla graniczących ze sobą obszarów o różnych funkcjach, 

istnieje jednak możliwość korekty granic wyznaczonych w Studium między obszarami o 

różnym przeznaczeniu – na zasadach jak w pkt. 17 podpunkt 1. Jest to możliwe przy 

spełnieniu poniższych warunków: 

 są to tereny bezpośrednio graniczące a poszerzenie nie będzie dotyczyć włączenia 

do obszarów urbanizacji terenów oderwanych od istniejącego bądź planowanego 

zainwestowania (dopuszcza się poszerzenie obszarów urbanizacji kosztem 

obszarów niezurbanizowanych – maksymalnie o 15m),  

 dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy obszar urbanizacji graniczy z obszarem 

węzłowym, strefą hydrogeniczną, korytarzem biologicznym lub obszarem 

przyrodniczo cennym, 

 zmiana taka nie naruszy zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, w 

tym ustalonych w Studium zasad ochrony najcenniejszych obszarów 

przyrodniczych zgodnie z przepisami odrębnymi, a także nie spowoduje naruszenia 

zasad Studium w zakresie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Powyższe warunki należy odnieść odpowiednio to granic terenów o różnych funkcjach i 

kierunkowym przeznaczeniu. Tereny zabudowy mieszkaniowej (M2) oraz tereny zabudowy 

produkcyjno – usługowej (PU) bezpośrednio ze sobą graniczą, a pas terenów w części 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla terenów 7 MN1 i 7 MN2 

stanowi jedynie część z 15 – sto metrowego pasa terenów sąsiadujących. W planie 

wyznaczone zostały tereny kolejowe z uwagi na istniejące zagospodarowania i sposób 

użytkowania terenu (bocznica kolejowa). W celu  ograniczenia negatywnych oddziaływań 

terenów kolejowych związanych z obsługą zabudowy produkcyjnej wprowadzony został ponadto 

pas zieleni 9 ZU. W terenach zabudowy produkcyjno – usługowej użytkowaniem uzupełniającym 

zgodnie ze studium jest zieleń urządzona. W planie wyznaczony został teren zieleni urządzonej 

(9 ZU). Z powyższej analizy wynika, że zapisy projektu planu i ustalenia studium nie są w 

sprzeczności, gdyż zachowane zostały warunki  

 

W celu wykazania nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia przeprowadzono analizę dotyczącą  

ustalenia dla terenu 2 PU maksymalnej wysokości 50 m oraz maksymalnej intensywności 

zabudowy 4,0. Zgodnie ze studium „w szczególnych przypadkach dokonane w planach 

miejscowych zmiany wskaźników i parametrów dla zabudowy o więcej niż 20% 

określonych w studium nie mogą naruszać ładu przestrzennego, muszą być uzasadnione 

wynikami analiz i przedstawione w uzasadnieniu do uchwały o planie … ”.  

Ustalenie zwiększonej maksymalnej wysokości 50 m oraz zwiększonego maksymalnego 

wskaźnika zabudowy 4,0 dotyczy jedynie terenu oznaczonego symbolem  2 PU. Pozostałą 

część zakładu Górka oraz terenów produkcyjno – usługowych pozostawia się z wysokością 

ustaloną standardowo na poziomie 20 m oraz maksymalną intensywnością 2,0. Wyjątek 

dotyczy zatem terenu o powierzchni ok. 7 ha, co stanowi ok.35 % powierzchni wszystkich 

terenów produkcyjno – usługowych. Teren, dla którego zastosowano wyjątek oraz jego 

sąsiedztwo to obszar intensywnie zagospodarowany obiektami produkcyjnymi,  

magazynowymi, składowymi o dużych gabarytach. Wysokości niektórych obiektów  

przekraczają (nieznacznie) 49 m, a szerokości elewacji dochodzą do 180 m. Niektóre 

elementy zabudowy dominują w otaczającym krajobrazie.  

Kierując się wymogami technologii produkcji oraz charakterem i formą istniejącej zabudowy 

dopuszczono na części tego obszaru, tj. w terenie oznaczonym symbolem 2 PU 
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zwiększoną wysokość zabudowy do 50 m oraz wyższy maksymalny wskaźnik 

intensywności zabudowy 4,0. W celu ochrony krajobrazu dopuszczenie objęło minimalny 

potrzebny obszar (wynikający z wniosku). Zasięg terenu 2 PU nie koliduje ze strefą 

ochrony konserwatorskiej, dla której ustalono wymóg zachowania obiektów zabytkowych. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ustalone parametry dla terenu 2 PU nie 

naruszają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzebinia. 

 

PUZ – teren produkcyjno – usługowy z ograniczoną możliwością zabudowy 

Na terenie produkcyjno – usługowym z ograniczoną możliwością zabudowy wskazanym w 

studium, w planie miejscowym wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) 

oznaczone następującymi symbolami: 5 ZU, 6 PU.  

 

 Kategorie terenów, które uzyskały dopisek „Z”, tj.: MZ, MUZ, UZ, USZ, PUZ i KPZ – 

to tereny, które były przeznaczone dotychczas w planie miejscowym lub studium na tereny 

zainwestowane, a po dokonaniu analiz uwarunkowań wykonanych do studium na części 

tych terenów stwierdzono występowanie przesłanek do ograniczenia zabudowy, głównie ze 

względu na potrzebę ochrony obszarów przyrodniczo cennych lub walorów 

krajobrazowych. W takiej sytuacji proponuje się przy sporządzaniu lub zmianie 

miejscowych planów wnikliwie przeanalizować i ograniczyć lub zrezygnować w tych 

terenach z możliwości zabudowy.  

Teren w północnej części zrekultywowanego obszaru po Zakładach Surowców 

Ogniotrwałych „Górka”, przeznaczony w dotychczasowym planie miejscowym dla 

zabudowy produkcyjno-usługowej (PU). W wyniku analizy uwarunkowań stwierdza się, że z 

uwagi na przyrodnicze i krajobrazowe walory obszaru w tym odzyskaną możliwość 

powiązań obszaru z terenem rekreacyjnym zrekultywowanym wykorzystaną do trasowania 

nowej trasy rowerowej – zabudowa powinna być ograniczona.  

Na etapie planu miejscowego decyzje o lokalizacji zabudowy należy poprzedzić 

wykonaniem analiz mających na celu wykazanie wpływu zabudowy na wartości 

przyrodnicze obszaru lub sporządzeniem oceny wartości przyrodniczych i uwarunkowań 

środowiskowych terenu, które mogą mieć wpływ na ograniczenie lub wykluczenie 

zabudowy. 

W przypadku zachowania lub ograniczenia zabudowy kierunki przeznaczenia, należy 

przyjąć jak dla terenów PU, a w przypadku wyłączenia terenu z zabudowy jak dla terenów 

zieleni nieurządzonej (Z). 

