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UCHWAŁA NR LIV/786/09
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obszaru Rozbarku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu 
planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bytom” przyjętego uchwałą nr XXVI/460/00 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 października 2000 r. 
Rada Miejska uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku

ROZDZIAŁ 1
Przedmiot planu

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
obszaru Rozbarku – położonego pomiędzy ulicami: 
Witczaka, Siemianowicką, Aleją Jana Pawła II, zwa-
ny w dalszej części niniejszej uchwały „planem”, 
sporządzany w granicach określonych na załączniku 
nr 1 niniejszej uchwały.

2. Na miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu obszaru Rozbarku składają 
się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały 
wraz z następującymi załącznikami:

1) Załącznik nr 1 stanowiący część graficzną
ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w 
skali 1 : 1 000 pod nazwą „Rysunek planu” wraz z 
wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy By-
tom”;

2) Załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia 
Rady Miejskiej w Bytomiu o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

3. Granice planu, w obrębie których obowiązują 
ustalenia niniejszej uchwały oraz jej załączników, 
określono na rysunku planu stanowiącym załącznik 
nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. W niniejszym planie obowiązują ustalenia 
zawarte w poniżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 1 – Przedmiot planu;
Rozdział 2 – Ustalenia ogólne;
Rozdział 3 – Przeznaczenie terenów oraz linie  

      rozgraniczające tereny o różnym  
      przeznaczeniu lub różnych zasa- 
      dach zagospodarowania;

Rozdział 4 – Zasady ochrony i kształtowania  
      ładu przestrzennego;

Rozdział 5 – Zasady ochrony środowiska, przy- 
      rody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 6 – Zasady ochrony dziedzictwa kul- 
      turowego i zabytków oraz dóbr  
      kultury współczesnej;

Rozdział 7 – Wymagania wynikające z potrze- 
      by kształtowania przestrzeni pu- 
      blicznych;

Rozdział 8 – Granice i sposoby zagospodaro- 
      wania terenów lub obiektów pod- 
      legających ochronie i ustalonych  
      na podstawie odrębnych przepi- 
      sów;

Rozdział 9 –  Zasady modernizacji, rozbudowy,  
      budowy systemów komunikacji  
      i infrastruktury technicznej;

Rozdział 10 – Sposób i termin tymczasowego  
      zagospodarowania, urządzania  
      i użytkowania terenu;

Rozdział 11 – Szczegółowe zasady i warunki sca- 
      lania i podziału nieruchomości;

Rozdział 12 – Szczególne warunki zagospoda- 
      rowania terenów oraz ogranicze- 
      nia w ich użytkowaniu;

Rozdział 13 – Parametry i wskaźniki kształtowa- 
      nia zabudowy oraz zagospoda- 
      rowania terenów;

Rozdział 14 – Stawki procentowe na podsta- 
      wie której ustala się opłatę, o  
      której mowa w art. 36 ust. 4.  
      ustawy o planowaniu i zagospo- 
      darowaniu przestrzennym;

Rozdział 15 – Ustalenia końcowe.
2. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone

na rysunku planu są ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty i granice terenów objętych lokalną 
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ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń 
niniejszego planu, w tym:

a) granice strefy A – ścisłej ochrony konserwa-
torskiej;

b) granice stref B1, B2 i B3 – częściowej ochrony 
konserwatorskiej;

c) budynki i obiekty o charakterze zabytko-
wym;

d) elementy małej architektury;
e) aleje drzew do zachowania;
f) dominanta krajobrazowa – Szyb „Witczak”;
6) przeznaczenie terenów określone symbolami 

cyfrowo-literowymi;
7) trasy ścieżek pieszych i rowerowych.
3. Inne niż wymienione w § 2 pkt 2 oznaczenia 

rysunku planu mają charakter informacyjny.

ROZDZIAŁ 2
Ustalenia ogólne

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu;

2) planie – należy przez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obszaru Rozbarku;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali  
1 : 1 000 zawierający przestrzenne ustalenia planu 
i stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ich aktami 
wykonawczymi;

5) adaptacji przeznaczenia terenu – należy 
przez to rozumieć utrzymanie dotychczasowych 
funkcji, użytkowania i zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem warunków wynikających z innych 
ustaleń planu;

6) adaptacji zabudowy – należy przez to ro-
zumieć utrzymanie dotychczasowych funkcji i 
sposobu użytkowania istniejących obiektów, z 
dopuszczeniem możliwości przebudowy, moder-
nizacji, rozbudowy i remontów, a także zmian w 
sposobie użytkowania całości lub części obiektu 
w zakresie wynikającym z innych ustaleń pla-
nu;

7) budynku istniejącym – należy przez to rozu-
mieć obiekt budowlany, który został zrealizowany 
przed datą wejścia w życie niniejszego planu lub dla 
którego przed tą datą zostało wydane prawomocne 
pozwolenie na budowę;

8) czworakach – należy przez to rozumieć budy-
nek parterowy z poddaszem lub piętrem podzielony 
na cztery mieszkania każde z osobnym wejściem i 
ewentualnie garażem;

9) dachu płaskim – należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 10 – 70 umożliwiający odprowa-

dzanie wód deszczowych i zbliżony wyglądem do 
płaskiej powierzchni;

10) dwukierunkowej ścieżce rowerowej z pasem 
rozdziału – należy przez to rozumieć ścieżkę rowe-
rową oddzieloną od przylegającego chodnika;

11) działce – należy przez to rozumieć działkę 
budowlaną, tj. nieruchomość gruntową lub dział-
kę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z przepisów odrębnych;

12) elementach systemu identyfikacji miejskiej
– należy przez to rozumieć charakterystyczne 
dla danego rejonu miasta, usystematyzowane 
elementy zewnętrznej informacji kierunkowej i 
ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i 
orientacji w przestrzeni miejskiej takie jak: reklamy 
kierunkowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, gabloty 
i urządzenia informacyjne oraz wystawiennicze o 
maksymalnej wysokości 3,5 m, których sytuowanie 
dopuszcza się w granicach wskazanych terenów;

13) elementach architektury parkowej – należy 
przez to rozumieć małą architekturę, ławki, za-
daszenia, pergole, altany, ozdobne oświetlenie, 
fontanny, rzeźby, pomniki, place zabaw dla dzieci 
wraz z wyposażeniem;

14) kwartale – należy przez to rozumieć teren, 
obudowany w całości lub części w pierzejach ulic, 
który ze względu na swoje historyczne ukształto-
wanie i zagospodarowanie, wielkość i znaczenie 
funkcjonalno – przestrzenne stanowi podmiot 
polityki rewitalizacyjnej miasta i został wydzielony 
przez linie rozgraniczające ulic i placów publicz-
nych;

15) liniach rozgraniczających – należy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

16) miejscach postojowych – należy przez to 
rozumieć miejsca parkingowe lub garażowe;

17) modernizacji – należy przez to rozumieć 
wykonanie robót budowlanych, których celem jest 
podniesienie standardów użytkowych i technicz-
nych istniejących obiektów; 

18) nawiązaniu do istniejącej zabudowy o cha-
rakterze zabytkowym – należy przez to rozumieć 
uwzględnienie przy realizacji nowej zabudowy 
sposobu stosowania elementów występujących 
w budynkach o charakterze zabytkowym przy tej 
samej ulicy lub w tym samym kwartale, do których 
zalicza się:

a) linie zabudowy od strony ulicy;
b) sposób rozmieszczenia obiektów na działce 

w stosunku do jej granicy i innych budynków;
c) gabaryty obiektów;
d) materiał wykończenia ściany zewnętrznej 

elewacji frontowej;
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e) rodzaje detali architektonicznych stano-
wiących wystrój elewacji frontowej np. gzymsy, 
nadproża, pilastry;

Spełnienie warunku nawiązania do istniejącej 
zabudowy o charakterze zabytkowym wymaga 
uwzględnienia co najmniej trzech z wymienionych 
elementów, w tym linię zabudowy od strony ulicy. 

19) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą teren, której 
nie może przekroczyć żaden element budynku, z 
wyłączeniem części podziemnych budynku oraz 
takich elementów jak okapy, gzymsy, balkony, ga-
lerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne lub inne 
tego rodzaju elementy budowlane, które mogą być 
wysunięte poza tę linię na odległość nie większą 
niż 1,3 m, o ile inne ustalenia planu nie stanowią 
inaczej;

20) nieuciążliwych: usługach, obiektach i zakła-
dach produkcyjno – usługowych – należy przez to 
rozumieć w szczególności: usługi handlu detaliczne-
go, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno 
– biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecz-
nej, usługi nauki, oświaty i wychowania, usługi 
kultury i rozrywki, usługi sportu i rekreacji, biura 
oraz inne usługi o podobnym charakterze, usługi 
rzemiosła, z wyłączeniem warsztatów samochodo-
wych, chyba że inne szczegółowe ustalenia planu 
stanowią inaczej, z zastrzeżeniem, że ich funkcjo-
nowanie nie spowoduje przekroczenia żadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych 
lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym lokalem użytkowym lub obiektem, a 
także nie będzie źródłem szkodliwych lub uciążli-
wych odpadów, nie spowoduje nieodwracalnych 
zmian w środowisku w obrębie zajmowanej działki 
budowlanej oraz w żaden inny znaczący sposób 
nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich 
działek;

21) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, na której ustala się obowiązek 
lokalizacji nie mniej niż połowy całej długości 
frontowej ściany budynku, z wyłączeniem takich 
elementów jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego 
rodzaju elementy budowlane, które mogą być 
wysunięte lub cofnięte od tej linii na odległość nie 
większą niż 1,3 m, o ile inne ustalenia planu nie 
stanowią inaczej;

22) obszarze – należy przez to rozumieć cały 
obszar objęty uchwałą;

23) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumę powierzchni zabudowy wyzna-
czonej przez zewnętrzne obrysy ścian wszystkich 
budynków na działce;

24) przeznaczeniu lub przeznaczeniach dopusz-
czalnych – jest to przeznaczenie odnoszące się 
odpowiednio do:

a) mniej niż 50 % powierzchni terenu objętego 

liniami rozgraniczającymi lub działki i określone 
szczegółowo w ustaleniach planu lub;

b) mniej niż 50 % powierzchni użytkowej bu-
dynku lub budynków;

25) przeznaczeniu podstawowym – jest to 
obowiązujące przeznaczenie odnoszące się odpo-
wiednio do:

a) więcej niż 50 % powierzchni terenu objętego 
liniami rozgraniczającymi lub terenu inwestycji;

b) lub więcej niż 50 % powierzchni użytkowej 
budynku lub budynków;

26) przeznaczeniu usługowym – należy przez to 
rozumieć: handel hurtowy i detaliczny za wyjątkiem 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży równej lub większej niż 
2.000 m2, obiekty: administracji, finansów, reklamy
i marketingu, a także różnego typu biura, przedsta-
wicielstwa firm i hotele, obiekty gastronomiczne,
usługi szkolnictwa wyższego i nauki, oświaty i 
wychowania, zdrowia i opieki społecznej, sportu, 
kultury, wystawiennictwa, rzemiosła, terenowych 
parkingów strzeżonych;

27) proekologicznych systemach grzewczych 
– należy przez to rozumieć takie systemy techniczne 
służące uzyskiwaniu ciepła, które stosują rozwiąza-
nia ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych do powietrza atmosferycznego, a przy 
spalaniu bezpośrednim zapewniają sprawność 
spalania w wysokości nie mniejszej niż 80 %;

28) przebudowie terenów – należy przez to 
rozumieć szeroki zakres przekształceń obiektów i 
zagospodarowania terenu, obejmujący moderniza-
cje lub wyburzenia istniejących obiektów, realizację 
obiektów nowych wraz z infrastrukturą techniczną, 
dojazdami, parkingami, a także urządzeniami zie-
leni i drogami pieszymi;

29) rewitalizacji – należy przez to rozumieć 
proces trwałych przemian zachodzących na danym 
obszarze, mający na celu wyprowadzanie tego 
obszaru ze stanu kryzysowego i prowadzący do 
jego zrównoważonego rozwoju, w tym do poprawy 
jakości życia lokalnej wspólnoty;

30) reklamie – należy przez to rozumieć trwale 
związany z gruntem lub umieszczony na elewacji 
albo na obiekcie budowlanym nośnik reklamowy 
lub informacyjny;

31) reklamie wielkogabarytowej – należy przez 
to rozumieć nośnik reklamowy lub informacyjny, 
ewentualnie zestawienie takich nośników, którego 
powierzchnia przekracza 10 m2, albo nośnik rekla-
mowy lub informacyjny, którego co najmniej jeden 
z wymiarów, z wyłączeniem elementów konstruk-
cyjnych, przekracza 5 m;

32) terenach urządzeń obsługi komunikacji 
– należy przez to rozumieć niepubliczne drogi do-
jazdowe, parkingi i garaże, w tym wielopoziomowe, 
place manewrowe, stacje paliw, myjnie i warsztaty 
naprawcze, stacje diagnostyczne, salony samocho-
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dowe, stacje obsługi transportu, wydzielone tereny 
chodników, promenad i ścieżek rowerowych; 

33) terenach produkcyjno-usługowych – należy 
przez to rozumieć tereny zakładów wytwórczych 
i usługowych, które równocześnie prowadzą ob-
sługę klientów i usługi związane z wytwarzanymi 
produktami oraz inne usługi pokrewne;

34) terenach przemysłu – należy przez to 
rozumieć tereny przeznaczone dla działalności 
produkcyjnej, składowania, magazynowania wraz 
z przynależnymi terenami obsługi komunikacyjnej 
takimi jak dojazdy, place manewrowe, parkingi oraz 
urządzeniami infrastruktury technicznej;

35) terenie – należy przez to rozumieć teren 
stanowiący część obszaru objętego uchwałą, o 
określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz określony symbolem cy-
frowo - literowym;

36) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć 
powierzchnię działki, części działki lub działek, z 
wyłączeniem terenu przeznaczonego pod drogi 
publiczne i infrastrukturę techniczną, do których 
inwestor ma tytuł prawny i na której zamierza zlo-
kalizować przedsięwzięcie inwestycyjne;

37) wyglądzie elewacji – należy przez to ro-
zumieć materiał wykończeniowy ścian, podziały 
okienne i drzwiowe, detal architektoniczny, w tym: 
pilastry, ryzality, rzeźby, mozaiki, gzymsy, zdobnicze 
wątki ceglane itp.

