
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... .... r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 
północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, 

Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

Rada Miejska w Bielsku-Białej
stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, 
Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku, z późn. 

zm.) i wobec nie wniesienia uwag
uchwala wyżej wymienioną zmianę.

§ 1. W uchwale nr XIII/296/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej 
położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego (ogł. w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 349), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) strefę częściowej ochrony konserwatorskiej obejmującą budynki przy ul. Górskiej nr: 122/124, 
126, 134, 142, 148, 156, 158, 160 – oznaczoną na rysunku planu;”

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ochronę obiektów o wartościach zabytkowych:

a) ul. Anyżowa 2,

b) ul. Dolinowa: 4, 9,

c) ul. Górska: 36 i stacja wodociągowa, 46, 52, 64, 74, 76, 82, 88, 96, 104, 108, 112, 116, 174, 180, 
202, 204, 208, 214, 216, 224,

d) ul. Jeleniowa 6,

e) ul. Małej Straconki: 5, 6,

f) ul. Pikowa: 4, 7,

g) ul. Prosta: 69, 73,

h) ul. Rolna: 81, krzyż,

i) ul. Sowia 14,

j) ul. Wczasowa 66,
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k) ul. Wilcza 4,

l) ul. Zawodzie: 4-4a, 16, 19, 45, 49, krzyż,

m) ul. Żabia 4”;

3) na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/296/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, 
Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego dla budynków przy ul. Górskiej 
120 i 144, przy ulicy Dolinowej 10 oraz przy ulicy Małej Straconki 29 i 33 wykreśla się oznaczenie, określone 
w legendzie jako „obiekty o wartościach zabytkowych”.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszarów objętych zmianą planu;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2018
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Załącznik Nr 1a do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2018
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia .....
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny

północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową,
Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

1. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła w dniu 27 lutego 2018 roku uchwałę Nr XXXVIII/753/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami
Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (opracowanie nr 205). Droga
ekspresowa S-69 to obecnie droga S1.

Projektem zmiany planu miejscowego objęto pięć budynków położonych przy ulicy Górskiej 120 i 144,
Dolinowej 10 oraz ulicy Małej Straconki 29 i 33 w obrębie Straconka. Budynki te zostały wykreślone
z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, a tym samym z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dla obszarów objętych opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujący tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską,
Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, uchwalony uchwałą Nr XIII/296/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 roku (plan numer 129). W planie tym ww. budynki
zostały objęte ochroną konserwatorską i wymienione w § 5 dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytków.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr
XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. z późniejszymi zmianami) objęte
zmianą planu budynki położone są w strefie mieszkalnictwa oznaczonej symbolem MNU – zabudowa
mieszkaniowo-usługowa oraz w strefie mieszkalnictwa w obszarze predysponowanym do funkcji turystyczno-
rekreacyjnej. Budynki przy ulicy Górskiej 120 i 144 oraz przy ulicy Dolinowej 10 znajdują się w strefach
ochrony konserwatorskiej.

Celem zmiany jest weryfikacja ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawartych
w § 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikająca z wykreślenia z Wojewódzkiej oraz
Gminnej Ewidencji Zabytków budynków objętych projektem zmiany planu.

2. Procedura planistyczna rozpoczęła się w dniu 16 marca 2018 r. obwieszczeniem wywieszonym
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ogłoszeniem w prasie lokalnej, udostępnieniem informacji
o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Biura Rozwoju Miasta oraz zawiadomieniem organów i instytucji właściwych do uzgadniania
i opiniowania projektu. W kwietniu 2018 roku uzyskano uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu zmiany planu (WOOŚ.410.132.2018.AB z dnia 16 kwietnia 2018 roku) oraz opinię
sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej stwierdzającą, że nie ma
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu (ONS-
ZNS/522/11/12P/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku). W lipcu 2018 r. została opracowana Prognoza skutków
finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego. Projekt zmiany planu został uzgodniony i zaopiniowany
przez właściwe organy i instytucje i wyłożony do publicznego wglądu. Wyznaczony został termin dyskusji
publicznej i składania uwag do projektu zmiany planu. Do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

3. W obszarze objętym projektem zmiany planu, ze względu na zakres zmian, nie powstały przesłanki
faktyczne uzasadniające dokonanie wszystkich ustaleń, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu
sporządzono zgodnie z zapisami studium (a na podstawie art. 20 ust. 1 nie naruszając jego ustaleń) oraz
zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4
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Ze względu na zakres projektu zmiany planu nie przedstawia się sposobu realizacji wszystkich wymogów
wynikających z ww. przepisu ustawy. Zmiana (nowelizacja) uchwały polega na zastąpieniu przepisów
zawartych w § 5 przepisami o innym brzmieniu oraz wykreśleniu na rysunku zmiany planu oznaczenia,
określonego w legendzie obowiązującego miejscowego planu jako "obiekty o wartościach zabytkowych"
z budynków przy ulicy Górskiej 120 i 144, ulicy Dolinowej 10 oraz ulicy Małej Straconki 29 i 33 – tak więc
w projekcie zmiany planu uwzględniono wymogi dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
W projekcie zmiany planu zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu oraz
zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych w sposób opisany w ust. 2. Projekt zmiany planu
obejmuje istniejące budynki, nie dotyczy sytuowania nowej zabudowy.

4.2. Zgodność z wynikami analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXXII/614/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Sporządzany projekt zmiany planu ma na celu zaktualizowanie
wykazu budynków objętych ochroną konserwatorską. Projekt zmiany planu nie jest sprzeczny z wynikami
sporządzonych analiz.

4.3. Wpływ projektu zmiany planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Prognozuje się, że projekt zmiany planu miejscowego w ww. zakresie nie wpływa na dochody własne
i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem
nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania. Projekt zmiany planu nie ma też wpływu na
wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy.

5. Skierowany przez Prezydenta Miasta do Rady Miejskiej w celu uchwalenia projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru będzie po uchwaleniu i ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego stanowić prawo miejscowe w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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