W terenach (Z) obowiązuje zakaz zabudowy, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, 

budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną, przeciwpowodziową i infrastrukturą 

techniczną i komunikacyjną. Możliwe jest wykorzystanie tych terenów do programu rozwoju 

turystycznego gminy w tym np. do trasowania ciągów pieszych i tras rowerowych, szlaków 

turystycznych. Na etapie sporządzania nowych planów miejscowych na obszarach 

określonych w Studium jako Z dopuszcza się uszczegółowienie rodzajów zieleni (np. 

izolacyjna, parkowa, leśna, naturalna, itp.) i ich docelowego użytkowania; jak również 

wydzielenia w uzasadnionych przypadkach np. istniejącym sposobem wykorzystania, 

sąsiedztwem zabudowy, zieleni urządzonej, z wyłączeniem terenów cennych przyrodniczo 

i położonych w korytarzach ekologicznych. 

W celu wykazania nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia przeprowadzono analizę dotyczącą 

terenu PUZ, wymaganą zapisami studium. Teren PUZ, czyli teren produkcyjno - usługowy 
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z ograniczoną możliwością zabudowy obejmuje działkę nr 94/175 oraz fragment działki nr 

94/177. W studium określono następujące kierunki przeznaczenia terenów: „Teren w 

północnej części zrekultywowanego obszaru po Zakładach Surowców Ogniotrwałych 

„Górka”, przeznaczony w dotychczasowym planie miejscowym dla zabudowy produkcyjno-

usługowej (PU). W wyniku analizy uwarunkowań stwierdza się, że z uwagi na przyrodnicze 

i krajobrazowe walory obszaru w tym odzyskaną możliwość powiązań obszaru z terenem 

rekreacyjnym zrekultywowanym wykorzystaną do trasowania nowej trasy rowerowej – 

zabudowa powinna być ograniczona”.  

Określono również następujące zasady zagospodarowania przestrzennego: „Na etapie 

planu miejscowego decyzje o lokalizacji zabudowy należy poprzedzić wykonaniem analiz 

mających na celu wykazanie wpływu zabudowy na wartości przyrodniczej obszaru lub 

sporządzeniem oceny wartości przyrodniczych i uwarunkowań środowiskowych terenu, 

które mogą mieć wpływ na ograniczenie lub wykluczenie zabudowy. 

W przypadku zachowania lub ograniczenia zabudowy kierunki przeznaczenia, należy 

przyjąć jak dla terenów PU, a w przypadku wyłączenia terenu z zabudowy jak dla terenów 

zieleni nieurządzonej (Z).” 

Zgodnie z ustaleniami studium częściowo uruchomiono w planie teren 6 PU, a częściowo 

pozostawiono funkcję zieleni zgodnie z obecnym użytkowaniem, teren 5 ZU. Funkcję w 

części zieleni uzasadnia skomplikowane ukształtowanie terenu (pozostałości po 

wyrobiskach) oraz walory krajobrazowe terenu. Dodatkowym uzasadnieniem jest 

funkcjonalne połączenie terenu 5 ZU z terenami 4 ZU oraz 3 ZU, które zostały wyznaczone 

między innymi w celu ochrony wartości przyrodniczych tego obszaru oraz wykorzystania 

ich do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Teren 5 ZU stanowi „wejście” do ww. 

obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych od strony drogi 3 KDL. Droga 3 KDL stanowi i 

będzie stanowić najlepszy dojazd do tych terenów. Umożliwi to również trasowanie ścieżki 

rowerowej bez konieczności przechodzenia przez teren o funkcji obcej, tj. produkcyjno – 

usługowej. Teren 5 ZU stanowi w zdecydowanej większości teren należący do Skarbu 

Państwa, co może ułatwić jego wykorzystanie na przestrzeń publiczną. Działalność 

produkcyjno – usługowa wymaga terenu płaskiego lub zbliżonego do płaskiego w celu 

posadowienia obiektów o zwiększonych gabarytach. Działki w płaskim terenie, należące do 

podmiotów prywatnych pozostały jako produckyjno – usługowe za wyjątkiem małego 

fragmentu działki nr 94/177 (możliwość połączenia z drogą 3 KDL). Takie rozwiązanie 

również ograniczy do minimum ryzyko odszkodowań. Zatem zgodnie ze studium 

wyznaczono w  niezbędnym zakresie obszarowym teren 5 ZU – teren zieleni urządzonej 

oraz zieleni naturalnej uzasadniając to powyższymi argumentami. Pozostały teren, w 

części płaskiej, w żaden sposób nie przydatny do celów ochrony walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych, również nie przydatny funkcjonalnie pozostawiono dla funkcji produkcyjno 

– usługowej oznaczając teren symbolem 6 PU.  

 Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań, w strefie PUZ nie 

stwierdza się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

ZUK – teren zieleni urządzonej z zabudową usługową w zespołach zabytkowych 

Na terenie zieleni urządzonej z zabudową usługową w zespołach zabytkowych  

wskazanym w studium, w planie miejscowym wyznaczony został teren oznaczony 

symbolem: 1 ZP.  
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Teren ZUK w obszarze planu to teren zieleni parkowej, na którym znajduje się nie objęte 

strefą konserwatorską dawne założenie parkowe przy ul. Dworskiej. 

Na terenie tym dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów o funkcji usługowej, 

mieszkaniowej - wkomponowanych w powierzchnię parku, obiektów małej architektury oraz 

innych obiektów służących funkcjonowaniu obszaru, jak związane z rekreacją i 

wypoczynkiem: altany, sanitariaty, obiekty i urządzenia parkowe, place zabaw. W  

istniejących budynkach dopuszcza się zmianę funkcji na usługową. Zakres usług ogranicza 

się do usług niesprzecznych z przeznaczeniem terenu i służących lokalnej społeczności, w 

tym:  usługi związanie z kulturą, oświatą i wychowaniem, nauką i edukacją, rekreacją, 

sportem i wypoczynkiem, odnową biologiczną oraz usługi komercyjne (hotele, 

gastronomia), a także obiekty usług społecznych rozumiane jako budynek lub zespół 

budynków wykorzystywany na cele zaspokojenia potrzeb społecznych obywateli w 

zakresie opieki zdrowotnej, działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocy 

społecznej, resocjalizacji, kultury rekreacji i wypoczynku wraz z obiektami towarzyszącymi. 

Tereny ZUK powinny zachować charakter zieleni parkowej (urządzonej), a wszelka 

działalność inwestycyjna nie może naruszyć zasad ochrony przyrody i ochrony dóbr 

kultury. 