38) zabudowie mieszkaniowo-usługowej 
– należy przez to rozumieć budynki mieszkalne i 
usługowe oraz budynki mieszkalne z wbudowany-
mi usługami, których część powierzchni użytkowej 
mniejsza niż 50 % jest przeznaczona na cele nie-
uciążliwych usług;

39) zabudowie usługowej, budynkach usłu-
gowych, lokalach usługowych – należy przez to 
rozumieć budynki i lokale, w których podmioty nie-
publiczne i publiczne świadczą usługi z zakresu:

a) handlu z wyłączeniem: handlu wielkopo-
wierzchniowego, handlu hurtowego, stacji paliw, 
autosalonów i komisów samochodowych,

b) usług nieprodukcyjnych i rzemiosła z wy-
łączeniem: warsztatów naprawczych i obsługi 
samochodów, terenowych parkingów strzeżonych, 
stolarni, ślusarni, punktów skupu materiałów 
wtórnych, baz budowlanych i sprzętowych, maga-
zynów,

c) usług niematerialnych związanych z zarzą-
dzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, 
finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem,
pośrednictwem, pracami badawczymi, tłumacze-
niami, szkoleniem, nauczaniem, przetwarzaniem 
informacji, lecznictwem, 

d) gastronomii,
e) rozrywki z wyłączeniem dyskotek, klubów 

nocnych, sal tanecznych,

f) usług celu publicznego; 
40) zabudowie produkcyjno-usługowej z towa-

rzyszącą zabudową mieszkaniową – należy przez 
to rozumieć nieuciążliwe zakłady wytwórcze i rze-
mieślnicze oraz usługi z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną – domem miesz-
kalnym prowadzącego działalność komercyjną 
produkcyjną lub usługową;

41) zbliżonym wyglądzie elewacji – należy przez 
to rozumieć elewację, w której zastosowano:

a) materiał wykończeniowy ścian
b) podziały okienne i drzwiowe
c) wybrany detal architektoniczny jak w obiek-

cie będącym przedmiotem odniesienia.
Aby spełnić warunek zbliżonego wyglądu ele-

wacji do wskazanego obiektu, wystarczy spełnić 
dwa z podanych warunków. 

42) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 
zieleń ukształtowaną w taki sposób, aby mini-
malizowała uciążliwości wynikające ze sposobu 
zagospodarowania sąsiednich terenów.

ROZDZIAŁ 3
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania

§ 4. 1. Przeznaczenie terenu ustala się w od-
niesieniu do powierzchni wydzielonej liniami 
rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu 
symbolem i numerem.

2. Ustala się następujące kategorie przeznacze-
nia terenów:

1) MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej  
      jednorodzinnej;

2) MW  – tereny zabudowy mieszkaniowej  
      wielorodzinnej;

3) MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowo- 
      -usługowej;

4) U   – tereny usług;
5) UH  – tereny usług handlu;
6) UO  – tereny usług oświaty, szkolnictwa  

      wyższego i nauki;
7) UK  – tereny usług kultury;
8) US  – tereny usług sportu;
9) P   – tereny przemysłu;
10) PU   – tereny zabudowy produkcyjno- 

      -usługowej;
11) PUM  – tereny zabudowy produkcyjno 

      -usługowej z towarzyszącą zabu- 
      dową mieszkaniową;

12) ZP, US – tereny zieleni urządzonej i usług  
      sportu;

13) ZP   – tereny zieleni parkowej;
14) ZP,KDX – tereny placów publicznych i pro- 

      menad pieszych;
15) ZD   – tereny ogrodów działkowych;
16) ZC   – teren cmentarza;
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17) ZI   – tereny zieleni izolacyjnej;
18) KS   – tereny obsługi komunikacji sa- 

      mochodowej;
19) KSO  – tereny urządzeń obsługi komuni- 

      kacji;
20) U,KSO – tereny usług i urządzeń obsługi  

      komunikacji;
21) KDG  – tereny komunikacji drogowej - dro- 

      ga klasy technicznej G;
22) KDG/KDL – tereny komunikacji drogowej  

      - tereny dróg klasy technicznej  
      G i klasy technicznej L przebiega- 
      jące w różnych poziomach;

23) KDZ  – tereny komunikacji drogowej  
      - tereny dróg klasy technicznej Z;

24) KDL  – tereny komunikacji drogowej 
      - tereny dróg klasy technicznej L;

25) KDD  – tereny komunikacji drogowej  
      - tereny dróg klasy technicznej D;

26) KK   – tereny komunikacji kolejowej;
27) KT   – tereny urządzeń komunikacji tra- 

      mwajowej;
28) EE   – tereny urządzeń elektroenerge- 

      tyki.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopusz-

cza się jako przeznaczenie uzupełniające lokalizację 
obiektów małej architektury, elementów systemu 
identyfikacji miejskiej oraz obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej, w tym urządzeń budowlanych, 
obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, zaopa-
trzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, 
zaopatrzenia w gaz, obsługi telekomunikacyjnej, 
odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód 
opadowych, o ile inne ustalenia planu lub przepisy 
odrębne nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego

§ 5. Ochronie podlega śródmiejski charakter 
zabudowy, w tym:

1) zabytkowy układ urbanistyczny;
2) mieszkaniowa funkcja obszaru;
3) historyczny układ sieci uliczno – drogowej;
4) formy zabudowy mieszkaniowej:
a) w postaci bloków – kwartałów z niezabudo-

wanym wnętrzem kwartału
lub też
b) w postaci ciągłej obudowy pierzei ulic z ofi-

cynami w głębokim trakcie działki;
5) zabudowa usługowa zlokalizowana na wy-

dzielonych działkach wśród towarzyszącej zieleni;
6) zespoły i grupy zieleni urządzonej, w tym 

skwery i place, ogrody działkowe, cmentarz;
7) uliczne ciągi szpalerów drzew;
8) plac publiczny – Plac św. Barbary;
9) dominanta krajobrazowa – Szyb „Witczak”.

§ 6. 1. Dla zachowania i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się:

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy określone na rysunku planu. Jeśli na rysunku 
planu nie określono linii zabudowy, należy ją reali-
zować zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nakazy, zakazy i dopuszczenia w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków okre-
ślone w rozdziale 6 niniejszej uchwały;

3) ustalenia w zakresie kształtowania przestrze-
ni publicznych określone w rozdziale 7;

4) zasady kształtowania obsługi komunikacyj-
nej terenów i lokalizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej określone w rozdziale 9;

5) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania i użytkowania terenu określony w rozdziale 
10;

6) ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału 
nieruchomości określone w rozdziale 11.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady, 
nakazy, zakazy i dopuszczenia obowiązujące na 
całym obszarze objętym planem:

1) ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy z 
uwzględnieniem istniejącego układu urbanistycz-
nego oraz gabarytów budynków i wyglądu elewacji 
budynków istniejących o charakterze zabytkowym, 
położonych w tym samym kwartale lub przy tej 
samej ulicy;

2) dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy 
w granicy z działką sąsiednią chyba że inne ustale-
nia planu stanowią inaczej;

3) ustala się nakaz realizacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wyłącznie na terenach 
przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie;

4) ustala się zakaz realizacji garaży w pierzei 
ulicy i w odległości mniejszej niż 10 m od linii roz-
graniczających ulice i place. Zakaz ten nie dotyczy 
garaży wbudowanych;

5) ustala się zakaz realizacji pojedynczych wol-
nostojących garaży;

6) we frontowych elewacjach budynków zakazuje 
się stosowania sidingu jako materiału wykończenio-
wego ścian;

7) zakazuje się stosowania ogrodzeń prefa-
brykowanych z betonu, plastiku lub blachy od 
frontowej strony działki.

3. Dla istniejących w dniu uchwalenia planu 
budynków, których lokalizacja jest zgodna z po-
zostałymi ustaleniami planu, dopuszcza się poza 
remontem:

1) przebudowę;
2) nadbudowę, o ile liczba kondygnacji oraz 

wysokość budynku po nadbudowie są zgodne z 
pozostałymi ustaleniami planu;

3) rozbudowę, o ile wysokość, wskaźnik 
powierzchni zabudowy oraz udział powierzchni 
biologicznie czynnej po rozbudowie są zgodne z 
pozostałymi ustaleniami planu;
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4) odtworzenie lub wymianę budynku objętego 
ochroną w niniejszym planie ze względu na warto-
ści kulturowe.

4. Na całym obszarze objętym planem obowią-
zują następujące dopuszczenia, nakazy i zakazy:

1) zabudowie mieszkaniowej mogą zawsze to-
warzyszyć jako przeznaczenie dopuszczalne zieleń 
i place zabaw dla dzieci oraz parkingi;

2) na wszystkich terenach objętych zakazem 
wznoszenia nowych obiektów dopuszcza się 
odtworzenie obiektów o wysokich walorach hi-
storyczno – architektonicznych objętych ochroną z 
mocy ustaleń niniejszego planu;

3) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów 
tymczasowych, w tym kiosków, blaszanych garaży 
i zabudowy gospodarczej;

4) przy realizacji garaży nakazuje się ich sytu-
owanie w zespołach o co najmniej sześciu boksach 
w szeregu chyba, że inne ustalenia planu stanowią 
inaczej;

5) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych, w tym realizowanych 
w drodze rozbudowy obiektów istniejących;

6) dopuszcza się wypełnienie istniejącego ciągu 
garaży poprzez uzupełnienie luk pomiędzy garaża-
mi.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie 
rozmieszczenia i gabarytów reklam:

1) zakazuje się realizacji wolnostojących reklam 
wielkogabarytowych w granicach stref ochrony 
konserwatorskiej A, B1, B2 i B3 za wyjątkiem re-
klam umieszczonych na powierzchni dachu, lub 
na pozbawionej okien szczytowej ścianie budynku 
prostopadłej do ulicy;

2) na całym obszarze objętym planem mogą 
być realizowane elementy systemu identyfikacji
miejskiej;

3) na terenach nie objętych strefami ochrony 
konserwatorskiej reklama może być realizowana 
jeśli jej wysokość nie przekracza wysokości kale-
nicy lub gzymsu stropodachu najwyższego obiektu 
w kwartale, oraz nie zasłania okien budynków 
mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 5
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§ 7. 1. Na terenach objętych planem zakazuje się 
lokalizacji i realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

1) inwestycji polegających na wydobywaniu 
węgla kamiennego w terenie górniczym Bytom 
–Centrum I oraz Rozbark IV;

2) dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej;
3) wodociągów magistralnych;
4) instalacji do przesyłu gazu;
5) stacji obsługi i stacji remontowych środków 

transportu; 
6) instalacji radiokomunikacyjnych, radiona-

wigacyjnych i radiolokacyjnych z wyłączeniem 
radiolinii emitujących pola elektromagnetyczne 
o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w 
których równoważna moc promieniowania wyzna-
czona izotropowo dla pojedynczej anteny wynosi 
nie mniej niż 100 W, a miejsca dostępne dla lud-
ności znajdują się w odległości nie większej niż 20 
m od ośrodka elektrycznego, wzdłuż osi głównej 
wiązki promieniowania .

2. Zakazuje się realizacji usług oraz zakładów 
produkcyjno – usługowych innych niż nieuciążliwe, 
o których mowa w § 3 pkt 20).

3. Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych 
poziomów substancji, energii i hałasu na grani-
cach terenów o różnym przeznaczeniu, a w razie 
możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm, 
dla ograniczenia uciążliwości należy zastosować 
rozwiązania ochronne w zakresie wynikającym z 
przepisów odrębnych.

4. Adaptuje się istniejące obiekty, mogące zna-
cząco oddziaływać na środowisko, w tym:

1) bocznicę kolejową;
2) zespół zabudowy przemysłowej oznaczony 

symbolem P o powierzchni powyżej 1,0 ha;
3) drogę publiczną – Aleję Jana Pawła II o 4 

pasach ruchu;
4) linie tramwajowe wraz z towarzyszącą infra-

strukturą.

§ 8. 1. Gospodarkę odpadami należy realizować 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na całym obszarze objętym planem ustala 
się zakaz wykorzystywania terenu w celu prowa-
dzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku, 
składowania i unieszkodliwiania odpadów.

§ 9. W celu ochrony bezpieczeństwa ludzi i 
ich mienia ustala się zakaz lokalizacji i realizacji 
obiektów zaliczonych do zakładów przemysłowych 
o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii, określonych w przepisach od-
rębnych.

§ 10. Ustala się obowiązek ochrony powietrza 
atmosferycznego polegający na:

1) zapobieganiu wprowadzeniu do powietrza 
pyłów i gazów w ilości przekraczającej dopuszczal-
ne wartości określone przepisami odrębnymi;

2) realizacji zaopatrzenia w ciepło:
a) z wykorzystaniem proekologicznych syste-

mów ciepłowniczych dla celów technologicznych 
i grzewczych;

b) lub też z wykorzystaniem spalania węgla 
i koksu z zastosowaniem nowoczesnych technik 
uzyskiwania ciepła o niskim efekcie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza atmosferycznego o 
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efektywności spalania co najmniej 80 %.
§ 11. Ustala się warunki oszczędnego korzysta-

nia z terenu poprzez:
1) zakaz lokalizacji i realizacji zabudowy tym-

czasowej oraz pojedynczych garaży;
2) nakaz zblokowania realizowanych garaży w 

szeregu lub ich wprowadzenie pod ziemię;
3) wbudowanie garaży w budynki o innej funk-

cji lub też ich spiętrzenie.
§ 12. Przy realizacji chodników, parkingów i 

infrastruktury drogowej przy istniejących ulicach 
ustala się obowiązek zachowania istniejących drzew 
tworzących aleje i szpalery, a ewentualne usunięcie 
drzew musi być uzasadnione bezwzględną ko-
niecznością wynikającą z ich stanu zdrowotnego, 
bezpieczeństwa ludzi, warunków użytkowania 
drogi, budynków lub infrastruktury technicznej. 
Usuwane drzewa należy wymienić na nowe młode 
egzemplarze lokalizowane w miejscu usuwanego 
drzewa lub w razie braku takiej możliwości w naj-
bliższym nadającym się do tego celu sąsiedztwie 
przy tej samej ulicy, w sposób pozwalający zacho-
wać ciągłość alei.

§ 13. 1. Dla ochrony standardów akustycznych 
obszaru ustala się tereny o dopuszczalnym pozio-
mie hałasu w środowisku określonym w przepisach 
odrębnych:

a) tereny oznaczone symbolem MN zalicza się 
do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;

b) tereny oznaczone symbolem MW zalicza się 
do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego;

c) tereny oznaczone symbolem MW,U i PUM 
zalicza się do terenów w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych;

d) tereny oznaczone symbolem UO zalicza się 
do terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

e) tereny oznaczone symbolem ZP, ZD, ZP,KDX 
zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych.

2. Ze względu na szczególną wrażliwość na od-
działywania hałasu terenów wymienionych wyżej 
ustala się:

a) stosowanie rozwiązań technicznych minima-
lizujących wpływ hałasu komunikacyjnego dróg 
klasy G i Z na środowisko mieszkaniowe;

b) zakaz lokalizacji dyskotek, nocnych lokali, sal 
tanecznych i ogródków piwnych w obrębie terenów 
zabudowy mieszkaniowej i w odległości mniejszej 
niż 50 m od ich granicy.

3. Ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni 
izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m 
przy pasie drogowym drogi KDG oraz na styku 

zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej lub 
produkcyjno – usługowej.

§ 14. Dla ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych ustala się:

1) przy zagospodarowaniu terenów komunikacji 
oraz terenów obsługi komunikacji samochodowej, 
w tym parkingów, placów manewrowych itp. nale-
ży je wyposażyć w szczelne nawierzchnie;

2) zakaz odprowadzania ścieków, za wyjątkiem 
wód opadowych i roztopowych niepochodzą-
cych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, bezpośrednio do wód powierzchnio-
wych lub ziemi;

3) nakaz podczyszczania wód opadowych i 
roztopowych przed odprowadzeniem do sieci ka-
nalizacyjnych z substancji ropopochodnych i błota 
pochodzących z utwardzonych powierzchni dróg, 
ulic, parkingów, placów manewrowych i magazy-
nowych;

4) nakaz rozbudowy kanalizacji w systemie 
rozdzielczym;

5) zakaz realizacji odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków poza systemem kanalizacji miejskiej.

§ 15. Dla ochrony krajobrazu i klimatu lokalnego:
1) ustala się obowiązek:
a) ochrony istniejącego starodrzewu;
b) przy realizacji nowego zainwestowania 

pozostawienie w formie biologicznie czynnej po-
wierzchni określonych w rozdziale 13 uchwały dla 
poszczególnych przeznaczeń terenu;

2) zakazuje się realizacji zabudowy na po-
wierzchniach większych niż ustalono to w rozdziale 
13 uchwały dla poszczególnych przeznaczeń.

ROZDZIAŁ 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 16. 1. Obowiązuje zachowanie i ochrona kon-
serwatorska obiektów objętych prawną ochroną 
przez wpis do rejestru zabytków, a wymienionych 
w § 17 ust. 3.

2. Przed przystąpieniem do remontów lub 
przebudowy obiektów zabytkowych obowiązu-
je przeprowadzenie, na podstawie przepisów 
odrębnych, uzgodnień z właściwymi służbami 
konserwatorskimi.

§ 17. 1. Ustala się na mocy niniejszego planu:
1) rewitalizację obszaru objętego granicami 

stref ochrony konserwatorskiej;
2) granice strefy A ścisłej ochrony układu 

urbanistycznego obejmującej zespoły zabudowy 
późnomodernistycznej i funkcjonalistycznej, z 
elementami stylu art.-deco, bloków – kamienic 
wpisanych w kwartały otaczające Plac św. Bar-
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bary oraz kwartałów położonych wzdłuż ulic: 
Konopnickiej, Szczęść Boże, Rodziewiczówny, 
Brzezińskiej, Kochanowskiego, Reymonta, Mięt-
kiewicza;

3) granice strefy B1 częściowej ochrony układu 
urbanistycznego obejmującej zespół zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ulic Witczaka, 
Alojzjanów, Musialika, Brzezińskiej i Reymonta, 
obejmujący ciągi historyzujących i modernistycz-
nych kamienic i domów w niedokończonych lub 
zdekompletowanych wyburzeniami pierzejach 
wokół nieregularnych historycznych ulic wyzna-
czających kwartały;

4) granice strefy B2 częściowej ochrony układu 
urbanistycznego obejmującej zespół historyzują-
cych kamienic z pojedynczymi przykładami secesji 
i modernizmu oraz zabytkowy zespół warsztatów 
kolejowych przy ulicy Brzezińskiej;

5) granice strefy B3 częściowej ochrony układu 
urbanistycznego obejmującej ciągi historyzujących 

i modernistycznych kamienic i domów, rozlokowa-
ne w pierzejach ulicy Siemianowickiej;

6) ochronę konserwatorską obiektów i budyn-
ków o charakterze zabytkowym, w tym:

– obiektów w stylu tradycyjnym na terenie 
Górnego Śląska;

– elementów małej architektury;
– obiektu przemysłowego – Szybu „Witczak”
7) ochronę szpalerów drzew przy ulicach: 

Kochanowskiego, Szczęść Boże, Konopnickiej, 
Brzezińskiej, Św. Kingi, Rodziewiczówny, Królowej 
Jadwigi, Miętkiewicza, Jaronia, przy Placu św. 
Barbary.

2. Granice stref ochrony układu urbanistycz-
nego oraz obiekty i budynki objęte ochroną 
konserwatorską oraz wartościowe elementy małej 
architektury i dominanty krajobrazowe oznaczono 
na rysunku planu.

3. Wykaz obiektów i budynków objętych ochroną 
konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków:

L.p. Adres Obiekt Data budowy

1 ul. Witczaka 80
kamienica
wpis do rejestru zabytków nr 1555/94

ok. 1905

2 ul. Staffa
cmentarz
wpis do rejestru zabytków decyzją nr A/208/07

I ćw. XX w.

4. Wykaz obiektów i budynków objętych ochroną konserwatorską oraz wyznaczonych do ochrony na 
mocy niniejszego planu:
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§ 18. 1. Ustala się ochronę:
1) budynków o charakterze zabytkowym, w tym 

tradycyjnych, poprzez ochronę elewacji frontowych 
budynków wraz z detalami architektonicznymi oraz 
zabytkowymi elementami wystroju wnętrz i ele-
wacji, w tym stolarki drzwiowej i okiennej, bram, 
ślusarki, sztukaterii, dekoracji ceramicznych, pie-
ców, schodów, balustrad, ogrodzeń i innych detali 
będących składnikami architektonicznych walorów 
obiektów;

2) obiektów małej architektury o charakterze 
zabytkowym, w tym:

a) sakralnej figury przydrożnej przy ulicy Mu-
sialika;

b) krzyża drewnianego przy ulicy Brzezińskiej;
c) fontanny w ogrodzie przy ulicy Brzezińskiej 

4 / Rodziewiczówny;
3) obiektu przemysłowego Szybu „Witczak” .
2. Dla obiektów o charakterze zabytkowym 

wymienionych w ust. 1 pkt 1):
1) wprowadza się zakaz ocieplania budynków 

jeśli zabiegi techniczne z tym związane zniszczyłyby 
elementy o których mowa § 18 ust. 1 pkt 1); 

2) dopuszcza się:
a) zmianę sposobu użytkowania obiektów z 

uwzględnieniem innych ustaleń planu;
b) zmianę elewacji innych niż frontowa z zacho-

waniem w miarę możliwości elementów, o których 
mowa § 18 ust. 1 pkt 1);

c) zmianę konstrukcji dachu z zachowaniem 
kąta nachylenia połaci dachowych jak w stanie 
istniejącym budynku;

d) realizację okien połaciowych;
e) wyburzenie obiektu jeśli jest to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa lub ze względu na stan 
techniczny obiektów;

f) zmianę pokrycia dachowego z użyciem mate-
riału o podobnym wyglądzie i kolorze do materiału 
oryginalnego.

3. W pierzei ulicy, w miejscu wyburzonego 
parterowego lub dwukondygnacyjnego budynku o 
charakterze zabytkowym, dopuszcza się realizację 
budynku o ilości kondygnacji i konstrukcji dachu 
takiej, jak innych, wyższych budynków o charak-
terze zabytkowym zlokalizowanych przy tej samej 
ulicy.

4. Dla obiektów o charakterze zabytkowym wy-
mienionych w ust. 1. pkt 1), 2) i 3) ustala się nakaz 
konserwacji i remontów. 

Prace konserwatorskie obiektów o charakterze 
zabytkowym wymienionych w ust. 1. pkt 1), 2) i 3) 
należy prowadzić w uzgodnieniu odpowiednio z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków w Bytomiu i 
Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Katowicach. 

5. Przed wyburzeniem obiektu o charakterze 
zabytkowym należy go zdokumentować a na jego 
miejscu może być zrealizowany wyłącznie budynek 
nawiązujący do istniejącej zabudowy o charakte-

rze zabytkowym i zbliżonym wyglądzie elewacji 
frontowej do wybranego budynku o charakterze 
zabytkowym zlokalizowanego w pierzei tej samej 
ulicy, chyba że inne ustalenia planu stanowią ina-
czej. 

6. Przed modernizacją, przebudową lub ewen-
tualnym wyburzeniem obiektów o charakterze 
zabytkowym oraz ich odtworzeniem lub wymianą, 
ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii 
miejskich służb ochrony zabytków oraz gminnej 
komisji urbanistyczno architektonicznej.

§ 19. Dla terenów znajdujących się w granicy 
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej A ustala 
się:

1) ochronę układu ulic i placów, układu urba-
nistycznego strefy, brył i elewacji budynków o 
charakterze zabytkowym oraz zieleni komponowa-
nej, w tym szpalerów drzew przy ulicach oraz we 
wnętrzach kwartałów;

2) adaptację mieszkaniowego przeznaczenia 
terenu; 

3) adaptację, modernizację i rewaloryzację 
obiektów i budynków o charakterze zabytkowym;

4) zakaz realizacji nowej zabudowy, w tym 
wprowadzania zabudowy do wnętrz kwartałów za 
wyjątkiem realizacji podziemnych parkingów lub 
garaży;

5) zakaz zmiany przeznaczenia terenu i przezna-
czenia budynków istniejących;

6) nakaz usunięcia zabudowy o charakterze 
tymczasowym zlokalizowanej we wnętrzach kwar-
tałów po upływie terminu na którą pozwolenie 
zostało wydane;

7) nakaz rekultywacji istniejącej i odtworzenie 
zlikwidowanej zieleni komponowanej we wnę-
trzach kwartałów i na Placu św. Barbary;

8) nakaz zachowania i odnawiania drzew 
tworzących szpalery przy ulicach oznaczonych 
symbolami KDZ 2, KDL 3, . KDL 5, KDL 6, KDL 7, 
KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 6, KDD 7, KDD 
8, KDD 9, KDD 17.

§ 20. Dla terenów znajdujących się w granicach 
stref częściowej ochrony konserwatorskiej B1, B 2 i 
B3:

1) ustala się:
a) ochronę zachowanych fragmentów układu 

urbanistycznego, w tym układu ulic i placów, zie-
leni komponowanej z udziałem starodrzewu oraz 
szpalerów drzew przy ulicach;

b) adaptację, modernizację i rewaloryzację 
obiektów i budynków o charakterze zabytkowym;

c) uzupełnienie niedokończonych lub zde-
kompletowanych wyburzeniami pierzei ulic nową 
zabudową realizowaną w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy o charakterze zabytkowym zlokalizowa-
nej w tej samej strefie ochrony konserwatorskiej;

2) dopuszcza się: 
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a) zmianę sposobu użytkowania terenów i 
obiektów, w tym budynków o charakterze zabyt-
kowym z uwzględnieniem ustaleń, warunków i 
parametrów określonych w niniejszym planie w 
rozdziale 13 uchwały;

b) realizację garaży w formie zespołów o 
wielkości nie mniej niż 6 boksów w zespole oraz 
parkingów wielopoziomowych i podpoziomowych 
z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych, określo-
nych w rozdziale 13 uchwały, dla poszczególnych 
przeznaczeń; 

3) zakazuje się:
a) wprowadzania nowej zabudowy w sposób 

zaburzający historyczną sieć ulic;
b) stosowania zabudowy realizowanej w syste-

mie wielkopłytowym;
c) realizacji garaży lokalizowanych poza 

zespołami oraz garażami podziemnymi lub wielo-
poziomowymi;

d) likwidacji istniejącego starodrzewu i szpale-
rów drzew przy ulicach oznaczonych symbolami 
KDL 5 i KDD 11;

4) ustala się obowiązek:
a) zachowania, uzupełniania i odnawiania na-

sadzeń w istniejących szpalerach drzew; 
b) usunięcia istniejącej tymczasowej zabudowy 

gospodarczej i garaży z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych;

5) dla zachowania charakteru pierzei ulic w 
strefach B1, B2 i B3 ustala się następujące warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

a) budynki realizowane w pierzei tych ulic 
powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy o 
charakterze zabytkowym;

b) realizowana w pierzei ulic zabudowa nie 
może uniemożliwić dojazdu do budynków istnie-
jących w głębi działki; 

c) nowe ulice dojazdowe oznaczone symbolem 
KDD 15 i KDD 17 należy obsadzić szpalerami drzew 
ozdobnych. 

§ 21. W strefie częściowej ochrony konserwa-
torskiej B1, B2 i B3 realizacja nowej zabudowy o 
przeznaczeniu mieszkaniowym i mieszkaniowo 
usługowym, we wnętrzu utworzonym przez bu-
dynki zlokalizowane w pierzei ulic, powinna być 
kształtowana w jeden z następujących sposobów:

1) poprzez tworzenie nowych kwartałów za-
budowy o wielkości zbliżonej do istniejących 
kwartałów zabudowy w strefie ochrony konserwa-
torskiej A;

2) poprzez realizację oficyn usytuowanych
prostopadle lub równolegle do granic działek lub 
istniejących budynków.

ROZDZIAŁ 7
Wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 
przestrzeni publicznych

§ 22. Przestrzenią publiczną w obszarze objętym 
planem są:

1) Plac św. Barbary z towarzyszącą zielenią 
komponowaną oznaczony w planie symbolem ZP, 
KDX 1;

2) skwer z placem sportowym zlokalizowanym 
pomiędzy ulicami Alojzjanów i Musialika oznaczo-
ny w planie symbolem ZP,US 1;

3) ciąg zieleni parkowej położonej przy ulicy 
Kochanowskiego i na jej przedłużeniu w kierunku 
północnym oznaczony w planie symbolami ZP 1, 
ZP 2, ZP 3, ZP 4 i ZP 5;

4) zieleń parkowa położona pomiędzy ulicą 
Brzezińską a stacją elektroenergetyczną „Pogoda” 
oznaczona w planie symbolem ZP,US 2;

5) tereny placów publicznych i promenad pie-
szych z towarzyszącą ozdobną zielenią parkową 
oznaczone w planie symbolami ZP,KDX 2, ZP,KDX 
3, ZP,KDX 4, ZP,KDX 5, ZP,KDX 6 i ZP,KDX 7;

6) wyznaczone w planie ścieżki piesze i rowe-
rowe.

§ 23. W obszarze przestrzeni publicznej 
1) nakazuje się segregację ruchu pieszego i 

rowerowego;
2) nakazuje się dostosowanie krawężników do 

potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo; 
3) nakazuje się realizację zieleni parkowej w 

ilości określonej w szczegółowych ustaleniach 
planu; 

4) zakazuje się ogradzania terenu;
5) zakazuje się lokalizacji dróg i parkingów; 
6) zakazuje się realizacji tymczasowych obiek-

tów usługowych i handlowych oraz nośników 
reklamowych za wyjątkiem elementów systemu 
identyfikacji miejskiej i reklam czasowych służą-
cych informowaniu o okazjonalnych imprezach 
kulturalnych lub sportowych.

