
                                                                                                                                

     UCHWAŁA  NR  XXXVI/315/2002 
Rady Gminy  Bolesław 
z dnia  11 września 2002r. 

 
w sprawie: zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 

      Gminy  Bolesław,  w części obejmującej obszar o pow. ok. 8,5 ha, połoŜony 
pomiędzy drogą krajową nr 94, a ulicą Długą, w obrębie wsi Bolesław i Ujków 
Nowy  Kolonia, 

 
Na  podstawie  art. 18, ust. 2,  pkt 5, art. 40  ust.1,  art.41 ust.1,  art.42  ustawy  z dnia 

8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 
ze zm.) oraz art.7  i 8 ust.1 i ust.2,  art. 10 ust. 3,  art. 11,  art. 26,  art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139 ze zm.),  
 

Rada Gminy  Bolesław uchwala: 
 
częściową zmianę miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bolesław, zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/181/94 Rady Gminy  Bolesław, z dnia 
25.05.1994 r.  ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 11, poz. 78. 
 

§ 1 
 
Przedmiotem zmiany planu jest obszar o pow. ok. 8,5 ha, połoŜony pomiędzy drogą krajową 
nr 94, a ulicą Długą, w obrębie wsi Bolesław i Ujków Nowy - Kolonia, w dotychczasowym 
planie znajdujący się w jednostce strukturalnej – 4.OR – osadniczo rolnej, oznaczony w 
częściach symbolami: 

MRJ – mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego 
RzW – zielonych uŜytków rolnych i wód otwartych 
ZI – zieleni izolacyjnej w pasie drogi krajowej 

 
W całości objęty strefą ochronną Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i w części 
strefą ochrony ekologicznej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolesław, stanowi tereny które mogą być przeznaczone pod zabudowę. 
W projekcie zmian obszar ten przeznacza się pod zabudowę mieszkalno – gospodarczą. 
 

§ 2 
 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny -  Rysunek planu  1:2000 
1. Obowiązujące ustalenia rysunku planu obejmują: 

- granice obszaru objętego zmianą planu 
- przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
- nieprzekraczalne linie zabudowy 
Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny, a podane powierzchnie - wartości 
przybliŜone. 

2. Linie rozgraniczające - ściśle określone, wymagają zachowania danych liczbowych     
ustalonych planem oraz potwierdzenia w projektach technicznych ulic.                                                         
Linie rozgraniczające – orientacyjne, mogą być modulowane na etapie projektowania 
technicznego przy zachowaniu ogólnych zasad ustalonych planem.                                



Nieprzekraczalne linie zabudowy określone graficznie i liczbowo, stanowią pochodną osi 
drogowych i linii rozgraniczających. 

 
§ 3 

 
Zasady i warunki zagospodarowania terenów wydzielonych na Rysunku Planu 
oznaczonych symbolami kolejno wyraŜającymi: 
 

- 4.OR     -    numer i symbol jednostki strukturalnej planu gminy 
- 4             -   kolejny nr zmiany planu 
- XX         -   literowe oznaczenie przyjętej funkcji terenu 
- 1...          -   kolejny nr wydzielonego terenu tej samej funkcji 

   
4.OR – MJ1.    -  pow. 0,46 ha 
4.OR – MJ2.    -  pow. 1,24 ha 
4.OR – MJ3.    -  pow. 0,23 ha 
4.OR – MJ4.    -  pow. 0,21 ha 
4.OR – MJ5.    -  pow. 0,21 ha 
 
Tereny zabudowy jednorodzinnej w ogrodach z dopuszczeniem drobnej działalności 
gospodarczej. 
UciąŜliwość prowadzonej działalności nie moŜe wykraczać poza granice własnej działki. 
Charakter zabudowy – wolnostojący. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem 
powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie moŜe przekraczać 40 %. 
PołoŜenie budynków na działce nie moŜe wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy 
ustalone w rysunku planu. 
Gabaryty budynków nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych, przy załoŜeniu 
wysokości ścian nie większej niŜ 7,0 m., licząc od średniej poziomu terenu do okapu. 
Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych  nie mogą obniŜać 
wartości krajobrazowych otoczenia. Ze względu na połoŜenie w obszarze chronionego 
krajobrazu, architektoniczna forma zabudowy wymaga:  

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub 
czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach  37 – 45º,  krytych dachówką  lub 
materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne; 

- Horyzontalnego podziału ścian szczytowych na wysokości okapu, poprzez 
róŜnicowanie materiału  lub faktury wykończenia powierzchni; 

- Stosowania prostokątnych - o dłuŜszym boku pionowym, otworów okiennych i 
drzwiowych, symetrycznie dzielonych; 

- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, 
drewno,  ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.  

Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie moŜe 
być mniejszy od   20 %  powierzchni działki. 
Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych uŜytkowników warunkowany jest: 

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą 
- Minimalną powierzchnią działki = 600 m2 
- Minimalną szerokością działki = 15,0 mb  oraz regularną jej formą odpowiednią dla  

racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu. 
Teren górniczy ZGH „Bolesław” . Dla trwałych budowli, wymagane uzgodnienia z OUG 
warunków zabudowy i zagospodarowania działki. 
 



 
4.OR – MJw1. -  pow. 0,24 ha 
4.OR – MJw2. -  pow. 0,21 ha 
 
Tereny zabudowy jednorodzinnej w ogrodach z dopuszczeniem drobnej działalności 
gospodarczej, połoŜone w strefie hałasu drogi krajowej nr 94.  NaleŜą do rodzaju terenów 
„pod zabudowę mieszkaniową”, dla której określone zostaną dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku. Zagospodarowanie działki i rozwiązanie budynków przeznaczonych na pobyt 
ludzi winno uwzględniać wymagania ochrony akustycznej poprzez zwiększenie izolacyjności 
elementów budowlanych, odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń i wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej w ogrodzie. UciąŜliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie moŜe 
wykraczać poza granice własnej działki. Pozostałe warunki jak dla terenów MJ 1-5. 
 
4.OR – URw1.-  pow. 0,12 ha 
4.OR – URw2.-  pow. 0,14 ha 
4.OR – URw3.-  pow. 0,07 ha 
 
Tereny usług w strefie zanieczyszczenia i hałasu z drogi krajowej nr 94. Wyklucza się 
lokalizacje obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a takŜe szkodliwych lub mogących 
pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. UciąŜliwość prowadzonej 
działalności gospodarczej nie moŜe wykraczać poza granice własnej działki. Zabudowa 
jednokondygnacjowa, drobnej struktury. Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze 
izolacyjnym i kompozycyjnym, nie moŜe być mniejszy od   20 %  powierzchni działki. 
Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do 
powierzchni działki, nie moŜe przekraczać 40 %. PołoŜenie budynków na działce nie moŜe 
wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu. 
Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych  nie mogą obniŜać 
wartości krajobrazowych otoczenia i ze względu na eksponowane połoŜenie z drogi krajowej 
cechować się wysokim standardem rozwiązań estetycznych i technicznych, łącznie z piątą 
elewacją dachu. 
Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:  

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub 
czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach  37 – 45º,  krytych dachówką  lub 
materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne; 

- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, 
drewno,  ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.  

 
Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane 
jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w 
wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów,  uzgodnionej z Zarządem Gminy. 
Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych uŜytkowników warunkowany jest: 

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą 
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m2 
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb  oraz regularną jej formą odpowiednią dla  

racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu. 
Warunki górnicze jak dla MJ. 
 
 
 
 



4.OR – UR1.   -  pow. 0,74 ha 
 
Tereny usług handlowych i rzemieślniczych oraz drobnej wytwórczości, w części połoŜonych 
w strefie hałasu z drogi krajowej nr 94. Wyklucza się lokalizacje obiektów szkodliwych lub 
mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. UciąŜliwość 
prowadzonej działalności gospodarczej nie moŜe wykraczać poza granice własnej działki. 
Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do 
powierzchni działki, nie moŜe przekraczać 40 %. PołoŜenie budynków na działce nie moŜe 
wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu. 
Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych  nie mogą obniŜać 
wartości krajobrazowych otoczenia i ze względu na eksponowane połoŜenie z drogi krajowej 
cechować się podwyŜszonym standardem rozwiązań estetycznych i technicznych, łącznie z 
piątą elewacją dachu. Zabudowa jednokondygnacjowa (maks. 4,0 m do okapu, z moŜliwością 
urządzenia uŜytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, nawiązująca swym 
charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. Ponadto, 
architektoniczna forma zabudowy wymaga:  

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub 
czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach  37 – 45º,  krytych dachówką  lub 
materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne; 

- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, 
drewno,  ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.  

