UCHWAŁA NR VII/72/2020
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"BRODŁA - PRZEŚNICE" uchwalonego uchwałą nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 4594), zwaną dalej „zmianą planu miejscowego”.
§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym
stanowiącym integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia .................... 2020 r.

UZASADNIENIE
Zmiana planu miejscowego będzie miała na celu zaimplementowanie nowej funkcji w obszarze planu
miejscowego, tj. określanie warunków i parametrów przestrzennych dla realizacji tematycznego parku
rozrywki.
1.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego

Teren położony jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w obrębie sołectwa Brodła,
w gminie Alwernia, w powiecie chrzanowskim. Brodła graniczą z sołectwami: Poręba Żegoty i Mirów
w gminie Alwernia oraz Rybna, Przeginia Duchowna w gminie Czernichów (powiat krakowski). Sołectwo
Brodła graniczy z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym. Jest to ważny strategicznie obszar znajdujący się
w strefie oddziaływania Metropolii Krakowskiej i Aglomeracji Śląskiej.

Ryc. 1 – Fragment mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu inwestycji
Geograficznie jest to obszar pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Doliną Górnej Wisły, na terenie
Grzbietu Tenczyńskiego.
Przedmiotowy teren o powierzchni ok. 143 ha, oznaczony jako działki ewidencyjne nr 45/2, 41/7, 290/3 i 322/3
obr. Brodła, gm. Alwernia, położony jest po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 780 relacji Kraków –

Chełm Śląski (ul. Galicyjska), a zarazem bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1035 K (ul. Krzeszowicka)
odchodzącej w kierunku północnym do przysiółka Wrzosy, a dalej do miejscowości Zalas w gminie
Krzeszowice. Droga powiatowa dzieli teren na dwa obszary – wschodni i zachodni.
Z wyróżniających się, negatywnych elementów krajobrazowych należy wskazać napowietrzną linię wysokiego
napięcia 220 kV przecinającą teren w południowej części oraz napowietrzną linię średniego napięcia 15 kV
przecinającą północną część terenu w relacji wschód-zachód.
Jest to teren w całości mieszczący się w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, przylegający
od południa do otuliny rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno oraz od wschodu do obszaru Natura 2000
„Rudno”.
Konfiguracja terenu jest bardzo urozmaicona. Całość opada kierunku południowym i południowo-wschodnim
(w części północnej stromo, a w środkowej i południowej łagodniej), a płaszczyzna głównego stoku jest
rozczłonkowana i pocięta płytkimi wąwozami o układzie palczastym. Odróżniają się one szatą roślinną,
bowiem w przeciwieństwie do wierzchowiny zdominowanej uprawami rolnymi – w znacznej mierze
zaniechanymi i odłogowanymi – oraz łąkami, w pasmach otaczających dna wąwozów zachowała się roślinność
naturalna.
Na terenie obserwuje się obok siebie elementy przyrody różnych obszarów. Stykają się tu gatunki i zbiorowiska
roślin górskich z ciepłolubnymi, biocenozy skrajnie suchych skał i podmokłe łąki oraz bagienne lasy.
Szczególnie cennym elementem środowiska przyrodniczego są rzadko spotykane kwitnące bluszcze,
porastające Skały Gaudynowskie (położone poza przedmiotowym terenem, w odległości ok. 500 m
na południowy-zachód), stanowiące osobliwość przyrodniczą.
Bioróżnorodność środowiska przyrodniczego, jaką się tutaj obserwuje, zachowała się dzięki, prowadzonej
od wieków, tradycyjnej, ekstensywnej gospodarce rolnej, głównie pasterskiej i łąkowej. Szczególną rolę
dla opisanej bioróżnorodności odgrywa mozaikowa struktura przestrzenna. Teren otaczają dwa duże kompleksy
leśne: Las Orlej i Las Kosiarz.
Wschodnią części terenu stanowi dolina potoku Rudno, wzdłuż którego przebiega korytarz ekologiczny
o znaczeniu regionalnym, łączący obszary węzłowe lasów Babiej Góry i lasów Jury KrakowskoCzęstochowskiej.
Na terenie znajdują się dwie zabytkowe kapliczki murowane (przy ul. Krzeszowickiej), obie obsadzone
charakterystycznie dwoma drzewami, ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Znajdują się tutaj również
(w północnej części) dwa stanowiska archeologiczne nr 10 i nr 11 (osady z okresu neolitu).
W południowej części terenu widoczne są pojedyncze, rozproszone budynki, oderwane od zwartej zabudowy
Brodeł i obniżające walory krajobrazowe.
Biorąc pod uwagę predyspozycje przestrzenne, krajobrazowe i komunikacyjne omawianego obszaru, należy
stwierdzić, iż przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „BRODŁA - PRZEŚNICE” jest zasadne.

Ryc. 2 – Zdjęcie lotnicze obrazujące urozmaiconą rzeźbę oraz mozaikę zbiorowisk roślinnych terenu inwestycji
2.

Określenie stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia – aktualnie
obowiązująca wersja ujednolicona – zostało przyjęte uchwałą Nr VII/69/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia
31 sierpnia 2012 r.
Wedle studium obszar zmiany planu miejscowego został podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
UN - tereny zabudowy usług szkolnictwa wyższego
UC - tereny zabudowy usług wyższego rzędu
USR - tereny sportu i rekreacji
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
RZ - tereny trwałych użytków zielonych
KZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej
K - tereny infrastruktury technicznej-kanalizacja

Planowane przeznaczenie terenu tj. zabudowa usługowa z zakresu rozrywki, rekreacji i wypoczynku jest
dopuszczona w terenach UN, UC i USR i w tym zakresie projekt zmiany planu miejscowego jest zgodny
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
Dla pozostałej części ustalenia studium wymagają zmiany.
3.

Przygotowanie materiałów geodezyjnych

Przy sporządzenia planu miejscowego zostaną wykorzystane materiały pochodzące z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, tj. z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Chrzanowie:
- mapa zasadnicza w skali 1:2000,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000.
4.

Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zawartość merytoryczna zmiany planu miejscowego będzie odpowiadała tej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wskazanej w ust. 3 ww. przepisu – w dostosowaniu
do uwarunkowań miejscowych. Zostanie przeprowadzone postępowanie legislacyjne zgodnie z procedurą
sporządzania planu określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rysunek planu zostanie sporządzony w skali 1:2000, z uwagi na znaczny obszar objęty planem (ok. 150 ha)
oraz z uwagi na projektowane przeznaczenie terenów.
Przy sporządzeniu planu miejscowego zostanie opracowana:
- prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego,
- prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego.