ROZDZIAŁ 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie i ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

§ 24. 1. Część północna, wschodnia i południowa 
obszaru objętego planem znajduje się w granicach 
terenów górniczych „Rozbark II”, „Rozbark IV” i 
„Bytom Centrum I” ustanowionych koncesją wy-
daną na podstawie przepisów odrębnych. 

Przy eksploatacji złóż kopalin użytecznych 
obowiązuje ochrona przed skutkami ich eksplo-
atacji poprzez spełnienie przez przedsiębiorców 
górniczych obowiązków wynikających z przepisów 
odrębnych.

2. W obszarze objętym planem w przeszłości 
prowadzona była płytka eksploatacja rud cynkowo 
– ołowiowych o głębokości do 100 m, w części 
wschodniej i południowej może nastąpić reakty-
wacja zrobów porudnych.
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3. Na całym obszarze objętym planem wy-
stępują naprzemiennie grunty nośne, nienośne i 
słabonośne.

4. Granice terenów, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3 oznaczono na rysunku planu.

5. Na obszarze objętym planem znajdują się 
nieczynne szyby porudne, których lokalizację 
oznaczono na rysunku planu. Przy realizacji zainwe-
stowania w sąsiedztwie szybu, należy uwzględnić 
zagrożenia wynikające z możliwości osuwania się 
gruntu. 

6. W odniesieniu do terenów górniczych usta-
la się nakaz realizacji obiektów budowlanych, w 
szczególności zaliczanych do II kategorii geotech-
nicznej:

1) zgodnie z warunkami ustalonymi w rozpozna-
niu geofizycznym z uwzględnieniem uwarunkowań
wymienionych w niniejszym artykule;

2) z zastosowaniem przy projektowaniu i reali-
zacji zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji 
górniczej stosownie do odpowiedniej kategorii.

7. W odniesieniu do części obszaru położonego 
w granicach terenów górniczych obowiązuje nakaz 
uzgodnienia planowanych inwestycji z właściwym 
organem nadzoru górniczego zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

8. Na terenach podlegających wpływom eksplo-
atacji górniczej lub na obszarach objętych dawną 
płytką eksploatacją rud cynkowych powinny być 
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, 
odpowiednie do stanu zagrożenia wynikającego 
z prognozowanych oddziaływań powodowanych 
eksploatacją górniczą.

9. Na terenach, o których mowa wyżej nad-
budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących 
obiektów i budynków powinna być poprzedzona 
ekspertyzą techniczną stanu obiektu.

§ 25. 1. Obszar objęty planem charakteryzuje 
się:

1) zmienną w czasie dynamiką wpływów eksplo-
atacji górniczej wywołującej odkształcenia poziome, 
obniżenia terenu oraz uwalnianie energii przyspie-
szającej wstrząsy górnicze w obszarze terenów 
górniczych;

2) przemieszaną strukturą przestrzenną grun-
tów nienośnych, słabonośnych i nośnych;

3) możliwością występowania reaktywacji zro-
bów dawnej eksploatacji porudnej o głębokości do 
100 m;

2. Inwestowanie na terenach wymienionych w 
ust. 1 pkt 1 powinno być poprzedzone uzyskaniem 
opinii geologiczno-górniczej.

§ 26. W obszarze objętym planem nie występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożone osuwaniem mas ziemnych.

§ 27. W obszarze objętym planem nie występują 

ograniczenia wynikające z prawnej ochrony przy-
rody, w tym tereny „Natura 2000”.

ROZDZIAŁ 9
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 28. Na układ komunikacyjny obszaru objętego 
planem składają się:

1. drogi i ulice:
1) Aleja Jana Pawła II - klasy technicznej G 

oznaczona na rysunku planu symbolami KDG 1 i 
KDG 2;

2) ulica Brzezińska klasy technicznej L prowa-
dzona wiaduktem nad Aleją Jana Pawła II będąca 
drogą klasy technicznej G. Teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDG/KDL;

3) ulice klasy technicznej Z oznaczone na rysun-
ku planu symbolami:

KDZ 1 – ul. Siemianowicka
KDZ 2 – ul. Witczaka
KDZ 3 – ul. Chorzowska
KDZ4  – odcinek stanowiący przedłużenie  

     ulicy Sandomierskiej w kierunku  
     wschodnim do AL. Jana Pawła II

4) ulice klasy technicznej L oznaczone na rysun-
ku planu symbolami:

KDL 1  – ul. Alojzjanów
KDL 2  – ul. Musialika
KDL 3, KDL 4 – ul. Brzezińska
KDL 5  – ul. Kochanowskiego
KDL 6  – ul. Reymonta
KDL 7  – ul. Rodziewiczówny
5) ulice klasy technicznej D oznaczone na ry-

sunku planu symbolami:
KDD 1 – ul. Konopnickiej
KDD 2 –  ul. Św. Kingi
KDD 3  –  ulice przy Placu św. Barbary
KDD 4 –  ul. Floriańska
KDD 5 – ul. Jaronia
KDD 6 – ul. Miętkiewicza
KDD 7 – ul. Szczęść Boże
KDD 8, KDD 9, KDD 10 – ul. Królowej Jadwigi
KDD 11 – ul. Szafranka
KDD 12 – ul. Leopolda Staffa
KDD 13 – ul. Sienna
Ulice bez nazwy oznaczone symbolami:
KDD 14; KDD 15; KDD 16; KDD 17; KDD 18; 

KDD 19
6) ulice wewnętrzne – których przebieg nie 

został wyodrębniony na rysunku planu.
2. wydzielona trasa tramwajowa Katowice 

– Chorzów – Bytom oznaczona na rysunku planu 
symbolem KT

3. wyznaczone trasy ścieżek pieszych i rowero-
wych oznaczone graficznie na rysunku planu

4. zespoły parkingów i garaży oznaczone w planie 
symbolami KS 1, KS 2, KS 3, KS 4, KS 5, KS 6, KS 7, 
KS 8, KS 9, KS 10, KS 11, KS 12, KS 13, KS 14.
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5. tereny urządzeń obsługi komunikacji – ozna-
czone w planie symbolem KSO.

6. tereny komunikacji kolejowej towarowej 
(bocznica) oznaczone symbolem KK 1 i KK 2.

§ 29. 1. Obszar objęty planem łączy się z komu-
nikacyjnym układem zewnętrznym poprzez:

1) Aleję Jana Pawła II pełniącą funkcję drogi 
wojewódzkiej nr 911 łączącą obszar objęty planem 
z Piekarami Śląskimi, Świerklańcem i Tarnowskimi 
Górami;

2) ulicę Siemianowicką oznaczoną w planie 
symbolem KDZ 1 i południową część ulicy Witczaka 
oznaczoną w planie symbolem KDZ 2 – stanowią-
ce fragment ciągu drogi krajowej nr 94 łączącej 
obszar objęty planem z Wrocławiem na zachodzie 
i Krakowem na wschodzie;

3) ulicę Chorzowską oznaczoną w planie 
symbolem KDZ 3 – łączącą układem drogowym i 
tramwajowym obszar objęty planem z Chorzowem 
i Katowicami.

2. Docelowo obszar objęty planem będzie po-
wiązany z siecią drogową po wschodniej stronie 
obszaru objętego planem:

1) poprzez przedłużenie na wschód ulicy 
Brzezińskiej nad Aleją Jana Pawła II oznaczone 
symbolem KDG/KDL;

2) poprzez małą obwodnicę Bytomia oznaczoną 
w planie symbolem KDZ 4 w części stanowiącej 
przedłużenie ulicy Sandomierskiej na wschód do 
Alei Jana Pawła II.

3. Tereny przemysłowe obszaru objętego 
planem są powiązane z siecią kolejową poprzez 
istniejącą bocznicę kolejową oznaczoną symbolem 
KK 1 i KK 2.

§ 30. Dla poprawy warunków obsługi komu-
nikacyjnej terenu objętego planem ustala się 
następujący program budowy i rozbudowy układu 
komunikacji:

1) ustala się budowę przedłużenia ulicy San-
domierskiej w klasie technicznej Z oznaczonej 
symbolem KDZ 4 oraz jej połączenie węzłem jed-
nopoziomowym z Aleją Jana Pawła II;

2) ustala się budowę przedłużenia ulicy Brze-
zińskiej klasy technicznej L oznaczonej symbolem 
KDL 3 i KDL 4 wiaduktem nad Aleją Jana Pawła II 
w celu jej połączenia poza obszarem objętym pla-
nem z ulicą Kamieńską oraz ulicą Roździeńskiego 
w Piekarach Śląskich;

3) zachowuje się dotychczasowy sposób włą-
czenia ulicy Siemianowickiej do Alei Jana Pawła II 
z dopuszczeniem możliwości przebudowy i rozbu-
dowy istniejącego węzła;

4) zachowuje się istniejące ulice dojazdowe 
oznaczone symbolem KDD 1 – KDD 13 oraz KDD 
16, KDD 18 i KDD 19;

5) wyznacza się nowe ulice dojazdowe oznaczo-
ne symbolami KDD 14, KDD 15, KDD 16, KDD 17;

6) wyznacza się trasy ścieżek pieszych oraz 
ścieżek rowerowych oznaczonych graficznie na
rysunku planu;

7) wyznacza się tereny zespołów parkingowo 
– garażowych oznaczone symbolami KS 1 – KS 14.

§ 31. Dla obsługi obszaru objętego planem 
zachowuje się istniejące drogi, ulice i trasę tram-
wajową oraz urządzenia obsługi komunikacji.

§ 32. 1. Ustala się następujące parametry tech-
niczne sieci drogowej:

1) szerokość projektowanych ulic w liniach 
rozgraniczających nie mniej niż: 

a) dla drogi klasy technicznej KDG/KDL szerokość 
projektowanego odcinka ulicy Brzezińskiej przebiega-
jącego nad Aleją Jana Pawła II nie mniej niż 12 m;

b) dla drogi klasy technicznej KDZ 4 szerokość 
w liniach rozgraniczających 20 m;

c) dla dróg klasy technicznej D oznaczonych 
symbolami KDD 14, KDD 15, KDD 16 szerokość ulic 
w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10 m;

d) dla drogi klasy technicznej D oznaczonej 
symbolem KDD 17 szerokość ulicy w liniach roz-
graniczających 15 m

2) dla adaptowanych dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDG 1, KDG 2, KDZ 1, KDZ 
2, KDZ 3, KDL 1 – KDL 7 , KDD 1 – KDD 13 oraz KDD 
18 i KDD 19 szerokość w liniach rozgraniczających 
określono na rysunku planu uwzględniając stan 
własności.

Przy przebudowie tych dróg należy w miarę 
możliwości zapewnić ich szerokość w liniach roz-
graniczających w wielkości:

a) dla dróg klasy technicznej KDG – 40 m;
b) dla dróg klasy technicznej Z – 20 - 25 m;
c) dla dróg klasy technicznej L – 12 - 16 m;
d) dla dróg klasy technicznej D – 8 - 10 m.
2. Dopuszcza się odcinkowe odstępstwa od 

wymaganych szerokości dróg wynikające ze sta-
nu istniejącego zainwestowania w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi.

§ 33. Ustala się następujące parametry ścieżek 
rowerowych i pieszych, których trasy oznaczono 
graficznie na rysunku planu:

1) ścieżkę rowerową należy realizować:
a) z pasem rozdzielczym o szerokości nie mniej 

niż 1,5 m od przylegającego chodnika;
b) jako ścieżkę utwardzoną, dwukierunkową o 

szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej 
niż 2,5 m;

2) ścieżkę pieszą należy realizować: 
a) z pasem rozdzielczym od ścieżki rowerowej 

nie mniej niż 1,5 m;
b) jako ścieżkę utwardzoną o szerokości nie 

mniej niż 2 m. 

§ 34. 1. Dla realizowanej nowej zabudowy, 
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rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany 
sposobu użytkowania zabudowy istniejącej lub jej 
części, ustala się następujące zasady naliczania i 
realizacji minimalnej ilości miejsc postojowych 
dla samochodów chyba, że ustalenia szczegółowe 
planu stanowią inaczej:

1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie 
jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 miesz-
kanie;

2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie 
wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 miesz-
kanie;

3) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – nie 
mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 
oraz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 
powierzchni użytkowej lokalu usługowego innego 
niż handlowy;

4) dla terenów i obiektów usług handlu – 1 miej-
sce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej 
handlu oraz:

– 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;
– 1 miejsce dla samochodu dostawczego;
5) dla obiektów usług gastronomicznych – 1 

miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej 
oraz 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;

6) dla pozostałych terenów usług, nie wy-
mienionych wyżej – 1 miejsce postojowe dla 4 
zatrudnionych i 1 miejsce postojowe 10 użyt-
kowników jednoczesnych np. uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych lub studentów;

7) dla terenów przemysłu, obiektów rzemiosła 
produkcyjnego i wytwórczości – 1 miejsce postojo-
we na 4 zatrudnionych na jednej zmianie i 1 miejsce 
postojowe dla samochodu dostawczego;

8) dla terenów produkcyjno-usługowych z to-
warzyszącą zabudową mieszkaniową:

– 2 miejsca postojowe dla potrzeb klientów,
– 1 miejsce postojowe dla 4 zatrudnionych,
– 1 miejsce postojowe dla samochodu dostaw-

czego.
9) dla placów składowych, hurtowni, maga-

zynów – 1 miejsce postojowe dla samochodu 
dostawczego na 300 m2 powierzchni użytkowej i 1 
miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;

10) stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne 
i warsztaty naprawcze samochodów – 2 miejsca 
postojowe na stanowisko obsługi i 1 miejsce po-
stojowe na 4 zatrudnionych;

11) przez „miejsca postojowe” należy rozumieć 
miejsca parkingowe lub garaże.

2. Przy naliczaniu miejsc postojowych, należy 
uwzględniać potrzeby zatrudnionych na jednej 
zmianie i ilość jednoczesnych użytkowników usług 
np. sportu, obiektów szkolnych itp.

§ 35. Ustala się następujące warunki mo-
dernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę należy realizować z 

istniejącej, rozbudowywanej i modernizowanej 
miejskiej sieci wodociągowej.

