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z dnia  21 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVII.159.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza 
ustaleń studium

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Białej stwierdza

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała", przyjętego uchwałą nr 
XXXIII.380.2014 z dnia 24 października 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 904 i 961.
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Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice obejmuje obszar ograniczony od południa
drogą polną, drogą wojewódzką DW 407 i rzeką Biała, od wschodu drogami polnymi i drogą gminną nr 1065570
O, od północy Rzymkowickim Rowem oraz od zachodu rowem i drogą polną.

Zgodnie ze studium, obszar objęty planem miejscowym stanowi obszar rolny o średnich i niskich walorach
produkcyjnych, oznaczony na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” symbolem R2,
obszary węzłowe sytemu ekologicznego o znaczeniu lokalnym (E2), obszary korytarzy ekologicznych o znaczeniu
regionalnym (E3), obszary korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym (E4), obszary wód płynących i
stojących (E5), obszary zabudowy zagrodowej – kulturowe (M1), obszary zabudowy mieszkaniowej wiejskiej
(M2), obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3), obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(M5), obszary koncentracji usług – współczesne (U3), obszary sportu, rekreacji i wypoczynku (Z1) oraz obszary
parkowe – kulturowe (Z2). Ustalenia planu miejscowego są zgodne z kierunkami zagospodarowania przyjętymi w
studium dla ww. obszarów oraz nie naruszają wskaźników urbanistycznych dla nich określonych. Ustalenia planu
nie naruszają także ustaleń studium w zakresie strategicznych kierunków zagospodarowania przestrzennego,
kierunków zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i kierunków rozwoju systemów transportowych i
inżynieryjnych, a także realizują przyjęte zasady ochrony i kształtowania środowiska, w tym systemu
ekologicznego, walorów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w szczególności
poprzez ustalenie:

a)  ochrony korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Białej;

b)  ochrony licznych drzew i krzewów o kształcie drzewkowatym, o cechach pomnikowych, naturalnych
siedlisk przyrodniczych i stanowisk i siedlisk chronionych gatunków zwierząt;

c)  strefy ochrony konserwatorskiej dla historycznego założenia rezydencjalno-krajobrazowego wraz z
podzamczem oraz poprzez objęcie ochroną zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w
gminnej ewidencji zabytków, obiektów o wysokich walorach kulturowych, i stanowisk archeologicznych;

d)  ochrony historycznego układu ruralistycznego wielodrożnego wraz z fragmentem zabudowy o czytelnym
układzie ulicowym w granicach ochrony kompozycji historycznego układu ruralistycznego;

e)  ochrony krajobrazu kulturowego licznymi strefami ochrony konserwatorskiej ekspozycji oraz obowiązku
ukształtowania zabudowy w miejscu eksponowanym w widoku.

sporządziła:

G. Samitowska

inspektor ds. planowania przestrzennego
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