 Dla terenów z istniejącą zabudową, wskaźnik intensywności zabudowy oraz 

wysokość zabudowy powinny być ustalane indywidualnie, dla każdego terenu, z 

uwzględnieniem specyficznych cech istniejącej zabudowy i walorów krajobrazowych. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego dla nowej zabudowy powinien wynosić 

80%. 

W projekcie planu wyznaczony został teren zieleni parkowej (1 ZP), w obszarze którego 

mieści się w przeznaczeniu uzupełniającym zarówno zieleń urządzona jak i zabudowa 

jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa komercyjnych nieuciążliwych 

zabudowa usług publicznych.  W warunkach zagospodarowania ustalenia przewidują 

zachowanie funkcji mieszkalnej w zabudowie wielorodzinnej, mieszkalnej w zabudowie 

jednorodzinnej oraz zmianę użytkowania w kierunku zabudowy usługowej z możliwością 

jedynie remontu, przebudowy i odbudowy. W terenie 1 ZP wprowadzony został zakaz 

wznoszenia nowych budynków. Ustalono powierzchnię terenu biologicznie czynnego na 

poziomie 60% powierzchni działki budowlanej, lecz w terenie tym nie przewiduje się 

realizacji nowej zabudowy. Dopuszczono sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej oraz niewydzielone dojazdy. Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnego przyjęty został w wielkości 60%. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań, w strefie ZUK nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Przyjęcie mniejszego wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej jest spowodowane istniejącą zabudową. W terenie nie dopuszcza się nowej 

zabudowy. 

 

 

ZU – teren zieleni urządzonej i rekreacyjnej 

Na terenach  zieleni urządzonej i rekreacyjnej wskazanych w studium, w planie 

miejscowym wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi 

symbolami: 1 ZU, 3 ZU, 4 ZU, 6 ZU, 7 ZU, 8 ZU, 9 ZU, 10 ZU, 12 ZU, 1 ZN, 2  ZN, 1 US, 2 

US, 1 KP i 3 KP oraz małe fragmenty terenów 1 MW, 3 MN2, 18 MN1 i 2 MNU. 
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Tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej. Obszary ogólnodostępnej zieleni 

urządzonej, pełniącej istotną funkcję w strukturze miasta i terenów wiejskich oraz 

szczególną rolę ze względów społecznych. To tereny udostępnione dla mieszkańców przy 

osiedlach mieszkaniowych oraz tereny, w których realizowany jest program aktywnego 

wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej (imprezy masowe, centra sołectw). 

Stanowią szczególny rodzaj przestrzeni publicznej. Podstawowym kierunkiem działań jest 

utrzymanie terenów zieleni z możliwością niewielkiego ich wyposażenia w obiekty 

kubaturowe, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie w kolizji z przyrodniczym i 

krajobrazowym charakterem obszarów, tj. poza granicami obszarów przyrodniczo cennych 

i korytarzy biologicznych. W obszarze opracowania dla możliwości zabudowy kubaturowej 

wskazuje się jedynie teren zrekultywowanego składowiska odpadów w Górce poza 

terenami cennymi przyrodniczo. Natomiast pozostałe tereny ZU mają charakter zieleni 

urządzonej, utrzymanej i zagospodarowanej dla potrzeb mieszkańców, ale bez możliwości 

wyposażenia w obiekty kubaturowe. 

Tereny ZU powinny utrzymać charakter „zielony”, z zachowaniem zieleni objętej formami 

ochrony przyrody lub innej, których ochrona wynika z przepisów ustawy o ochronie 

przyrody. Na terenach ZU dopuszcza się możliwość lokalizacji: terenów urządzeń 

sportowych (boisk, kortów, itp.), tymczasowych obiektów wystawowych, koncertowych, 

obiektów małej architektury oraz obiektów związanych z rekreacją i wypoczynkiem: altan, 

wiat, sanitariatów, obiektów i urządzeń parkowych, placów zabaw oraz obiektów służących 

obsłudze terenów o powierzchni zabudowy do 25m2, w tym m. in. handlowych, obiektów 

sezonowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej (w tym parkingów), a także 

trasowania ścieżek pieszych i tras rowerowych. Ponadto dla terenów nad zbiornikami 

wodnymi lub ciekami dopuszcza się budowle i urządzenia związanych z gospodarką 

wodną, przeciwpowodziową, a także plaże, pomosty i urządzenia wodne.  

Na etapie sporządzania planów miejscowych na obszarach określonych w Studium jako ZU 

można wydzielić tereny US, R i Z oraz KP - zgodnie ze stanem istniejącym lub w ramach 

programów o ogólnodostępnych terenach zielonych. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić 80%. 

Wysokość altan, wiat i budynków należy ustalić w planach miejscowych. 

 

 Gro terenów zieleni urządzonej wskazanych w studium, w planie zachowało takie 

same funkcje, przy czym w zależności od położenia, tereny zieleni urządzonej w planie mają 

następujące przeznaczenia podstawowe, a przez to w części odmienny charakter: 

1) z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną oraz zieleń izolacyjną 

(tereny 1 ZU, 2 ZU, 7 ZU, 8 ZU, 9 ZU, 10 ZU, 11 ZU, 12 ZU, 13 ZU), 

2) z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną oraz zieleń naturalną 

(tereny 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 6 ZU i 12 ZU). 

W terenie dawnego kamieniołomu Górka, obecnie zrekultywowanym, rozciągającym się od 

nowej drogi łączącej ul. Dworską i Lipcową a ulicą Spokojną, plan proponuje lokalizację 

funkcji zieleni urządzonej z dopuszczeniem ścieżek rowerowych, pieszych, terenowych 

urządzeń sportowo – rekreacyjnych i innych form zagospodarowania turystycznego w celu 

aktywizacji turystycznej tego obszaru (3 ZU, 4 ZU, 6 ZU, 12 ZU) z ograniczonymi 

możliwościami zagospodarowania i zabudowy, w szczególności z wykluczeniem 

inwestowania na terenach o wartościach przyrodniczych i krajobrazowych (3 ZU i 12 ZU). 

W projekcie zaproponowane zostało pozostawienie zieleni urządzonej na wschód od ulicy 

Parkowej (10 ZU). W terenach zieleni urządzonej pomiędzy ul. Grunwaldzką i torowiskiem 

kolejowym dopuszczona została lokalizacja terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych 
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(tereny oznaczone: 7 ZU, 8 ZU, 9 ZU).  

W rejonie ulicy Parkowej wyznaczone zostały również tereny sportu i rekreacji US 

(obejmujące istniejące urządzenia sportowo – rekreacyjne). 

W terenach zieleni urządzonej utrzymany został zakaz zabudowy kubaturowej. Jedynie dla 

wyznaczonego w studium miejsca aktywizacji turystycznej przewidziana została  

ograniczona możliwość realizacji obiektów kubaturowych (jedynie w  terenach 4 ZU, 6 ZU).  