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) należy realizować z istniejącej sieci elektroener-

getycznej WN i nN poprzez stacje transformatorowe 
SN/nN. Rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i 
niskiego napięcia w miarę zaistnienia takiej potrzeby 
będzie realizowana na bieżąco w wyniku zawartych 
umów przyłączeniowych;

2) dopuszcza się w miarę potrzeb realizację 
nowych wolnostojących stacji transformatorowych 
SN/nN w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 
PUM 1, PUM 2, UKS, MN, ZI, ZP, ZD, KS w miejscach 
zapewniających dostęp do drogi publicznej;

3) zasilanie odbiorców nowoprzyłączanych 
będzie realizowane liniami napowietrznymi izolo-
wanymi lub liniami kablowymi niskiego napięcia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sposób 
realizacji będzie wynikał z przyjętego rozwiązania 
technicznego i oceny ekonomicznej;

4) wzdłuż linii napowietrznych niskiego na-
pięcia do 1 kV należy uwzględnić pasy techniczne 
wolne od zabudowy i zadrzewienia o szerokości 2 
x 2 m od osi linii.

3. Zaopatrzenie w ciepło:
1) należy realizować z wykorzystaniem ni-

skoemisyjnych proekologicznych źródeł ciepła z 
wyłączeniem możliwości lokalizacji i realizacji na 
terenie objętym planem urządzeń produkujących 
ciepło przez generatory wiatrowe i stacje bioga-
zu;

2) zakazuje się realizacji dla celów grzewczych 
źródeł ciepła w tym palenisk domowych korzysta-
jących z bezpośredniego spalania węgla, koksu lub 
odpadów drzewnych, za wyjątkiem pieców zaliczo-
nych do proekologicznych systemów grzewczych 
o sprawności spalania co najmniej 80 %;

3) źródłem energii cieplnej dla celów grzewczych 
i ciepłej wody użytkowej może być przebiegająca 
przez teren objęty planem sieć ciepłownicza zasila-
jąca budynki mieszkalne w rejonie ulicy Alojzjanów 
w Bytomiu.

4. Zaopatrzenie w gaz należy realizować bez-
pośrednio z istniejących gazociągów średnio i 
niskoprężnych z możliwością ich rozbudowy.

5. Odprowadzenie ścieków:
1) należy realizować w systemie rozdzielczym 

z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miej-
skiej;

2) wyklucza się indywidualne gromadzenie, 
oczyszczanie i odprowadzenie ścieków.

6. Obsługa teletechniczna:
1) Na całym obszarze objętym planem może 

być prowadzona kompleksowa realizacja syste-
mów teletechnicznych oraz radiotechnicznych, o 
których mowa w § 7 ust. 1 uchwały zapewniająca 
obsługę istniejących i projektowanych obszarów 
zabudowy.

2) Na całym obszarze objętym planem zakazuje 
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się lokalizacji stacji przekaźnikowych telefonii ko-
mórkowej realizowanych w formie wolnostojących 
wież i masztów.

3) Ustala się możliwość sytuowania sieci te-
letechnicznych w liniach rozgraniczających dróg, 
terenów zieleni, tras pieszych i rowerowych oraz 
poza nimi z uwzględnieniem przepisów ochrony 
ludności przed wpływami magnetycznego promie-
niowania niejonizującego

oraz w uzgodnieniu z władającym gruntami oraz 
zarządcami systemów inżynieryjnych.

4) Dopuszcza się możliwość:
a) zamiany sieci napowietrznych na sieci pod-

ziemne;
b) przekładki istniejącej sieci w razie konfliktu z

projektowanym zainwestowaniem terenu w uzgod-
nieniu z inwestorem sieci.

5) Realizacja sieci teletechnicznych wymaga 
zapewnienia:

a) dostępu do urządzeń i sieci w trybie zwykłej 
eksploatacji jak i w trybie awaryjnym;

b) zachowania odpowiednich stref i odległości 
ujętych w przepisach odrębnych od innych sieci i 
urządzeń oraz zabudowy.

§ 36. 1. Na całym obszarze objętym planem 
zachowuje się istniejące sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej. Przy realizacji nowego 
zainwestowania ustala się obowiązek zachowania 
od nich odległości określonych w przepisach od-
rębnych lub też ich przełożenie w uzgodnieniu z 
zarządcą systemu.

2. Na całym obszarze objętym planem dopusz-
cza się przebudowę i modernizację istniejących oraz 
realizację nowych niezbędnych dojazdów, placów 
manewrowych i urządzeń infrastruktury technicznej 
pod warunkiem, że nie uniemożliwią one realizacji 
przeznaczenia terenu ustalonego planem i zgodnie 
z warunkiem ustalonym w ust. 1.

3. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
należy realizować:

a) w liniach rozgraniczających ulice; 
b) w terenach zieleni oznaczonych symbolami 

ZI, ZP, ZD, ZP,KDX.
4. Jeśli niezbędne będzie przeprowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej w obrębie terenów 
o innym przeznaczeniu należy w miarę możliwości 
prowadzić je przy granicach działki.

ROZDZIAŁ 10
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenu

§ 37. Na terenach objętych planem dopuszcza 
się do czasu realizacji zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami planu następujące tymcza-
sowe sposoby urządzania i użytkowania terenu:

1) w sposób dotychczasowy;
2) jako zieleń urządzona z wykluczeniem nasa-

dzeń drzew, z dopuszczeniem nasadzeń krzewów 
ozdobnych;

3) jako parkingi z wyłączeniem parkingów strze-
żonych;

4) jako boiska sportowe;
5) jako place zabaw dla dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ 11
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

§ 38. 1. W obszarze objętym planem:
1) w razie braku dostępu poszczególnych dzia-

łek do dróg publicznych, dopuszcza się możliwość 
wydzielenia dróg wewnętrznych w drodze scalenia 
i ponownego podziału nieruchomości. Wydzielone 
drogi wewnętrzne muszą posiadać co najmniej 6,0 
m szerokości w liniach rozgraniczających;

2) na pozostałym obszarze objętym planem 
dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości dla 
realizacji przeznaczenia terenu zgodnie z planem.

2. Ustala się zakaz:
1) wydzielania działek budowlanych nie ma-

jących dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy wydzielenie nowej działki służy po-
większeniu innej działki mającej dostęp do drogi;

2) ustalony w ust. 2. pkt 1) zakaz nie dotyczy 
podziałów nieruchomości służących realizacji sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg, tram-
wajów i kolei.

§ 39. 1. Ustala się następujące minimalne wiel-
kości nowowydzielanych działek budowlanych:

1) Minimalne wielkości działek budowlanych 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-
ślono w § 44 i § 45.

2) Minimalną wielkość działki usługowej ustala 
się na 1 000 m2.

3) Minimalną wielkość działki produkcyjno 
– usługowej ustala się na 1 500 m2.

4) Minimalną wielkość działki przemysłowej 
ustala się na 5 000 m2.

5) Minimalną wielkość działki produkcyjno 
– usługowej z towarzyszącą zabudową mieszka-
niową ustala się na 2 000 m2.

2. Przy wydzielaniu działek budowlanych naka-
zuje się stosowanie kąta nachylenia granic działki 
do osi pasa drogowego w przedziale od 60 – 90 
stopni.

ROZDZIAŁ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 40. 1. Na całym obszarze objętym planem 
ustala się obowiązek przestrzegania ograniczeń 
w zagospodarowaniu terenu wynikających z 
uwzględnienia stref technicznych i kontrolowanych, 
istniejącej infrastruktury technicznej, określonych 
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przepisami odrębnymi, w tym między innymi:
a) strefy technicznej napowietrznej linii elektro-

energetycznej 110 KV;
b) strefy technicznej od wodociągu magistral-

nego;
c) strefy kontrolowanej gazociągów:
– średniego ciśnienia
– podwyższonego średniego ciśnienia.
2. Dopuszcza się stosowanie innej szerokości 

stref, o których mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z 
zarządcą systemu.

§ 41. Obowiązują ograniczenia w zakresie zain-
westowania i użytkowania terenu w strefie ochrony
sanitarnej istniejącego cmentarza oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZC zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi, w tym:

1) Przy realizacji nowych inwestycji w odniesieniu 
do zabudowań mieszkalnych, zakładów produku-
jących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia 
zbiorowego lub zakładów przechowujących żywność 
oraz studzien służących do czerpania wody do picia i 
potrzeb gospodarczych, należy zachować odległość 
150 m od granic cmentarza. Odległość ta może być 
zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w 
granicach do 100 m od cmentarza posiada sieć wo-
dociągową i wszystkie budynki korzystające z wody 
są do tej sieci podłączone 

2) Odległość od granicy cmentarza ujęć wody 
o charakterze zbiorników wodnych służących jako 
źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę 
do picia i potrzeb gospodarczych nie może być 
mniejsza niż 500 m;

3) Granicę strefy 50 m od granicy cmentarza 
oznaczono na rysunku planu indeksem zc1, gra-
nicę strefy 150 m od granic cmentarza oznaczono 
indeksem zc2, granicę strefy 500 m od granicy 
cmentarza oznaczono indeksem zc3.

§ 42. Ustala się zakaz zabudowy: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami: ZP, 

ZP,US, ZI, ZP, KDX, ZD, ZC, US, chyba, że inne 
ustalenia planu stanowią inaczej;

2) dla terenów stanowiących wnętrza kwartałów 
w granicach strefy A - ścisłej ochrony konserwator-
skiej, za wyjątkiem obiektów architektury parkowej.

§ 43. Na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę dopuszcza się, na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych, przekształcenie terenu przez 
deniwelację, prowadzoną w sposób niepogarsza-
jący warunków użytkowania działek sąsiednich, 
w tym dróg publicznych. Przekształcenie to może 
nastąpić wyłącznie w powiązaniu z inwestycją 
budowlaną realizowaną zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu.

ROZDZIAŁ 13
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów

§ 44. Dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami: MN 1, MN 2, MN 3, MN 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi we-

wnętrzne, dojazdy, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) tereny oznaczone symbolem MN 1, MN 2, 
MN 3, MN 4 wymagają scaleń i ponownego po-
działu;

2) zabudowa mieszkaniowa może być realizo-
wana jako wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa i 
tzw. „czworaki”;

3) zabudowę szeregową należy sytuować 
wzdłuż osi prostopadłych do drogi oznaczonej 
symbolem KDG 2.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna minimalna wielkość działek dla 
poszczególnych form zabudowy:

a) dla zabudowy wolnostojącej – 500 m2;
b) dla zabudowy bliźniaczej – 2 x 400 m2;
c) dla zabudowy szeregowej – 250 m2;
d) dla tzw. „czworaków” – 1 200 m2;
2) dopuszczalna maksymalna powierzchnia 

zabudowy działki:
a) 30% dla zabudowy wolnostojącej i tzw. 

„czworaków”;
b) 35% dla zabudowy bliźniaczej;
c) 50% dla zabudowy szeregowej;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 40 % powierzchni działki;
4) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nad-

ziemne;
5) geometria dachu – dach o nachyleniu połaci 

do 30o.

§ 45. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami: MN 5 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi we-

wnętrzne, dojazdy, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa może być reali-
zowana jako wolnostojąca, bliźniacza lub tzw. 
„czworaki”;

2) wyklucza się możliwość lokalizacji zabudowy 
szeregowej.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna minimalna wielkość działek dla 
poszczególnych form zabudowy:
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a) dla zabudowy wolnostojącej – 700 m2;
b) dla zabudowy bliźniaczej – 2 x 500 m2;
c) dla tzw. „czworaków” – 1 200 m2;
2) dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki:
a) nie więcej niż 30% dla zabudowy wolnosto-

jącej i tzw. „czworaków”;
b) nie więcej niż 35% dla zabudowy bliźnia-

czej;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 55% powierzchni działki;
4) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nad-

ziemne;
5) geometria dachu – dach o nachyleniu połaci 

do 300.

§ 46. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, dojazdy, drogi wewnętrzne.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejącą XI kondygnacyjną zabudowę 
mieszkaniową bez możliwości nadbudowy i rozbu-
dowy parterów;

2) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
w tym garaży i obiektów tymczasowych;

3) dopuszcza się realizację nowych miejsc par-
kingowych.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu:

1) powierzchnie parkingów należy realizować 
w formie utwardzonej;

2) należy zachować co najmniej 40% powierzch-
ni terenu jako powierzchnie biologicznie czynne.

§ 47. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, dojazdy, drogi wewnętrzne.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejącą V kondygnacyjną zabudowę 
i zagospodarowanie terenu bez możliwości nadbu-
dowy i rozbudowy;

2) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
w tym garaży i obiektów tymczasowych;

3) dopuszcza się realizację nowych miejsc par-
kingowych.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenu:
1) powierzchnie parkingów należy realizować 

w formie utwardzonej;
2) należy zachować co najmniej 40 % po-

wierzchni terenu jako powierzchnię biologicznie 
czynną.

§ 48. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi lub/i garaże, dojazd, tymczasowe obiekty 
handlowe, przystanek tramwajowy.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejący V kondygnacyjny budynek 
mieszkalny;

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
parteru istniejącego budynku mieszkalnego na cele 
usługowe;

3) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
mieszkalnych;

4) przy realizacji garaży ustala się obowiązek 
ich realizacji w zespole o co najmniej 3 boksach w 
szeregu;

5) zakazuje się realizacji garaży zlokalizowanych 
w pasie terenu pomiędzy ulicą Siemianowicką a 
istniejącym budynkiem mieszkalnym.

3. Ustala się parametry zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy, w tym 
garaży – nie więcej niż 65 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25 % powierzchni terenu;

3) powierzchnię parkingów, dojazdów, przy-
stanku tramwajowego należy realizować w formie 
utwardzonej.

§ 49. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, dojazdy, drogi wewnętrzne, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejącą mieszkaniową zabudowę 
wielorodzinną z możliwością jej modernizacji, wy-
miany kubatury oraz zmiany sposobu użytkowania 
parterów na cele nieuciążliwych usług;

2) przy modernizacji lub wymianie obiektu na-
leży uwzględnić ochronę obiektów o charakterze 
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zabytkowym określoną w § 18 uchwały;
3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-

rowaniu terenu, należy: 
a) uwzględnić warunki określone dla strefy B3 

– częściowej ochrony konserwatorskiej określone 
w § 20 i 21 uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) adaptuje się istniejące zespoły garaży zloka-
lizowane przy granicy z działką sąsiadującą;

5) dopuszcza się uzupełnienie szeregu garaży 
pod warunkiem, że ilość garaży w szeregu nie bę-
dzie większa niż 12; 

6) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budyn-
ków istniejących;

7) dopuszcza się realizację podpoziomowego 
lub wielopoziomowego garażu z równoczesną 
likwidacją istniejących garaży.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie 
więcej niż 25 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna do zacho-
wania - nie mniej niż 10 % powierzchni terenu;

3) wysokość budynku garażowego – nie więcej 
niż 15 m;

4) geometria dachu – dach płaski.

