UCHWAŁA NR XVI/171/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
w zakresie usług turystycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze
zmianami),
RADA GMINY BRENNA stwierdza zgodność przedmiotowego planu z ustaleniami obowiązującego
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego
uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27 stycznia 2010 r. i uchwala:
ZMIANĘ FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
I. Ustalenia ogólne.
II. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.
III. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.
IV. Ustalenia końcowe.
Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE
§ 1. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje
obszar działki nr 1465/7, 1469/4 oraz 1467/5 przy ulicy Góreckiej w Brennej, w granicach określonych
w uchwale Nr XXXII/270/09 Rady Gminy Brenna z dnia 29 października 2009 r., wskazanych na Rysunku
planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”),
składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1) Załącznik Nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej,
w skali 1:1000;
2) Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, obejmującego obszar
działki 1465/7, 1469/4 oraz 1467/5 przy ulicy Góreckiej w Brennej;
3) Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. 1. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały, określa się
następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny dla których niniejsza uchwała określa następujące
przeznaczenie:
a) UT – tereny usług turystycznych,
b) ZI/KSP – tereny zieleni izolacyjnej, parking.

———————————————————————————————————————————————————————
Id: 446FA44D-13F9-416A-B157-200D5D5BEDB4. Podpisany
Strona 1 z 9

2. Na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne,
nie będące ustaleniami planu:
1) granice i numery działek;
2) istniejąca infrastruktura techniczna:
a) sieć energetyczna,
b) sieć wodociągowa,
c) kanalizacja sanitarna,
d) sieć gazowa.
§ 4. 1. Wyodrębnione tereny na rysunku planu oznacza się według następującej zasady:
1) pierwsza w zapisie cyfra arabska określa wyodrębnioną z obszaru gminy jednostkę strukturalną: BRENNA
CENTRUM - jednostka strukturalna 4;
2) duże litery określają przeznaczenie terenów według ustaleń zawartych w rozdziale 1 niniejszej uchwały;
3) końcowe cyfry arabskie określają kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki
strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia.
2. Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:
1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
6) granic terenów służących organizacji imprez masowych;
7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;
8) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
9) przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717 ze zmianami);
10) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi;
11) granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego zmianą fragmentów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w granicach określonych niniejszą
uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dominujące,
któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako przeznaczenie
uzupełniające;
5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury
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technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych
i dalszych ustaleń planu;
7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, art. 6);
8) powierzchni biologicznie czynnej należy rozumieć powierzchnię terenu zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, art.3, ust. 22);
9) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji, do powierzchni całego terenu inwestycji;
10) powierzchni zabudowy budynku – należy przez to rozumieć powierzchnię obliczaną po obrysie
zewnętrznym budynku, w poziomie terenu, bez: części obiektów budowlanych, nie wystających ponad
powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów;
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana
frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms,
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego;
12) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub
nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego
planem w zakresie: zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania
ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody
i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
13) reklamie – należy przez to rozumieć informację wizualną polecającą towary lub usługi, a także szyldy
i tablice informacyjne podmiotów gospodarczych;
14) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący,
o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6 m² lub o wysokości przekraczającej 5 m.
Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM:
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
2. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację obiektów małej architektury.
3. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację ścieżek pieszych i rowerowych.
4. Ustala się następujące zasady umieszczania reklam:
1) zakaz lokalizowania wielkoformatowych obiektów reklamowych;
2) na budynkach dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie szyldów stanowiących identyfikację firm
prowadzących działalność w budynkach.
5. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń betonowych, blaszanych i innych nie będących ogrodzeniami
ażurowymi.
6. W całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych.
7. W całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
kempingowej.
8. W obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się
lokalizację:
1) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;
2) podziemnych części budynków;
3) schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów.
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9. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w ustaleniach
szczegółowych Rozdziału 3 niniejszej uchwały.
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:
1) dla obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 Godula – Beskid Śląski:
a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zapobiegających
przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód,
b) nakaz wyposażenia w system kanalizacji sanitarnej całości terenu w obszarze zbiornika;
2) dla strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody w Pogórzu, w celu ochrony jej zasobów należy
postępować zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej znak OS-I-6210/64/97 z dnia 22
grudnia 1997 r.
2. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) nakaz utrzymania emisji substancji i energii do środowiska na poziomach nie przekraczających
dopuszczonych wartości od istniejących i przebudowanych obiektów oraz prowadzonych działalności;
2) emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana działalnością usługową, a także emisja powodowana
ogrzewaniem obiektów nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji do środowiska.
3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych
przed degradacją lub zanieczyszczeniem.
4. W zakresie postępowania z odpadami - ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z obowiązującym planem gospodarki odpadami w Gminie Brenna.
5. W zakresie ochrony przyrody - teren opracowania znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98 wojewody bielskiego z dnia 16 czerwca 1998
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
§ 8. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. W obrębie obszaru objętego planem
nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu art. 102 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz. 741, z późniejszymi
zmianami).
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter
orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.
2. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, zarówno w wykonaniu
powietrznym jak i kablowym, przy zachowaniu ustaleń planu.
3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie poprzez istniejące oraz nowo
projektowane sieci elektroenergetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie terenów zabudowy z gminnej sieci
wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się: nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie do
gminnej sieci kanalizacji.
6. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się sukcesywną realizację kanalizacji
deszczowej lub rowów odwadniających obejmującej tereny dróg publicznych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie
z zapotrzebowaniem sieci średnio lub niskoprężnej.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się nakaz dostawy ciepła
z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych.
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9. W zakresie telekomunikacji ustala się jako dopuszczalną, rozbudowę przewodowych sieci
telekomunikacyjnych w formie podziemnych instalacji kablowych lub kanalizacji teletechnicznej.
§ 10. Ustalenia ogólne zawarte w §6 do §9 są obowiązujące chyba, że w ustaleniach szczegółowych
Rozdziału 3 zapisano inaczej.
Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW:
§ 11. 1. Wyznacza się tereny usług turystycznych o symbolu 4.UT.1 dla których ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi agroturystyki,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) usługi gastronomi związane z obsługą rekreacji i turystyki,
d) usługi turystyki związane z zakwaterowaniem, ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty;
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) parkingi, miejsca postojowe,
b) dojazdy, dojścia, drogi wewnętrzne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne i rehabilitacyjne,
e) obiekty usługowe (w tym rozrywkowe, kulturalne, handlowo-gastronomiczne);
3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakaz lokalizowania zabudowy w pasie gruntu o szerokości 20 m od ściany lasu,
b) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew
plastikowych - dopuszcza się wyłącznie materiały naturalne takie jak: tynki, kamień, cegłę, drewno,
c) zakaz stosowania rodzajów pokrycia dachów innych niż: dachówka ceramiczna lub betonowa, gont
bitumiczny imitujący dachówkę, strzecha, gont drewniany, blachodachówka, blacha,
d) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem
stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących,
e) wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające
negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) minimalna powierzchnia działki - 1000m2;
2) minimalna szerokość frontu działki - 25,0m;
3) maksymalna wysokość zabudowy (w zakresie usług turystycznych) – 12,0m;
4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3, przy czym trzecia kondygnacja może być realizowana
wyłącznie w poddaszu;
5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°- 45°.
§ 12. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej oraz parkingu o symbolu 4.ZI/KSP.1 , dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyjna, parking;
2) przeznaczenie uzupełniające:
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a) zieleń urządzona,
b) dojścia, dojazdy;
3) nakaz realizacji szczelnych nawierzchni parkingu z odprowadzeniem oczyszczonych wód opadowych do
wód powierzchniowych.
Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 13. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15% dla terenów oznaczonych
symbolami UT , dla pozostałych 5%.
§ 14. Ustalenie, o którym mowa w §13 oznacza, że Wójt Gminy będzie pobierał jednorazową opłatę
wysokości 15% lub 5% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie
internetowej Urzędu Gminy Brenna.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Wojnar
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RADY GMINY BRENNA
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/171/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 31 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna stwierdza w oparciu o dokumentację
z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie
z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/171/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 31 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwalając zmianę fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna przy ulicy Góreckiej w Brennej dla
inwestycji związanej usługami turystycznymi, stwierdza, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
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