Dla terenów ZU, na których zabudowa nie jest dopuszczona, nie wyznaczono parametrów i 

wskaźników kształtowania zabudowy, natomiast dla terenów 4 ZU i 6 ZU wskazane zostały 

wskaźniki powierzchni zabudowy odpowiednio 3% i 10 %, a terenu biologicznie czynnego 

w wielkości minimalnej 80%. 

Na części terenów zieleni urządzonej wskazanych w studium, w planie zaproponowane 

zostały również inne przeznaczenia terenów, zgodne z przeznaczeniem terenów 

bezpośrednio graniczących: 

1) tereny parkingi (1KP) i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW) – w celu 

zachowania ciągłości korytarza wielofunkcyjnego zrezygnowano z przeznaczenia 

pod parking terenu przylegającego od strony południowej kosztem poszerzenia 

terenu w kierunku wschodnim, poszerzenie (również terenu MW) mieści się w pasie 

terenów do 15 m, 

2) poszerzone zostały tereny 3 MN2, 18 MN1 i 2 MNU w pasie do 15 m, przy czym  

teren 3 MN2 z uwagi na układ własności działek i możliwość wydzielenia drugich 

działek do zabudowy przy ul. Dworskiej (część północna), terenu 18 MN1 na 

wniosek właściciela działki oraz teren 2 MNU ponieważ stanowi działkę gminną 

oraz  z uwagi na istniejące ograniczenia związane z infrastrukturą techniczną i  

wyłączeniem z zabudowy części północno – zachodniej działki, 

3) teren 3 KP na terenach ZU ustalenia studium dopuszczają możliwość lokalizacji: 

terenów infrastruktury technicznej i drogowej (w tym parkingów), a także trasowanie 

ścieżek pieszych i tras rowerowych. 

 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań, w strefie ZU nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Z – tereny zieleni nieurządzonej 

Na terenach zieleni nieurządzonej wskazanych w studium, w planie miejscowym 

wyznaczone zostały tereny (lub fragmenty terenów) oznaczone następującymi symbolami: 

1 ZN, 2 ZP, 3 ZP.  

 

W terenach tych obowiązuje zakaz zabudowy, z dopuszczeniem obiektów małej 

architektury, budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną, przeciwpowodziową i 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Możliwe jest wykorzystanie tych terenów do 

programu rozwoju turystycznego gminy w tym np. do trasowania ciągów pieszych i tras 

rowerowych, szlaków turystycznych. 

Na etapie sporządzania nowych planów miejscowych na obszarach określonych w Studium 

jako Z dopuszcza się uszczegółowienie rodzajów zieleni (np. izolacyjna, parkowa, leśna, 

naturalna, itp.) i ich docelowego użytkowania; jak również wydzielenia w uzasadnionych 

przypadkach np. istniejącym sposobem wykorzystania, sąsiedztwem zabudowy, zieleni 

urządzonej, z wyłączeniem terenów cennych przyrodniczo i położonych w korytarzach 

ekologicznych. 
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Możliwe jest również wydzielenie (wykorzystanie) terenów zieleni nieurządzonej (Z) jako 

terenów rolnych (R), zgodnie z istniejącym użytkowania lub z innych przyczyn.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowanych rozwiązań, w strefie Z nie stwierdza 

się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

ZL – tereny lasów   

Na terenach lasów wskazanych w studium, w planie miejscowym wyznaczone zostały tereny 

(lub fragmenty terenów) oznaczonych następującymi symbolami: 1 ZP.  

 

Obejmują swym zasięgiem istniejące lasy, które stanowią obszary węzłowe systemu 

przyrodniczego gminy. Podstawowym kierunkiem działań w tych obszarach jest utrzymanie ich 

naturalnego charakteru i istniejącego leśnego użytkowania. W terenach tych obowiązuje zakaz 

zabudowy, wyjątek mogą stanowić budynki związane z gospodarką leśną w rozumieniu 

przepisów odrębnych. Ponadto dopuszcza się zagospodarowanie terenów na cele związane z 

użytkowaniem wodnym, możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

rekreacyjne zagospodarowanie terenu, w tym lokalizację ścieżek pieszych i tras 

rowerowych, pola biwakowego i zagospodarowanie plaży, przy czym rozstrzygnięcia o tym 

sposobie zagospodarowania powinny być przesądzone w planach miejscowych, z 

uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

W terenie lasu ZL wskazanym w studium, w planie przewiduje się zieleń parkową (1ZP), 

przez co teren wymagał będzie uzyskania zgodny na wylesienie. Przeznaczenie pod zieleń 

parkową z utrzymaniem naturalnego charakteru terenu (1 ZP) i z zakazem lokalizacji nowej 

zabudowy, pozostawia teren ten w dotychczasowym użytkowaniu, które nie obejmowało 

prowadzenia gospodarki leśnej. Co prawda ulega zmianie kierunkowe przeznaczenie, ale 

jedynie w odniesieniu do nazwy, co nie pociąga za sobą faktycznej zmiany sposobu 

wykorzystania terenu. 

Dlatego też w strefie ZL nie stwierdza się naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pomimo zmiany przeznaczenia planuje się 

utrzymanie naturalnego i leśnego charakteru tego obszaru.  

 

 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wprowadzonych 

ustawą z dnia 27 listopada 2015 roku do art. 4 ust. 3 i 4. 

 

1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Walory 

architektoniczne i krajobrazowe.  

 

Sporządzony projekt planu uwzględnia podstawową zasadę planistyczną – ochronę 

i kształtowanie ładu przestrzennego. Ta zasada (oprócz zasady zrównoważonego rozwoju) 

stanowi naczelną ideą każdego planu miejscowego. Praktycznie wszystkie ustalenia 

projektu planu, w części zarówno tekstowej jak i graficznej, są realizacją wymogów 

związanych z ładem przestrzennym, w tym urbanistyką i architekturą. Wiele z nich odnosi 

się do  walorów architektonicznych i krajobrazowych – jako wytyczne ich ochrony i 

kształtowania. 

W projekcie planu, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i 
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architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie odpowiednich 

wskaźników zabudowy i zagospodarowania, w szczególności maksymalnej powierzchni 

zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości 

budynków (zabudowy) gwarantującej zachowanie ładu przestrzennego oraz zachowanie 

właściwych proporcji zabudowy w stosunku do działki budowlanej i jej gabarytów oraz jej 

sąsiedztwa. W celu, między innymi, zachowania ciągłości zasad zagospodarowania 

(kontynuacja  formy zabudowy), jednorodności formy utrzymane zostały niektóre  wskaźniki 

i parametry z obowiązującego planu. Obszary zabudowy mieszkaniowej w dużej części 

zostały zainwestowane w okresie obowiązywania planu.  