 
Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane 
jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w 
wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy. 
Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie moŜe 
być mniejszy od   20 %  powierzchni działki. 
. Warunki górnicze jak dla MJ. 
Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych uŜytkowników warunkowany jest: 

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą 
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m2 
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb  oraz regularną jej formą odpowiednią dla  

racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu. 
 
4.OR – UR2.   -  pow. 0,50 ha 
4.OR – UR3.   -  pow. 0,45 ha 
4.OR – UR4.   -  pow. 0,96 ha 
4.OR – UR5.   -  pow. 0,52 ha 
 
Tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości. Wyklucza się lokalizacje 
obiektów szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów 
szczególnych. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod 
budynkami do powierzchni działki, nie moŜe przekraczać 40 %. PołoŜenie budynków na 
działce nie moŜe wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu. 



Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych  nie mogą obniŜać 
wartości krajobrazowych otoczenia. Zabudowa jednokondygnacjowa (maks. 4,0 m do okapu, 
z moŜliwością urządzenia uŜytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, 
nawiązująca swym charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. 
Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:  

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub 
czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach  37 – 45º,  krytych dachówką  lub 
materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne; 

- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, 
drewno,  ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.  

 
Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane 
jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w 
wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy. 
Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie moŜe 
być mniejszy od   20 %  powierzchni działki. 
Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych uŜytkowników warunkowany jest: 

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą 
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m2 
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb  oraz regularną jej formą odpowiednią dla  

racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu. 
Warunki górnicze jak dla MJ. 
 
4.OR – UR6.   -  pow. 0,71 ha 
 
Tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości na zapleczu działek 
mieszkaniowych, z wykluczeniem obiektów szkodliwych lub mogących pogorszyć stan 
środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem 
powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie moŜe przekraczać 40 %. 
PołoŜenie budynków na działce nie moŜe wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy 
ustalone w rysunku planu. 
Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych  nie mogą obniŜać 
wartości krajobrazowych otoczenia. Zabudowa jednokondygnacjowa (maks. 4,0 m do okapu, 
z moŜliwością urządzenia uŜytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, 
nawiązująca swym charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. 
Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:  

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub 
czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach  37 – 45º,  krytych dachówką  lub 
materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne; 

- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, 
drewno,  ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.  

 
Powiązania komunikacyjne i sieciowe, za wyjątkiem kanalizacji, przez tereny działek 
macierzystych. UciąŜliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie moŜe wykraczać poza 
granice własnej działki.  Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i 
kompozycyjnym, nie moŜe być mniejszy od   20 %  powierzchni działki. 
Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane 
jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w 
wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy. 
Warunki górnicze jak dla MJ.  



Dopuszczalny podział terenu po linii wyznaczonej planem z zapewnieniem powiązania 
komunikacyjnego i sieciowego przez tereny MJ. 
 
4.OR – ZI1.      -  pow. 0,03 ha 
4.OR – ZI2.      -  pow. 0,04 ha 
4.OR – ZI3.      -  pow. 0,02 ha 
  
Tereny zieleni izolacyjnej. 
Enklawy zieleni towarzyszącej komunikacji i technicznemu uzbrojeniu terenu,                          
do zagospodarowania jako zieleń przyuliczna. 
 
 
4.OR – ZW     -  pow. 0,09 ha 
 
Teren zieleni i wód otwartych. 
Wykluczony dla zabudowy ze względów fizjograficznych. Wskazane zagospodarowanie 
rekreacyjne. 
 
4.OR – W1.     -  pow. 0,07 ha 
4.OR – W2.     -  pow. 0,02 ha 
4.OR – W3.     -  pow. 0,03 ha 
 
Teren wód otwartych. 
Adaptacja istniejących kanałów melioracyjnych dla celów odwodnienia gruntu i 
odprowadzenia, oczyszczonych w obrębie działki, wód opadowych z terenów budowlanych. 
 