§ 50. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 5 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nie-

uciążliwe, zieleń urządzona, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi, dojazdy, drogi 
wewnętrzne, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonym w 
§ 18 uchwały;

2) dopuszcza się przebudowę terenu oraz 
zmianę sposobu użytkowania wyłącznie parterów 
budynków na cele nieuciążliwych usług;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 2 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 

uchwały;
b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-

ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) zakazuje się realizacji nowych zespołów ga-
raży i garaży pojedynczych;

5) dopuszcza się:
a) uzupełnienie szeregów garaży zlokalizowa-

nych w granicy z działką sąsiadującą. Ilość garaży 
w szeregu po uzupełnieniu nie może być większa 
niż 12, oraz;

b) realizację garaży podziemnych, wbudowa-
nych lub wielopoziomowych;

6) nakazuje się zachowanie co najmniej 30 % 
powierzchni istniejących ogrodów przydomowych 
jako powierzchni biologicznie czynnych z możliwo-
ścią ich przekształcenia w zieleń urządzoną. Łącznie 
na cele powierzchni biologicznie czynnych należy 
przeznaczyć nie mniej niż 25 % powierzchni tere-
nu.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 65 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – od III do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) geometria dachu – dach płaski.

§ 51. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 6 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nie-

uciążliwe, zieleń urządzona, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, zespoły garaży.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonym w 
§ 18 uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 2 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
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uchwały;
c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 

należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;
d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
mieszkaniowych, za wyjątkiem budynku o którym 
mowa w ust. 2. pkt 4;

4) nakazuje się remont lub odbudowę budynku 
nr 23 zlokalizowanego w pierzei ulicy Brzezińskiej 
z zachowaniem gabarytów budynku istniejącego i 
odtworzeniem elewacji frontowej od strony ulicy 
Brzezińskiej z możliwością zmiany sposobu użyt-
kowania na cele usługowe;

5) nakazuje się uporządkowanie wnętrza 
kwartału przez usunięcie zruderowanej zabudowy 
gospodarczej i tymczasowej;

6) adaptuje się istniejące zespoły garaży zlo-
kalizowane przy granicy z działką sąsiadującą. 
Dopuszcza się uzupełnienie szeregu garaży pod 
warunkiem, że ilość garaży w szeregu nie będzie 
większa niż 12; 

7) dopuszcza się realizację garaży podziem-
nych, wbudowanych lub wielopoziomowych.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 65 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – od III do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) geometria dachu – dach płaski.

§ 52. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 7 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonym w 
§ 18 uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 2 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 

uchwały;
c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 

należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;
d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) dopuszcza się realizację budynku mieszkal-
nego na niezabudowanej działce przy ulicy Szczęść 
Boże z zachowaniem parametrów, wskaźników i 
elewacji jak dla budynków o charakterze zabytko-
wym przy tej samej ulicy;

4) zakazuje się realizacji:
a) innej zabudowy mieszkaniowej niż podano 

w ust. 2 pkt 3;
b) garaży (za wyjątkiem garaży podpoziomo-

wych) i zabudowy gospodarczej.

§ 53. Dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami: MW 8, MW 9, MW 10, MW 11, MW 12, MW 
13, MW 14 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
parkingi, dojazdy, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonym w 
§ 18 uchwały;

2) nakazuje się uporządkowanie wnętrz kwar-
tałów poprzez:

a) likwidację obiektów tymczasowych i prowi-
zorycznych;

b) realizację zieleni urządzonej, dojazdów i 
miejsc parkingowych, miejsca zabaw dla dzieci i 
małej architektury;

3) dopuszcza się realizację parkingów i garaży 
podziemnych;

4) zakazuje się realizacji garaży indywidualnych 
i zespołów garaży we wnętrzach kwartałów;

5) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
mieszkaniowych i zabudowy tymczasowej; 

6) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy A 
– ścisłej ochrony konserwatorskiej w § 19 uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.
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§ 54. Dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami: MW 15, MW 16, MW 17 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, dojazdy, zieleń 
urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu wraz z możliwością modernizacji istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez 
możliwości przebudowy, rozbudowy i zmiany 
konstrukcji dachu;

2) przy modernizacji lub wymianie kubatury 
obiektu należy uwzględnić ochronę obiektów o 
charakterze zabytkowym określoną w § 18 uchwa-
ły; 

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy A 
– ścisłej ochrony konserwatorskiej w § 19 uchwały;

b) b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały; 

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) nakazuje się zachowanie istniejącego staro-
drzewu i zieleni urządzonej;

5) zakazuje się realizacji nowej zabudowy, w 
tym zabudowy gospodarczej i garaży;

6) nakazuje się uporządkowanie wnętrz kwar-
tałów poprzez:

a) likwidację obiektów tymczasowych; 
b) realizację zieleni urządzonej, dojazdów i 

miejsc parkingowych, miejsca zabaw dla dzieci
i małej architektury.

§ 55. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami: MW 18 i MW 19 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Dojazdy.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonym w 
§ 18 uchwały;
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2) dopuszcza się przebudowę terenu i realizację 
nowej zabudowy; 

3) nakazuje się usunięcie istniejącej zabudowy 
tymczasowej i prowizorycznej;

4) nakazuje się zagospodarowanie wnętrza 
kwartału zielenią urządzoną z wyznaczeniem miejsc 
parkingowych i dróg pieszych;

5) dopuszcza się możliwość realizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej w pierzei ulicy Musialika 
i ulicy Szczęść Boże lub jako oficyny tych budynków
zlokalizowane w głębi działki;

6) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
- częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

7) zakazuje się realizacji nowych garaży za wy-
jątkiem garaży podziemnych lub wbudowanych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 10 % powierzchni terenu; 

3) gabaryty budynków:
a) wysokość budynków – IV kondygnacje nad-

ziemne;
b) wymiary poziome budynków – jak dla wybra-

nego istniejącego budynku w kwartale z tolerancją 
do 15 % dla każdego wymiaru;

c) spadek dachu:
– dla budynków lokalizowanych w pierzei ulicy 

jak dla wybranego istniejącego budynku przy tej 
samem ulicy 

– dla budynków lokalizowanych wewnątrz 
kwartału - jak wyżej lub dach płaski.

§ 56. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami: MW 20 i MW 21 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże wielopoziomowe, podziemne i parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji i wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
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obiektów o charakterze zabytkowym określonych 
w § 18 uchwały; 

2) dopuszcza się przebudowę terenów i reali-
zację nowej zabudowy; 

3) dopuszcza się przebudowę i realizację nowej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokali-
zacją:

a) w pierzei ulic: Musialika i Alojzjanów;
b) we wnętrzu kwartałów pod warunkiem usy-

tuowania budynków:
– równolegle lub prostopadle do granic po-

działu geodezyjnego 
– w sposób kreujący nowe wnętrza urbani-

styczne; 
4) przy realizacji budynków w pierzei ulic:
a) należy nawiązywać do istniejącej zabudowy 

o charakterze zabytkowym;
b) zapewnić wygląd elewacji frontowej realizo-

wanego budynku zbliżony do elewacji wybranego 
obiektu przy tej samej ulicy;

5) zakazuje się realizacji garaży za wyjątkiem 
garaży podziemnych, garaży wbudowanych w 
partery budynków mieszkalnych i garaży wielopo-
ziomowych;

6) nakazuje się usunięcie z terenów oznaczonych 
symbolami MW 20 i MW 21 zabudowy tymczaso-
wej i prowizorycznej z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych;

7) przy zagospodarowaniu terenów oznaczo-
nych symbolem MW 21 należy zabezpieczyć dojazd 
do drogi publicznej z terenu oznaczonego symbo-
lem MW,U 12;

8) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej B 1 w § 20 
i 21 uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni inwestycji;

3) dopuszczalne gabaryty budynków mieszkal-
nych:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej od II do 
IV kondygnacji nadziemnych;

b) wymiary rzutu poziomego budynku miesz-
kalnego – jak wybranego budynku istniejącego 
przy ulicy Musialika lub Alojzjanów z tolerancją do 
15 %;
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c) geometria dachu – jak wybranego budynku 
istniejącego przy ulicy Musialika lub Alojzjanów;

4) dopuszczalne gabaryty garażu wielopozio-
mowego:

a) wymiary rzutu poziomego – nie więcej niż 
40 m dla boku lub średnicy obiektu;

b) wysokość garażu – nie więcej niż V kondy-
gnacji nadziemnych 

c) geometria dachu – dach płaski.

§ 57. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami MW 22 i MW 23 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki miesz-
kaniowe zlokalizowane w pierzei ulicy Alojzjanów, 
oznaczonej w planie symbolem KDL 1, z możliwo-
ścią ich modernizacji, zmiany sposobu użytkowania 
parterów oraz wymiany kubatury z zachowaniem 
warunków ochrony obiektów o charakterze zabyt-
kowym określonych w § 18 uchwały;

2) dopuszcza się przebudowę terenów i reali-
zację nowych budynków mieszkaniowych; 

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej B 1 w § 20 
i 21 uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały; 

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) zakazuje się realizacji nowych garaży za wy-
jątkiem garaży podziemnych lub wbudowanych w 
budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym;

5) nowe budynki należy sytuować prostopadle 
lub równolegle do ulicy Alojzjanów.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50% powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25 % powierzchni terenu inwestycji;

3) wysokość zabudowy od III do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) geometria dachu – dach płaski.

§ 58. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
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lem MW 24 ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące budynki mieszkaniowe 
wielorodzinne i jednorodzinne, z możliwością 
ich modernizacji, zmiany sposobu użytkowania 
parterów oraz wymiany kubatury z zachowaniem 
warunków ochrony obiektów o charakterze zabyt-
kowym określonych w § 18 uchwały;

2) dopuszcza się przebudowę terenu i realizację 
nowej zabudowy mieszkaniowej;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) nową zabudowę należy realizować:
a) w pierzei ulicy Szafranka;
b) równolegle do ulicy dojazdowej oznaczonej 

w planie symbolem KDD 17;
5) zakazuje się realizacji garaży za wyjątkiem:
a) garaży podziemnych i/lub wbudowanych w 

budynku mieszkalnym;
b) zespołu garaży realizowanych w granicy 

sąsiedniej działki oznaczonej symbolem KS 8.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 55% powierzchni terenu inwestycji;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 30% powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokość zabudowy – w pierzei ulicy Sza-

franka i ulicy Leopoda Staffa od II do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) wysokość zabudowy od strony ulicy dojazdo-
wej oznaczonej na planie symbolem KDD 17 – od 
IV do V kondygnacji nadziemnych;

5) geometria dachu – jak dla wybranego bu-
dynku przy ulicy Szafranka lub Leopolda Staffa.

§ 59. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW 25 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonych 
w § 18 uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) zakazuje się realizacji nowej zabudowy, w 
tym realizacji garaży.

§ 60. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem MW 26 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, 
dojazdy, parkingi i garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe z możliwością ich modernizacji, 
zmiany sposobu użytkowania parterów oraz wy-
miany kubatury z zachowaniem warunków ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym określonych 
w § 18 uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;
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3) nowe budynki mieszkaniowe mogą być re-
alizowane poprzez:

a) uzupełnienie zabudowy w pierzei ulicy Mu-
sialika oznaczonej w planie symbole KDL 2;

b) budowę w głębi kwartału z uwzględnieniem 
lokalizacji obiektu równolegle lub prostopadle do 
granic podziału geodezyjnego;

4) nowe garaże mogą być realizowane jako:
a) zespół garażowy o wielkości nie większej niż 

12 boksów;
b) garaże podziemne;
c) garaże wbudowane w budynki mieszkalne.
3. Ustala się następujące parametry zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 50 % powierzchni terenów inwestycji;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 30 % powierzchni terenów inwestycji;
3) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych położonych 

w pierzei ulic Musialika i Szczęść Boże oznaczonej 
w planie symbolem KDD 7 – IV kondygnacje nad-
ziemne;

b) dla położonych we wnętrzu kwartału od II do 
V kondygnacji nadziemnych;

4) gabaryty budynków mieszkalnych:
a) dla budynków mieszkalnych wymienionych 

w ust. 3. pkt 3) lit. a) – gabaryty obiektów należy 
dostosować wielkością do budynków położonych 
przy ulicach Musialika lub Kochanowskiego z możli-
wością zmiany poszczególnych wymiarów budynku 
do 15 %; 

b) dla budynków mieszkalnych wymienionych 
w ust. 3. pkt 3) lit. b) – gabaryty obiektów należy 
dostosować wielkością do budynków położonych 
przy ulicach Musialika lub Kochanowskiego z moż-
liwością zmiany wymiarów budynku do 25 %;

5) gabaryty garażu wielopoziomowego:
a) wielkość średnicy lub boku budynku nie 

może przekraczać 40 m;
b) wysokość budynku – nie więcej niż V kondy-

gnacji nadziemnych;
c) geometria dachu – dach płaski.

§ 61. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW 27 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się mieszkaniowe przeznaczenie 
terenu oraz istniejące wielorodzinne budynki 
mieszkaniowe zlokalizowanej w pierzei ulicy Aloj-
zjanów oznaczonej w planie symbolem KDL 1, z 
możliwością ich modernizacji, zmiany sposobu 
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użytkowania parterów oraz wymiany kubatury 
z zachowaniem warunków ochrony obiektów o 
charakterze zabytkowym określonych w § 18;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) dopuszcza się realizację nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej o parametrach po-
danych w ust. 3;

4) dopuszcza się realizację zespołu garaży o 
wielkości nie większej niż 12 boksów w zespole;

5) nowe budynki należy sytuować prostopadle 
lub równolegle do ulicy Alojzjanów.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 55% powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 25% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy od III do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) geometria dachu - dach płaski.

§ 62. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę zlokali-
zowaną przy ulicy Siemianowickiej oznaczonej w 
planie symbolem KDZ 1;

2) dopuszcza się modernizację i zmianę sposobu 
użytkowania oraz wymianę kubatury z zachowa-
niem warunków ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określonych  w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
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uchwały;
c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 

należy uwzględnić ustalenia § 35 i § 36 uchwały;
d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) nową zabudowę należy lokalizować:
a) w pierzei ulicy Siemianowickiej;
b) lub przy południowej granicy działki;
5) dopuszcza się realizację nowych garaży na 

powierzchni działki w zespołach o wielkości nie 
przekraczającej 12 garaży na jednej działce lub w 
formie garaży wbudowanych, wielopoziomowych 
lub podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 20 % powierzchni inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne w pierzei ulicy 

Siemianowickiej;
b) od II do IV kondygnacji nadziemnych w głębi 

terenu; 
4) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzei ulicy Siemianowic-

kiej - jak dla wybranego zabytkowego budynku 
zlokalizowanego przy tej ulicy;

b) dla pozostałych budynków jak dla budyn-
ków w pierzei ulicy Siemianowickiej lub dachy 
płaskie.