Dla terenów zabudowy usługowej oraz mieszkaniowo – usługowej ustalono wskaźniki 

odpowiadające charakterowi danego miejsca i sąsiedztwa. Sąsiedztwo zabudowy 

mieszkaniowej miało priorytet. W tym celu np. wyznaczono tereny 3 U, 5 U, które stanowią 

bufor pomiędzy terenami produkcyjno – usługowymi (tereny oznaczone: 5 PU, 6 PU) oraz 

mieszkaniowymi (tereny oznaczone: 3 MN1, 5 MN1, 7 MN1). 

 

Dodatkowo w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalono: 

 konieczność akcentowania granic działek budowlanych, ich naroży lub innych 

charakterystycznych elementów zagospodarowania, zielenią urządzoną, np. 

szpalerami drzew i krzewów; 

 zakaz realizacji urządzeń technicznych, urządzeń budowlanych oraz innych 

urządzeń na dachach budynków których wysokość jest większa niż 3m (nie dotyczy 

terenów oznaczonych symbolem 2 PU, 7 PU); 

 zakaz realizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, w tym 

napowietrznych sieci elektroenergetycznych oraz słupowych stacji 

transformatorowych w obszarze planu, 

 zakaz realizacji obiektów pomocniczych i gospodarczych w miejscach 

eksponowanych od strony dróg, zwłaszcza od strony drogi KDG oraz KDZ. 

 zasadę realizacji dachów wyłącznie o nadwieszonych okapach, krytych dachówką 

lub innym materiałem o fakturze dachówek,  

 nakaz by dachy spadziste posiadały kolory ciemniejsze niż ściany np. ceglasty, 

brąz, szary, grafit,  

 zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych (np. 

intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebiesk ich), 

 zakaz stosowania: do wykończenia elewacji budynków sidingu oraz blachy, w tym 

falistej i trapezowej, przy dopuszczeniu elewacji wykonanych z systemowych 

okładzin elewacyjnych, paneli i kasetonów elewacyjnych na terenach U i PU, 

 nakaz stosowania kolorystyki elewacji w barwach jasnych, stonowanych, 

neutralnych; 

 nakaz stosowania jednolitych materiałów wykończeniowych i jednolitej kolorystyki 

na budynkach w ramach działki budowlanej, 

W terenie 2 PU ustalono zwiększone wskaźniki zabudowy, tj.: maksymalną wysokość do 

50 m oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 4,0 umożliwiając tym samym 

modernizację i rozbudowę funkcjonującego tam zakładu zgodnie z wymogami technologii 

produkcji. Zwiększone wskaźniki wprowadzono jedynie w ograniczonym zakresie 

przestrzennym – w tym celu wyodrębniono teren 2 PU.   

Proponowane w planie wskaźniki zabudowy uwzględniają również zasadę 

zrównoważonego rozwoju.  
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Ład przestrzenny, wymogi urbanistyki dla obszaru będą przede wszystkim realizowane  

przez przyjęte rozwiązania przestrzenne planu, to jest wymogi  kształtowania struktury 

przestrzennej, w tym lokalizowania i kształtowania zabudowy stanowiącej uzupełnienie 

dotychczasowych terenów budowlanych oraz nowych terenów pod zabudowę zgodnie z 

dyspozycjami Studium. W celu uniknięcia, względnie zminimalizowania, interpretacji 

ustaleń planu na etapach realizacji inwestycji, projekt planu wprowadza „wykaz 

dopuszczalnych kategorii rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów użytkowania, 

mogących występować w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego dla 

poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi”. Tego rodzaju 

doprecyzowanie sprzyjać winno kształtowaniu ładu przestrzennego w obszarze Górka w 

procesach inwestycyjnych.  

 

 

2) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i 

ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

Wymogi ochrony środowiska zostały uwzględnione w projekcie planu w oparciu o 

analizy tematyczne, w tym wykonane na potrzeby planu opracowanie ekofizjograficzne. 

W obszarze opracowania planu brak jest form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie przyrody, za wyjątkiem pomnika przyrody. W obszarze wyodrębniono 

korytarz ekologiczny pn.: ”korytarz wielofunkcyjny o szczególnych zasadach 

zagospodarowania”. Zasady zagospodarowania w korytarzu są uwzględnione w zapisach 

dla poszczególnych terenów, w szczególności poprzez ustalenie funkcji zieleni oraz 

zwiększony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w terenach przeznaczonych pod 

zabudowę. 

W celu ochrony siedlisk w obszarze byłego wyrobiska wprowadzono dedykowane tereny, 

tj.: 3 ZU i 12 ZU z zasadami znacznie ograniczającymi zainwestowanie oraz tereny 4 ZU, 

6  ZU z dopuszczeniem zabudowy na określonych warunkach. Tereny 3 ZU i 12 ZU 

obejmują swym zasięgiem obszar przyrodniczo cenny wyznaczony w „Aktualizacji 

inwentaryzacji roślin i grzybów objętych ochroną na trenie Gminy Trzebinia dla terenu nr 14 

Kamieniołom Górka w Trzebini” wraz z najbliższym otoczeniem. Ograniczenia w terenach 4 

ZU i 6 ZU mają na celu ochronę otwartego krajobrazu, co ma sprzyjać wykształtowaniu 

atrakcyjnej przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku. 

W obszarze planu zaprojektowano inny niż poprzednio układ komunikacyjny. Zmiany 

polegają między innymi na usunięciu z planu przedłużenia ulicy Miłej do ulicy Marszałka 

Piłsudskiego, usunięciu połączenia północnego i południowego odcinka ulicy Dworskiej 

przez tory kolejowe. Ww. zmiany powodują, że drogi obsługujące cały obszar są 

zlokalizowane zewnętrznie, drogi wewnątrz obszaru głównie obsługują poszczególne 

tereny. Ograniczono również połączenia wewnątrz obszaru terenów przemysłowych z 

mieszkaniowymi. Wszystkie wymienione wyżej założenia powodują poprawę jakości 

zamieszkania w tym obszarze.  

W obszarze planu zakazano lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych.  

Dla całego obszaru opracowania ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, pozostawiając wyjątki, które dotyczą inwestycji celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej oraz drogowej, 

dopuszczenia przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
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w terenach oznaczonych symbolami: od 1 PU do 6 PU, 6 U, 7 U pod warunkiem, że 

uciążliwość oddziaływania tych przedsięwzięć nie wykroczy poza granice tych terenów, 

stosownie do przepisów odrębnych. Dopuszczono przedsięwzięcia mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej 

oznaczonych symbolami: 2 PU, 7 PU (na terenie funkcjonującego zakłady „Górka” Cement 

S. A.), pod warunkiem, że uciążliwość oddziaływania tych przedsięwzięć nie wykroczy poza 

granice tych terenów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, stosownie do przepisów 

odrębnych. Dopuszczenia dotyczą terenów produkcyjnych, w większości istniejących 

położonych obrzeżnie względem zabudowy mieszkaniowej.  