4.OR – L         -   pow. 013 ha     
 
Ulica lokalna 
Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m. (w obrębie projektu planu 6,0 m do osi 
jezdni). 
Jezdnia  szerokości 6,0 m. Chodnik szerokości 2,0 m. 
 
4.OR – D1.      -  pow. 0,42 ha    
4.OR – D2.      -  pow. 0,10 ha 
 
Ulice dojazdowe. 
Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Jezdnia dwupasmowa szerokości 6,0 m. 
Chodnik jednostronny 2,0 m, po stronie wschodniej na D1. i północnej na D2. 
 
4.OR – D3.      -  pow. 0,08 ha 
4.OR – D4.      -  pow. 0,08 ha 
 
Ulice dojazdowe – ślepe, zakończone placykami do zawracania pojazdów 
Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Jezdnia 5,50 m.  
Chodniki obustronne 2 x 2,0 m. 
Ustalenia planu orientacyjne, do ostatecznego rozwiązania na etapie projektowania 
realizacyjnego i podziału nieruchomości. 
 
 



4.OR – Dz1.    -  pow. 0,21 ha 
4.OR – Dz2.    -  pow. 0,09 ha 
 
Uliczki dojazdowe w strefie zamieszkania. 
Szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m. Nawierzchnia jednoprzestrzenna -  bez 
wyodrębnienia jezdni i chodników.  
 
4.OR – KX1.   -  pow. 0,02 ha 
4.OR – KX2    -  pow. 0,02 ha 
 
ŚcieŜki pieszo-rowerowe.  
Szerokość w liniach rozgraniczających 2,5 m. 
Połączone z gminnym układem ścieŜek rowerowych, ścieŜką zbiorczą wzdłuŜ cieku 
wodnego. 
Ustalenia planu orientacyjne, do ostatecznego rozwiązania na etapie projektowania 
realizacyjnego i podziału nieruchomości. 
 

§  4. 
 

 Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
 
1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu komunalnego. 
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnego kolektora kanalizacyjnego  i 

grupowej oczyszczalni gminnej (budowie). W okresie przejściowym, dopuszcza się 
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych, z obowiązkiem 
okresowego wywoŜenia ich zawartości do istniejącej oczyszczalni. 

3) Odprowadzenie wód opadowych wraz z wodami melioracji budowlanej, otwartymi  
kanałami zbiorczymi do naturalnego odbiornika – dopływu „Białej”, biegnącego przy 
zachodniej granicy obszaru opracowania (wody z utwardzonych nawierzchni w obrębie 
parkingów i garaŜy, poprzez typowe separatory błota, smarów, olejów i benzyn). 

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz, poprzez bezpośrednie przyłączenie do 
gminnych sieci rozdzielczych, na warunkach określonych w załoŜeniach i projekcie, 
opracowanych dla całości obszaru gminy zgodnie z przepisami szczególnymi Prawa 
Energetycznego i aktów wykonawczych. 

5) Rozwiązanie potrzeb cieplnych w oparciu o ekologicznie "czyste" paliwa (gaz, lekki olej 
opałowy, elektryczność itp.). 

6) Usuwanie odpadów stałych , segregowanych w pojemnikach na działce (z 
wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych), przez wyspecjalizowane jednostki 
transportowe. 

7) Planowane przedsięwzięcia wraz z rozwiązaniami infrastruktury technicznej nie mogą 
powodować negatywnej zmiany istniejących stosunków wodnych. 

 
§ 5 

 
Ustala się  stawkę 20%  dla naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
objętych zmianą planu, a nie stanowiących własności gminy, zgodnie z art. 36, ust. 3  ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym: 

 
 
 



§ 6. 
 
Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, zatwierdzonego uchwałą  
nr XVIII/181/94 Rady Gminy  Bolesław, z dnia 25.05.1994 r.  ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 
Katowickiego nr 11, poz. 78  -  w części objętej uchwaloną zmianą planu. 
 
                                                                        § 7. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław, a informacja o uchwaleniu zmiany planu 
zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 

 
§ 8. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 – dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
§ 9. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Bolesław. 

 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