§ 63. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i nieuciąż-
liwe usługi;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-
wą zlokalizowaną w pierzejach ulic: Siemianowickiej 
i Chorzowskiej:

a) z możliwością jej modernizacji lub wymiany
b) z możliwością rozbudowy w zakresie funkcji 

usługowych;
2) przy modernizacji lub wymianie obiektu 

należy uwzględnić warunki ochrony obiektów o 
charakterze zabytkowym, określone w § 18 uchwa-
ły;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 

uchwały; 
b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-

ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
budynków mieszkalnych o których mowa w ust. 2 
pkt 1) na cele usługowe;

5) garaże mogą być realizowane wyłącznie:
a) jako zespoły garaży lokalizowane przy grani-

cy z terenem oznaczonym symbolem US 1 i KT;
b) jako garaże podziemne wbudowane;
6) zakazuje się realizacji obiektów tymczaso-

wych;
7) nakazuje się uporządkowanie wnętrza kwar-

tału poprzez likwidację obiektów tymczasowych, 
realizację zieleni, parkingów, placów zabaw dla 
dzieci.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60% powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy od I do V kondygnacji 
nadziemnych;

4) powierzchnia parkingów – nie więcej niż 20% 
powierzchni terenu.

§ 64. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe: usługi 
handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę przy ulicy 
Siemianowickiej oznaczonej w planie symbolem 
KDZ 1, z możliwością modernizacji i wymiany 
obiektów;

2) przy modernizacji lub wymianie obiektu 
należy uwzględnić warunki ochrony obiektów o 
charakterze zabytkowym, określone w § 18 uchwa-
ły;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;
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b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy w 
tym garaży i obiektów tymczasowych;

5) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
parterów i pierwszego piętra istniejących budyn-
ków na cele usługowe.

§ 65. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę przy ulicy 
Siemianowickiej oznaczonej w planie symbolem 
KDZ 1, z możliwością modernizacji i wymiany 
obiektów;

2) dopuszcza się modernizację istniejącej zabu-
dowy oraz wymianę obiektów;

3) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 
uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

5) nową zabudowę należy lokalizować równo-
legle lub prostopadle do podziału geodezyjnego;

6) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
istniejących budynków z przeznaczenia mieszkanio-
wego na przeznaczenie usługowe;

7) na terenie oznaczonym symbolem MW,U 4 
mogą być realizowane nowe obiekty: 

a) mieszkaniowe;
b) usługowe;
c) garaże;

8) zakazuje się realizacji nowych garaży za wy-
jątkiem garaży wbudowanych, podziemnych lub 
wielopoziomowych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne w pierzei ulicy 

Siemianowickiej;
b) od I do IV kondygnacji nadziemnych w głębi 

terenu dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i 
garaży wielopoziomowych;

c) od I do II kondygnacji nadziemnych dla za-
budowy usługowej;

4) geometria dachu: jak dla wybranego budyn-
ku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego przy 
ulicy Siemianowickiej lub dachy płaskie.

§ 66. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 5 i MW,U 6 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę przy ulicy 
Brzezińskiej bez możliwości rozbudowy i nadbudo-
wy z możliwością jej modernizacji, zmiany sposobu 
użytkowania oraz wymiany z zachowaniem warun-
ków ochrony obiektów o charakterze zabytkowym, 
określonych w § 18 uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) nową zabudowę należy realizować:
a) w pierzei ulicy Brzezińskiej w nawiązaniu linią 

zabudowy do istniejących budynków;
b) w głębi działki sytuując budynki równolegle 

lub prostopadle do granic podziału geodezyjne-
go;
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4) dopuszcza się realizację nowych garaży na 
powierzchni działki w zespołach o wielkości nie 
przekraczającej 12 garaży na jednej działce lub w 
formie garaży wbudowanych, wielopoziomowych 
lub podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 20 % powierzchni terenu inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne w pierzei ulicy 

Brzezińskiej;
b) od II do IV kondygnacji nadziemnych w głębi 

terenu; 
4) wysokość zabudowy budynków usługowych 

od I do II kondygnacji nadziemnych; 
5) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzei ulicy Brzezińskiej 

– jak dla wybranego budynku o charakterze zabyt-
kowym zlokalizowanego przy tej ulicy;

b) dla pozostałych budynków jak wyżej lub 
dachy płaskie.

§ 67. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 7 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parking.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę z możli-
wością modernizacji lub wymiany obiektu;

2) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 
uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się realizację budynku o funkcji 
mieszkaniowej z usługami w parterach w luce 
pierzei ulicy Reymonta pod warunkiem zachowania 
możliwości dojazdu do wnętrza kwartału i uwzględ-
nienia warunków określonych w ust. 2 pkt 3;

5) zakazuje się zabudowy innej niż wymieniono 
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wyżej oraz usług innych niż nieuciążliwe;
6) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 

parterów budynków mieszkalnych na cele usługo-
we;

7) zakazuje się realizacji garaży innych niż wbu-
dowane w realizowany budynek.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy: IV kondygnacje nad-
ziemne; 

4) geometria dachu: jak dla wybranego budyn-
ku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego przy 
ulicy Reymonta.

§ 68. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 8 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-

na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parking.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę z możli-
wością modernizacji lub wymiany obiektu;

2) przy modernizacji lub wymianie obiektu 
należy uwzględnić warunki ochrony obiektów o 
charakterze zabytkowym, określone w § 18 uchwa-
ły;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się realizację budynku w luce 
pierzei ulicy Reymonta o funkcji mieszkaniowej z 
usługami w parterach oraz bramą przejazdową do 
podwórka;

5) zakazuje się zabudowy innej niż wymieniono 
wyżej oraz usług innych niż nieuciążliwe;

6) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
parterów budynków mieszkalnych na cele usługo-
we;

7) zakazuje się realizacji garaży za wyjątkiem 
garaży wbudowanych w realizowany budynek;

8) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych.
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3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 20 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy: IV kondygnacje nad-
ziemne; 

4) geometria dachu: jak dla wybranego budyn-
ku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego przy 
ulicy Reymonta.

§ 69. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 9 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę w pierzei 
ulic Witczaka i Brzezińskiej z możliwością mo-
dernizacji lub wymiany obiektu bez możliwości 
rozbudowy i nadbudowy;

2) przy realizacji nowej zabudowy i moderniza-
cji istniejącej należy uwzględnić warunki ochrony 
obiektów o charakterze zabytkowym, określone w 
§ 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
istniejących budynków z przeznaczenia mieszkanio-
wego na przeznaczenie usługowe;

5) dopuszcza się realizację nowych garaży na 
powierzchni działki w zespołach o wielkości nie 
przekraczającej 6 garaży na jednej działce lub w 
formie garaży wbudowanych wielopoziomowych 
lub podziemnych;

6) zakazuje się realizacji obiektów tymczaso-
wych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
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więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 20 % powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługo-

wej:
a) IV kondygnacje naziemne w pierzei ulicy 

Witczaka, Brzezińskiej i Reymonta;
b) od I do IV kondygnacji nadziemnych w głębi 

terenu za wyjątkiem garaży;
4) wysokość zabudowy usługowej realizowanej 

w głębi działki od I do II kondygnacji nadziem-
nych;

5) geometria dachu:
a) dla budynków realizowanych w pierzei ulic, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 – jak dla wybranego 
budynku o charakterze zabytkowym zlokalizowane-
go przy tych ulicach;

b) dla pozostałych budynków jak w ust. 3 pkt 5) 
lit. a lub dachy płaskie.

§ 70. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 10 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę zlokali-
zowaną przy ulicy Musialika oznaczonej w planie 
symbolem KDL 2 i przy ulicy Witczaka oznaczonej w 
planie symbolem KDZ 2 bez możliwości rozbudowy 
i nadbudowy;

2) dopuszcza się modernizację lub wymianę 
obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1;

3) przy modernizacji lub wymianie obiektu 
należy uwzględnić warunki ochrony obiektów o 
charakterze zabytkowym, określone w § 18 uchwa-
ły;

4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

5) nową zabudowę mieszkaniowo-usługową 
lub mieszkaniową należy realizować lokalizując: 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 21 – 1432 –

a) budynek dłuższym bokiem wzdłuż granicy 
terenu oznaczonego symbolem MW,U 10 z terenem 
oznaczonym symbolem ZP,KDX 2 lub;

b) w pierzei ulic oznaczonych symbolem KDZ 2 
lub KDL 2; 

6) zabudowę usługową należy realizować we 
wnętrzu kwartału, sytuując budynki równolegle lub 
prostopadle do granicy podziału geodezyjnego;

7) dopuszcza się realizację garaży:
a) w zespołach;
b) wbudowanych w budynki o przeznaczeniu 

określonym dla terenu oznaczonego symbolem 
MW,U 10;

c) wielopoziomowych lub podziemnych.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokość zabudowy:
a) od IV do V kondygnacji nadziemnych dla 

budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo – usłu-
gowych lokalizowanych na obrzeżu kwartału;

b) od I do II kondygnacji nadziemnych dla bu-
dynków usługowych i garaży lokalizowanych we 
wnętrzu kwartału;

4) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzei ulic oznaczonych 

symbolami KDZ 2 i KDL 2, przy granicy terenu 
ZP,KDX 2 – nachylenie połaci dachowych jak dla 
wybranego budynku o charakterze zabytkowym 
przy ulicy Witczaka oznaczonej symbolem KDZ 2;

b) dla pozostałych budynków jak wyżej lub 
dachy płaskie.

§ 71. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 11 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urzą-
dzona, sieci i urządzenia infrastruktur technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę o cha-
rakterze zabytkowym zlokalizowaną: przy ulicy 
Witczaka oznaczonej symbolem KDZ 2 i przy ulicy 
Brzezińskiej oznaczonej symbolem KDL 3, bez 
możliwości rozbudowy i nadbudowy;

2) dopuszcza się modernizację lub wymianę 
obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1;

3) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 
uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;
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4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 3 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

5) nową zabudowę należy lokalizować:
a) dłuższym bokiem przy granicy terenu ozna-

czonego symbolem ZP,KDX 2 oraz w pierzei ulic 
Witczaka oznaczonej symbolem KDZ 2, Rodziewi-
czówny oznaczonej symbolem KDL 7 i Brzezińskiej 
oznaczonej symbolem KDL 3 w nawiązaniu do ist-
niejących budynków o charakterze zabytkowym;

b) w głębi działki sytuując budynki równolegle 
lub prostopadle do granic podziału geodezyjne-
go;

c) w głębi kwartału można realizować wyłącznie 
budynki usługowe;

6) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
istniejących budynków z przeznaczenia mieszkanio-
wego na przeznaczenie usługowe;

7) dopuszcza się realizację nowych garaży w 
formie garaży wielopoziomowych, wbudowanych 
lub podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne dla budynków 

w pierzei ulic Witczaka, Rodziewiczówny, Brzeziń-
skiej;

b) od I do II kondygnacji nadziemnych dla bu-
dynków usługowych w głębi terenu; 

4) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzei ulic Witczaka, Ro-

dziewiczówny, Brzezińskiej - jak dla wybranego 
budynku o charakterze zabytkowym zlokalizowa-
nego przy tych ulicach;

b) dla pozostałych budynków jak wyżej lub 
dachy płaskie.

§ 72. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 12 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła administracji, 
finansów, biura itp.;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże .

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę przy ulicy 
Brzezińskiej oznaczonej symbolem KDL 1:

a) bez możliwości rozbudowy i nadbudowy;
b) z możliwością modernizacji i wymiany kuba-

tury;
2) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 

uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) zabudowę należy realizować w głębi działki 
sytuując budynki równolegle lub prostopadle do 
granic podziału geodezyjnego;

5) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
istniejącego budynku z przeznaczenia mieszkanio-
wego na przeznaczenie usługowe;

6) dojazd do nowej zabudowy należy realizo-
wać przez bramę budynku istniejącego. Dopuszcza 
się realizacje dojazdu do działki od strony terenu 
oznaczonego symbolem MW 21 w uzgodnieniu z 
właścicielem terenu;

7) dopuszcza się realizację nowych garaży 
na powierzchni działki w zespołach lub w formie 
garaży wbudowanych, wielopoziomowych lub 
podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy: od I do IV kondygnacji 
nadziemnych;

4) geometria dachu: jak dla wybranego budyn-
ku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego przy 
ulicy Brzezińskiej lub dachy płaskie.

§ 73. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 13 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
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gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę w pierzei 
ulic Witczaka oznaczonej w planie symbolem KDZ 
2, Musialika oznaczonej w planie symbolem KDL 2 i 
Alojzjanów oznaczonej w planie symbolem KDL 1;

a) bez możliwości rozbudowy i nadbudowy;
b) z możliwością modernizacji i wymiany kuba-

tury;
2) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 

uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) nową zabudowę należy lokalizować:
a) pierzei ulic Witczaka, Musialika i Alojzja-

nów;
b) prostopadle lub równolegle do istniejącego 

podziału geodezyjnego;
5) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 

istniejących budynków z przeznaczenia mieszkanio-
wego na przeznaczenie usługowe;

6) zakazuje się realizacji obiektów tymczaso-
wych;

7) dopuszcza się realizację nowych garaży 
na powierzchni działki w zespołach lub w formie 
garaży wielopoziomowych, wbudowanych lub 
podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne w pierzei ulicy 

Witczaka, Musialika, Alojzjanów;
b) od I do II kondygnacji nadziemnych w głębi 

terenu;
4) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzejach ulic Witczaka, 

Musialika, Alojzjanów – jak dla wybranego budyn-
ku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego przy 
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jednej z tych ulic;
b) dla pozostałych budynków jak wyżej lub 

dachy płaskie.

§ 74. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 14, MW,U 15, MW,U 16 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę w pierzei 
ulicy Witczaka oznaczonej symbolem KDZ 2 oraz 
ulicy Szafranka oznaczonej w planie symbolem 
KDD 11:

a) bez możliwości rozbudowy i nadbudowy;
b) z możliwością modernizacji i wymiany kuba-

tury;
2) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 

uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) nową zabudowę mieszkaniową, mieszkanio-
wo-usługową i usługową należy lokalizować w pierzei 
ulicy Witczaka oznaczonej symbolem KDZ 2 oraz ulicy 
Szafranka oznaczonej symbolem KDD 11;

5) przy wschodniej granicy terenów ozna-
czonych symbolem MW,U 15 i MW,U 16 mogą 
być lokalizowane zespoły garaży o wielkości nie 
mniejszej niż 6 boksów w szeregu oraz zabudowa 
usługowa;

6) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
istniejących budynków w części lub w całości z 
przeznaczenia mieszkaniowego na przeznaczenie 
usługowe.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni inwestycji;

3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne dla budynków 

realizowanych w pierzejach ulic;
b) od I do II kondygnacji nadziemnych dla bu-

dynków usługowych lokalizowanych w obrębie 
terenów oznaczonych symbolem MW,U 15 i MW,U 
16 przy wschodniej granicy terenu;

4) geometria dachu:
a) dla budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 6 

– nachylenie połaci dachowych jak dla wybranego 
budynku o charakterze zabytkowym przy tej samej 
ulicy;

b) dla budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 
7 – dach płaski.