Przewidziano również wyjątek dla przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów, 

rekultywacją oraz przywróceniem przyrodniczego użytkowania w ramach terenu  8 ZU, 

także terenów od 3 ZU do 5 ZU, 4 PU oraz dla inwestycji i działań związanych 

z rekultywacją terenów od 3 ZU do 6 ZU oraz 8 ZU i 12 ZU. 

W planie ustalono również standardy akustyczne dla poszczególnych typów zabudowy.  

Ze względu na położenie w granicach administracyjnych miasta nie było wymogu 

opracowania wniosku o uzyskanie zgody na nierolnicze wykorzystanie gruntów. W rejonie 

dawnego dworu w Górce przy ul. Dworskiej znajdują się dwa niewielkie fragmenty teren 

lasu (o użytku Ls na działkach nr 94/212 o pow. 2022 m2 oraz nr 94/213 o pow. 1353 m2 ), 

które w planie przeznaczone zostały na teren zieleni parkowej (1 ZP). Ustalone funkcje 

będą wymagały przeprowadzenia wniosku leśnego dla lasów będących własnością Skarbu 

Państwa. Przewiduje się wykorzystanie fragmentu ewidencyjnego lasu na park, co utrwali 

faktyczne użytkowanie.  

 

 

3) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

W obszarze objętym planem występują: obiekt zabytkowy wpisany do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz stanowisko archeologiczne. 

Ustalono zasady zagospodarowania i zabudowy dla terenów w strefach konserwatorskich 

oraz dla budynku zabytkowego. Stanowisko archeologiczne jest chronione procedurami 

określonymi w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W obszarze objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz 

dobra kultury współczesnej. W związku z tym nie wprowadzono ustaleń w tym zakresie. 

W planie wyznaczono dwie strefy konserwatorskie, tj.:  

a) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej w rejonie skrzyżowania ulic 

Marszałka Piłsudskiego i Grunwaldzkiej obejmująca dawny Szyb Zbyszek KWK 

„Siersza” wraz z otoczeniem; 

b) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej przy ulicy Lipcowej w rejonie jej 

skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia Państwa Polskiego obejmująca zespół 

obiektów przemysłowych.  

Strefa przy ulicy Lipcowej została wyznaczona w ograniczonym zakresie względem 

obowiązującego planu miejscowego obejmując w szczególności najbardziej wartościowe 

obiekty, tj.: halę pieców oraz obiekt kolejki. Zakres strefy stanowi kompromis pomiędzy 

potrzebami ochrony wartości kulturowych a potrzebami inwestycyjnymi i technologicznymi 

działającego na tym terenie zakładu „Górka”. Ograniczenie terytorialne strefy pozwoliło na 

bardziej rygorystyczne ustalenia, tj.:   

a) ochronę i konserwację istniejącej substancji o wartościach historycznych lub 

kulturowych z wyeksponowaniem kubatury; 
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b)      w przypadku remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektów o 

wartościach historycznych lub kulturowych zachowanie w znacznym stopniu 

gabarytu, bryły, formy dachu i tradycyjnej formy architektonicznej, w 

szczególności zachowanie charakteru wystroju zewnętrznego przez utrzymanie 

proporcji i osi otworów okiennych i drzwiowych oraz charakterystycznych detali 

architektonicznych, rodzaju materiału wykończeniowego i pokrycia;  

c)        w przypadku realizacji nowej zabudowy dostosowanie nowej zabudowy 

gabarytem, formą i detalem do cech zabudowy tradycyjnej, a dla zabudowy 

przemysłowej dodatkowo wkomponowanie nowej zabudowy w całą panoramę 

zabudowy przemysłowej zakładu; 

d) zakaz zmian w obiektach naruszających ich historyczne i kulturowe cechy. 

Strefę określono na podstawie przeprowadzonych analiz i waloryzacji konserwatorskich 

oraz Opinii Konserwatorskiej – Wstępne rozpoznanie historyczne i analiza wartości 

zabytkowej zespołu zabudowy. 

 

 

4) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a 

także potrzeby ludzi niepełnosprawnych.  

 

Na obszarze objętym planem nie występując przesłanki do określenia granic i 

sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ponieważ ww. zagrożenia nie występują. 

Powyższe potwierdzono na etapie zawiadomienia instytucji o przystąpieniu do 

sporządzenia planu i zbieraniu wniosków oraz na podstawie portali ISOK oraz SOPO.  

Potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględniane są przy realizacji inwestycji na podstawie 

przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto w planie 

ustalono konieczność zabezpieczenia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla osób 

posiadających kartę parkingową.  

W projekcie planu wyznaczony został obszar przestrzeni publicznej obejmujący 

zrekultywowany dawny kamieniołom Górka wraz z otoczeniem, którego południowa i 

zachodnia posiada szczególne wartości przyrodnicze. Teren przeznaczony został pod 

zieleń urządzoną mającą służyć głównie dla celów rekreacyjnych i codziennego 

wypoczynku (tereny o symbolach  3 ZU, 4 ZU,  5 ZU, 6 ZU, 12 ZU, 3 KP, 3 KDP). Dla tych 

terenów ustalony został w planie nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie  

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku, poprzez 

wyeliminowanie barier architektonicznych. 

W obszarze nie występują tereny i obszary górnicze czynnych zakładów górniczych.  

W planie ujawniono obszar deformacji nieciągłych, który ujęto jako element informacyjny. 

Jest to informacja, która odsyła inwestora do Rozporządzenia w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

 

5) Walory ekonomiczne przestrzeni.  

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez walory 

ekonomiczne przestrzeni rozumie się te cechy, które można określić w kategoriach 

ekonomicznych.  

Funkcje wyznaczone w planie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy uwzględniają 

walory ekonomiczne przestrzeni oraz kryteria efektywnego gospodarowania przestrzenią 
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rozumiane w kategoriach ekonomicznych. Walory ekonomiczne przestrzeni, w 

szczególności były brane pod uwagę przy lokalizacji funkcji związanych z aktywnością 

gospodarczą, które zostały wyznaczone w miejscach koncentracji usług, w szczególności 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub przy ich skrzyżowaniach (np. rejon skrzyżowania ulic 

Marszałka Piłsudskiego i Grunwaldzkiej).   

W projekcie planu ustalono korzystne wskaźniki zagospodarowania terenów, podnoszące 

efektywność ekonomiczną przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu i tym samym 

zwiększających atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. W terenie 2 PU ustalono 

zwiększone wskaźniki zabudowy, tj.: maksymalną wysokość do 50 m oraz maksymalny 

wskaźnik intensywności zabudowy do 4,0 umożliwiając tym samym modernizację i 

rozbudowę funkcjonującego tam zakładu zgodnie z wymogami technologii produkcji.  

Proponowane w planie wskaźniki zabudowy uwzględniają również zasadę 

zrównoważonego rozwoju.  

 

 

6) Prawo własności.  

Projekt planu miejscowego został sporządzony z zachowaniem uwzględnienia 

prawa własności. Uwzględnienie prawa własności w planie miejscowym oznacza, że co do 

zasady prawo to winno być respektowane w ustaleniach aktu planistycznego, niemniej 

jednak akt planistyczny może (w zgodności z Konstytucją RP) w przypadkach 

uzasadnionych wprowadzić ograniczenia tego prawa. Ograniczenia, dopuszczone 

ustawami, ingerujące w prawo własności, są naturalną konsekwencją instytucji planu 

miejscowego (jako aktu prawa miejscowego), chociażby poprzez ustalenie przeznaczenia 

terenu oraz zasad i warunków jego zagospodarowania, które jakkolwiek byłyby 

sformułowane, to w subiektywnej ocenie zainteresowanych zawsze mogą być traktowane 

jako ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności). Niemniej jednak sporządzony 

projekt planu w stopniu maksymalnym, to jest bez szkody dla interesu publicznego bądź 

prawidłowości rozwiązań planistycznych prawo własności respektuje. Konieczne 

ograniczenia wprowadzone przez projekt (np. rodzaje przeznaczeń, wskaźniki 

zagospodarowania, planowane elementy układu komunikacyjnego ingerujące w pewnym 

stopniu w własność prywatną) były analizowane pod względem proporcjonalności i w 

ocenie organu sporządzającego plan nie naruszały istoty prawa własności. W trakcie 

etapów procedury planistycznej (konsultacje, ………... wyłożenie do publicznego wglądu) 

sposób uwzględniania prawa własności był poddany w przypadkach tego wymagających 

(np. przy rozpatrywaniu uwag)  ocenie i rozstrzygnięciu. 

W granicach obszaru planu większość gruntów jest własnością osób prywatnych. 

Funkcje wyznaczone w planie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy uwzględniają 

prawo własności. Ustalenia wpisują się w stosunki własnościowe miejsca. W 

szczególności, w obszarach istniejącej zabudowy, układ drogowy (drogi wewnętrzne, 

dojazdy, ciągi piesze) zostały ustalone tak aby wpisać je w istniejące zwyczajowo dojazdy i 

przejścia jak również granice działek. Dążono do lokalizacji dróg publicznych w pierwszej 

kolejności na działkach gminnych. Istniejące drogi publiczne, w szczególności klasy 

lokalnej oraz dojazdowej zostały wkreślone w granicach istniejących działek drogowych, za 

wyjątkiem miejsc, gdzie wymaga tego modernizacja drogi. Nowe odcinki dróg dojazdowych 

uwzględniają zasadę racjonalności wykorzystania terenu.   

Proponowane funkcje uwzględniają zasadę racjonalności i proporcjonalności w ingerencję 

własności prywatnej oraz innych interesów osób trzecich. 
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Obszar przestrzeni publicznej obejmuje głównie własność komunalną bądź Skarbu 

Państwa. Powyższe ma na celu między innymi racjonalne wykorzystanie własności 

prywatnej na cele publiczne.    

 

 

7) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.  

Sporządzony projekt planu w zakresie potrzeb bezpośrednio związanych z 

obronnością i bezpieczeństwem państwa, stosownie do wymogów prawa, był poddany 

uzgodnieniom z właściwymi organami wojskowymi, policji oraz służb związanych z 

bezpieczeństwem państwa. Projekt spełnia wymogi potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

państwa wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 roku w 

sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa państwa. Do projektu planu nie zgłoszono wniosków od instytucji 

odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo kraju.  

W obszarze planu nie występują obiekty uznane za istotne ze względu na cele obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i 

obronności państwa. 

 

 

8) Potrzeby interesu publicznego.  

Projekt planu uwzględnia potrzeby interesu publicznego w szerokim zakresie, 

zarówno poprzez regulacje ogólne dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, 

zawarte w §10, rozwiązania projektu planu w zakresie dróg publicznych, infrastruktury 

technicznej (§13 i §14 oraz ustalenia szczegółowe dla terenów infrastruktury i terenów 

komunikacji – terenów dróg publicznych), jak również poprzez ustalenia szczegółowe o 

przeznaczeniu terenów, w tym  zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, terenów 

sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej oraz ustaleń dotyczących ciągów pieszych i 

możliwości realizacji ścieżek pieszo-rowerowych wg wskazań informacyjnych na rysunku 

planu. 

Interes publiczny w planowaniu przestrzennym rozumiany jest jako uogólniony cel dążeń i 

działań uwzględniających potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Interes publiczny został uwzględniony  

w projekcie planu, w szczególności poprzez zapisane w planie funkcje publiczne związane  

z komunikacją drogową, wyznaczonymi przestrzeniami publicznymi, ochroną zabytków czy 

realizacją infrastruktury technicznej.   

W planie wyznaczono obszary przestrzeni publicznych obejmujące zrekultywowany, dawny 

kamieniołom Górka, posiadający duże walory krajobrazowe i przyrodnicze, tj.: tereny: 3 ZU, 

4 ZU, 5 ZU, 6 ZU, 12 ZU, 3 KP, 3 KDP oraz 7 KDW. Niewątpliwie jest to obszar 

predysponowany do stworzenia przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych. Ustalono tam przede wszystkim nakaz zachowania obszaru jako 

ogólnodostępnego. Ponadto ustalono nakaz uwzględniania w zagospodarowaniu i 

zabudowie terenów potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku, 

poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych, sposób zagospodarowania 

uwzględniający obszar przyrodniczo cenny, ograniczenie lokalizacji obiektów 

tymczasowych czy możliwość wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania terenu 

związanych z uruchomieniem sztolni łączącej obszar przestrzeni publicznej z terenem przy 

zbiorniku wodnym „Balaton”, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 
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Dodatkowo, poza kategorią obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono przestrzeń publiczną o mniejszym 

znaczeniu, obejmującą tereny dróg, ciągów pieszych, terenu 1 ZP (bez działek 

zabudowanych budynkami), tereny sportu i rekreacji 1 US, 2 US, tereny usług publicznych 

1 UP i 2 UP oraz ogólnodostępne przestrzenie w terenach zabudowy usługowej od 1 U do 

7 U oraz 1 UO. Dla tych przestrzeni ustalono w celu podniesienia atrakcyjności przestrzeni: 

dla terenów zabudowy usługowej od 1U do 7U, terenów usług publicznych 1 UP i 2 UP 

oraz terenu zabudowy usług oświaty 1 UO nakaz akcentowania wejść do budynków i 

wjazdów na działki zielenią ozdobną. Ponadto, jak w poprzednio ustalono nakaz 

uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, w tym dysfunkcją wzroku, poprzez wyeliminowanie barier 

architektonicznych oraz  nakaz tworzenia powiązań pieszych i rowerowych łączących 

tereny przestrzeni publicznych wzdłuż dróg oraz łączących drogą 1 KDG z drogą 2 KDL na 

kierunku wschód – zachód przez tereny zieleni naturalnej i urządzonej. 

 

 

9) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji.  

Projekt planu zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej, których realizacja zapewnia właściwą obsługę istniejących  

i projektowanych funkcji w obszarze objętym planem. Ustalenia są zawarte w par. 14 oraz 

w części szczegółowej dotyczącej poszczególnych terenów, gdzie w przeznaczeniach 

dopuszczalnych uwzględniono sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz w 

ustaleniach szczegółowych dla terenów komunikacji. 

W projekcie planu, w zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono zaopatrzenie w wodę z sieci 

wodociągowej. W zakresie odprowadzenia ścieków ustalono odprowadzenie ścieków do 

kanalizacji sanitarnej, do szczelnych osadników bezodpływowych lub indywidualnych 

oczyszczalni. Rozwiązania alternatywne w zakresie odprowadzenia ścieków są 

podyktowane interpretacją przepisów w tej materii. Zasady podłączania do sieci 

kanalizacyjnej regulują przepisy odrębne.  

Ustalono zasilanie w energię elektryczną poprzez: istniejące i projektowane stacje 

transformatorowe wraz z liniami SN, sieć niskiego napięcia, przyłącza niskiego napięcia. 

Przewiduje się, między innymi lokalizację dodatkowej stacji trafo w rejonie terenów 

produkcyjno – usługowych. Jako zasadę przyjęto dążenie do budowy nowych sieci jako 

sieci kablowych, a stacji trafo jako wnętrzowych.  

W zakresie ogrzewania budynków ustalono ogrzewanie w oparciu o indywidualne 

rozwiązania z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu i innych paliw niskoemisyjnych lub 

alternatywnie dla zabudowy wielorodzinnej lokalne kotłownie dostosowane do opalania 

gazem, olejem  niskosiarkowym lub inne rozwiązania ekologiczne, zgodnie z przepisami z 

zakresu gazownictwa i ciepłownictwa. Dopuszczono zaopatrzenia obiektów w energię 

cieplną oraz elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW.   

W projekcie planu uwzględniono przebudowę gazociągu wysokoprężnego. Nowy przebieg 

gazociągu pozwoli na lepsze wykorzystanie działek ze względu na racjonalny przebieg 

oraz mniejszą strefę kontrolowaną.  

W projekcie planu uwzględniono również projektowany ciepłociąg, którego realizacja 

rozszerzy możliwości zaopatrzenia w ciepło ze źródeł centralnych. 

 

 



23 

10) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Zachowanie jawności i przejrzystości 

procedur planistycznych.  

 

 Po podjęciu przez Radę Miasta Trzebini uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego burmistrz, jako organ 

wykonawczy ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie na tablicach  ogłoszeń  

o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, 

zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania  

i opiniowania projektu planu oraz sporządził projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko rozpatrując wcześniej złożone wnioski.  

W terminie złożono 3 wnioski, a poza terminem dodatkowo 18 wniosków. 8 wniosków 

zostało rozpatrzonych pozytywnie, 9 wniosków rozpatrzono częściowo pozytywnie, a 4 

negatywnie.   

Następnie projekt planu został przekazany do opiniowania i uzgadniania. Uzyskano opinie i 

uzgodnienia. Projekt wyłożono do publicznego wglądu w dniach od ____ do ____. W dniu  

____ przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. 

W terminie do ____ złożono ____ uwag do projektu planu. Zarządzeniem nr ___ z dnia ___ 

rozpatrzono uwagi w następujący sposób: ____ uwag uwzględniono w całości, ____ uwag 

uwzględniono częściowo ____ , a _____ uwag nieuwzględniono. Uwzględnienie uwag nie 

wymaga ponowienia procedury, tj. opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia do publicznego 

wglądu.  

 

 

9) Potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów 

zaopatrzenia ludności.  

Projekt planu miejscowego w par. 14  dotyczącym zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej zawiera zasady zaopatrzenia  

w wodę. Ustalenia te gwarantują zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do celów 

zaopatrzenia ludności. 

 

10) Zachowanie równowagi, przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub 

określaniu potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z 

terenu, między interesem publicznym, a interesami prywatnymi.  

Ustalenia przyjęte w planie mają za zadanie zrównoważenie interesów prywatnych 

oraz interesu publicznego. Przyjęte ustalenia planu zapewniają właściwą realizację w/w 

postulatu, w szczególności w zakresie wyznaczonych w planie dróg publicznych, 

przestrzeni publicznych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę. Drogi publiczne 

wyznaczono w większości w korytarzach wyznaczonych w obowiązującym planie 

dostosowując ich szerokość do ewidencji działek. Zweryfikowano szerokość drogi 

wojewódzkiej oraz dróg powiatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów. Wykreślono połączenie ulicy Miłej z ulicą Piłsudskiego. Obszar 

przestrzeni publicznej obejmuje głównie własność komunalną bądź Skarbu Państwa. 

Powyższe ma na celu między innymi racjonalne wykorzystanie własności prywatnej na cele 

publiczne.    
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4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 oraz data uchwały 

rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Miasto Trzebinia posiada opracowaną „Ocenę aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Trzebinia”, która została przyjęta 

uchwałą Nr VIII/78/VII/2015  Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 maja 2015 roku.  W wyniku 

ww. Analizy stwierdzono nieaktualność miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze Górka. W związku z powyższym przystąpiono do opracowania 

niniejszego planu dla obszaru Górka. 

 

 

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.  

Zgodnie z wynikami opracowanej Prognozy skutków finansowych realizacja ustaleń 

niniejszego planu będzie miała wpływu na budżet gminy. Przewidywane są wpływy z tytułu 

wzrostu podatku od nieruchomości oraz wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

jak również koszty wynikające między innymi z wykupów działek lub ich fragmentów pod 

realizację nowych odcinków dróg oraz modernizację istniejących oraz realizacji 

infrastruktury technicznej.  

 

Bilans zysków i kosztów realnie się wyrównuje. 

 

Projekt zmiany planu został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