§ 75. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem MW,U 17 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usłu-
gi: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, 
finansów, biura itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzo-
na, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi, garaże.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący budynek mieszkalny 
przy zbiegu ulic Alojzjanów oznaczonej symbolem 
KDL 1 i Musialika oznaczonej symbolem KDL 2:

a) z możliwością zmiany sposobu użytkowania 
na cele usługowe;

b) z możliwością modernizacji i wymiany kuba-
tury;

2) przy modernizacji lub wymianie obiektu należy 
uwzględnić warunki ochrony obiektów o charakterze 
zabytkowym, określone w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy: 

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się realizację zblokowanych w 
zespoły garaży przy granicy z terenem oznaczonym 
w planie symbolem PU 3; 

5) zakazuje się lokalizacji garaży poza wymie-
nionymi w ust. 2 pkt 4.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
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więcej niż 50 % powierzchni działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 35 % powierzchni działki;
3) wysokość zabudowy:
a) IV kondygnacje nadziemne w pierzei ulicy;
b) od I do IV kondygnacji nadziemnych – w głębi 

działki;
4) geometria dachu:
a) dla budynków w pierzei ulicy – jak dla bu-

dynku istniejącego;
b) dla zabudowy w głębi działki – dach płaski.

§ 76. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem U 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług, 

w tym usługi handlu, gastronomii i rzemiosła;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urzą-

dzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, garaże i inne usługi nieuciążliwe.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) w pierzei ulicy Musialika oznaczonej w pla-
nie symbolem KDL 2 dopuszcza się zabudowę z 
uwzględnieniem warunków ochrony obiektów 
o charakterze zabytkowym określonych w § 18 
uchwały;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały, chyba że inne ustalenia planu stanowią 
inaczej;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

3) dopuszcza się budowę garaży wyłącznie jako 
garaży wbudowanych lub podziemnych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 45 % powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 20 % powierzchni działki;

3) dopuszczalna wysokość zabudowy od I do 
IV kondygnacji nadziemnych;

4) geometria dachu – dach projektowany indy-
widualnie. 

§ 77. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem U 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

nieuciążliwych, w tym usługi kultury, gastronomii, 

handlu , i rozrywki;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urzą-

dzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi, usługi administracji, finansów, oświaty,
nauki i usługi zdrowia.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę położoną 
bezpośrednio przy ulicy Alojzjanów oznaczonej 
symbolem KDL 2 bez prawa rozbudowy i nadbu-
dowy;

2) dopuszcza się modernizację istniejących 
budynków lub wymianę z uwzględnieniem warun-
ków ochrony obiektów o charakterze zabytkowym 
określonych w § 18 uchwały;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały, chyba że inne ustalenia planu stanowią 
inaczej;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i 
zmianę konstrukcji dachów obiektów położonych w 
odległości większej niż 15 m od ulicy Alojzjanów. Roz-
budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
obiektów musi być powiązana z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych;

5) zakazuje się realizacji nowych garaży.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 40 % powierzchni działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 30 % powierzchni działki;
3) dopuszczalna wysokość zabudowy – IV kon-

dygnacje nadziemne;
4) geometria dachu:
a) dla budynku w pierzei ulicy – dach kale-

nicowy, jednospadowy ze spadkiem w kierunku 
północnym;

b) dla zabudowy w głębi działki – dach projek-
towany indywidualnie.

§ 78. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem UH ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

handlu;
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi gastro-

nomii, usługi rzemiosła i inne usługi nieuciążliwe, 
parkingi, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infra-

Poz. 331



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 21 – 1436 –

struktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) zachowuje się istniejący pawilon handlowy 

z możliwością przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniami 
dopuszczalnymi;

2) dopuszcza się możliwość wymiany budynku 
na nowy;

3) przy realizacji nowego budynku lub rozbu-
dowie istniejącego, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34;

4) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

5) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

6) zakazuje się realizacji garaży na powierzchni 
działki.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 75 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 5 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m;
4) geometria dachu – dach projektowany indy-

widualnie.

§ 79. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem UO 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

oświaty i nauki – przedszkole;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, 

urządzenia rekreacyjne dla dzieci, mała architektura, 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej służące 
wyłącznie obsłudze terenu oznaczonego symbolem 
UO1.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący budynek przedszko-
la i zakazuje się jego rozbudowy i przebudowy;

2) dopuszcza się możliwość modernizacji obiek-
tu bez zmiany elewacji i konstrukcji dachu;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 1 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały, chyba że inne ustalenia planu stanowią 
inaczej;

b) zapewnić miejsca postojowe w ilości:
– 1 miejsce dla 4 zatrudnionych
– 2 miejsca dla rodziców dzieci
c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 

należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;
d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
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§ 37 uchwały;
4) zakazuje się realizacji garaży;
5) nakazuje się zachowanie i sukcesywne od-

nawianie istniejącego starodrzewu; 
6) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 

za wyjątkiem obiektów gospodarczych o łącznej 
powierzchni zabudowy dla całego terenu nie 
przekraczającej 25 m2 i wysokości do 3 m. Obiekty 
gospodarcze należy zlokalizować przy południowej 
granicy działki;

7) przy zagospodarowaniu terenu należy zacho-
wać nie mniej niż 60 % powierzchni terenu działki 
w formie biologicznie czynnej.

§ 80. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem UO 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

oświaty i szkolnictwa wyższego;
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi nauki, 

zieleń urządzona, mała architektura, parking, bo-
isko sportowe, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę 
obiektu;

2) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

3) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

4) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

5) zakazuje się wznoszenia nowych budynków, 
w tym garaży oraz zespołów garaży;

6) przy rozbudowie i przebudowie istniejącego 
budynku ustala się następujące wskaźniki i para-
metry zabudowy:

a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 40 % powierzchni działki;

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 35 % powierzchni działki;

c) dopuszczalna wysokość zabudowy nie więcej 
niż V kondygnacji;

d) geometria dachu – dach płaski.

§ 81. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem UO 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

oświaty i nauki – szkoła;
2) przeznaczenie dopuszczalne – boisko spor-

towe, parking, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy 

oraz wskaźniki i parametry zagospodarowania 
terenu:
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1) dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę 
istniejących obiektów;

2) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

3) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

4) zakazuje się wznoszenia nowych budynków, 
w tym garaży;

5) nakazuje się realizację szpalerów drzew przy 
granicy z ulicą Kochanowskiego oznaczonej sym-
bolem KDL 5 oraz przy granicy terenu oznaczonego 
symbolem MW 1;

6) przy rozbudowie i przebudowie istniejącego 
budynku ustala się następujące wskaźniki i para-
metry zabudowy:

a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 35 % powierzchni działki;

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 7 % powierzchni działki;

c) dopuszczalna wysokość zabudowy nie więcej 
niż III kondygnacje;

d) geometria dachu – dach płaski.

§ 82. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem UO 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

oświaty i nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi admini-

stracji i inne nieuciążliwe usługi, urządzenia i sieci 
infrastruktury technicznej, boiska sportowe, zieleń 
urządzona, parkingi.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zabudowę o charak-
terze zabytkowym;

2) dopuszcza się wyburzenie budynku szkoły 
położonego w głębi działki pod warunkiem jego 
zdokumentowania i odtworzenia. Odtworzeniu 
podlega: linia zabudowy, wielkość powierzchni 
zabudowy, bryła obiektu, w tym wysokość, geo-
metria dachu, pokrycie dachowe oraz elewacje, w 
tym materiał ścian zewnętrznych, kształt otworów 
drzwiowych i okiennych oraz ceglana dekoracja 
powierzchni elewacji;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

4) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

5) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

6) zakazuje się wznoszenia nowych budynków 
za wyjątkiem budynku, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2);

7) ustala się obowiązek zachowania starodrze-
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wu z nakazem jego odnowy i uzupełnienia;
8) zakazuje się lokalizacji garaży z dopuszcze-

niem realizacji garażu podziemnego;
9) ustala się obowiązek zachowania co najmniej 

10% powierzchni terenu w formie biologicznie 
czynnej.

§ 83. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem UK ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne – inne nieuciąż-

liwe usługi, parkingi i dojazdy, zieleń urządzona, 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący budynek z moż-
liwością nadbudowy i rozbudowy, przy czym: 
nadbudowa - nie więcej niż o 1 kondygnację w 
stosunku do stanu na dzień uchwalenia planu, bez 
powiększenia powierzchni zabudowy;

2) dopuszcza się przebudowę istniejącego 
obiektu;

3) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

4) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

5) zakazuje się realizacji garaży.
3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 

zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 60 % powierzchni terenu;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 10 % powierzchni terenu;
3) geometria dachu – według projektu indywi-

dualnego;
4) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m.

§ 84. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem US 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

sportu;
2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia 

infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi, zieleń 
urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą halę sportową i 
boisko;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę 
istniejącego obiektu;

3) zakazuje się lokalizacji i realizacji garaży;
4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-

darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;
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5) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 80 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 7 % powierzchni terenu;

3) gabaryty obiektów w tym wysokość zabudo-
wy – w dostosowaniu do rodzaju realizowanego 
obiektu sportowego;

4) geometria dachu – dach projektowany indy-
widualnie.

§ 85. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem US 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 

sportu;
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi kultury, 

gastronomii, usługi socjalne i administracyjne, usługi 
handlu, usługi hotelowe i sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, zieleń 
urządzona;

3) dopuszcza się wymienność przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące budynki przemysło-
we z możliwością ich modernizacji, przebudowy 
lub wymiany obiektów, dla celów wynikających z 
przeznaczenia terenu z zachowaniem warunków 
ochrony obiektów o charakterze zabytkowym, 
określonych w § 18 uchwały;

2) zakazuje się zmiany elewacji budynków o 
charakterze zabytkowym w zakresie materiału i de-
koracji ścian, wielkości i rozmieszczenia otworów 
okiennych i drzwiowych;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B 2 
– częściowej ochrony konserwatorskiej w § 20 i 21 
uchwały chyba, że inne ustalenia planu stanowią 
inaczej;

b) zapewnić ilość miejsc postojowych okre-
ślonych dla różnych rodzajów zabudowy w § 34 
uchwały;

c) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

d) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały; 

4) zakazuje się lokalizacji garaży za wyjątkiem 
garaży wielopoziomowych, podziemnych lub wbu-
dowanych;

5) zakazuje się zabudowy w granicy działki, za 
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wyjątkiem granicy z ul. Brzezińską oznaczoną w 
planie symbolem KDL 4;

6) przy granicy z terenami sąsiednimi, ozna-
czonymi symbolem MN 5, MW 5 I ZP 2, należy 
zrealizować pas zieleni izolacyjnej o szerokości nie 
mniejszej niż 5 m.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60% powierzchni terenu;

2) udział powierzchni biologicznie czynnych 
– nie mniej niż 20% powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m;
4) gabaryty nowych obiektów w tym geometria 

dachu – projektowane indywidualnie w dostosowa-
niu do funkcji obiektu z wyłączeniem stosowania 
dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci da-
chowych o spadku większym niż 30 %;

5) w elewacjach projektowanych obiektów na-
leży zastosować okładzinę ceglaną na co najmniej 
15% powierzchni.

§ 86. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem P ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny przemy-

słu;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzo-

na, dojazdy, parkingi, place manewrowe, obiekty 
magazynowe i place składowe, bocznice kolejowe, 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, usługi 
administracji i handlu hurtowego z wyłączeniem 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) ustala się obowiązek zachowania istniejące-
go starodrzewu i w miarę potrzeb jego odnowy;

2) zakazuje się:
a) realizacji garaży nie związanych z obsługą 

działalności prowadzonej zgodnie z przeznacze-
niem terenu;

b) zabudowy w granicy działki od strony tere-
nów, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3) przy granicy terenów oznaczonych sym-
bolami MW,U 15, MW,U 16, ZD 1 i ZC, należy 
zrealizować zieleń izolacyjną o szerokości nie 
mniejszej niż 5 m;

4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, należy uwzględnić warunki określone 
dla strefy B 2 - częściowej ochrony konserwator-
skiej w § 20 i 21 uchwały, 

chyba że inne ustalenia planu stanowią inaczej;
5) przy realizacji infrastruktury technicznej, 

należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;
6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:
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1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 70 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 10 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – według potrzeb 
technologicznych lecz nie więcej niż 10 m dla 
noworealizowanych budynków. Nie ogranicza się 
wysokości urządzeń technologicznych takich jak 
np. silosy, wieże wyciągowe itp.;

4) geometria dachu budynków:
a) dla budynków administracji i usług – dachy 

płaskie;
b) dla budynków przemysłowych – dachy 

projektowane indywidualnie w dostosowaniu do 
funkcji obiektu.

§ 87. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem PU 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nie-

uciążliwej zabudowy produkcyjno-usługowej, w 
tym nieuciążliwe: przemysł, wytwórczość, usługi 
rzemiosła, magazyny, hurtownie i inne usługi;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzo-
na, parkingi i garaże, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, place manewrowe i dojazdy.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) dojazd do terenu PU 1 należy realizować od 
strony ulicy Siennej oznaczonej na planie symbo-
lem KDD 13;

2) garaże mogą być realizowane wyłącznie w 
zespołach o co najmniej 6 boksach w zespole;

3) zakazuje się realizacji zabudowy w granicy 
działki od strony terenu oznaczonego symbolem 
MW,U 1;

4) nakazuje się realizację zieleni izolacyjnej o 
szerokości nie mniejszej niż 5 m od strony terenów 
oznaczonych symbolem MW,U 1;

5) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

6) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 10 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 5 m;
4) geometria dachu – dachy projektowane in-

dywidualnie w dostosowaniu do funkcji obiektu.

§ 88. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
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lem PU 2 ustala się:
1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nie-

uciążliwej zabudowy produkcyjno-usługowej, w 
tym wytwórczość, usługi rzemiosła, magazyny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi han-
dlu, usługi gastronomii, administracji, łączności, 
finansów, zdrowia, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, parkingi, zieleń urządzona;

3) dopuszcza się wymienność przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę zlokalizo-
waną bezpośrednio przy ulicy Kochanowskiego 
oznaczonej symbolem KDL 5 i ulicy Konopnickiej 
oznaczonej symbolem KDD 1;

2) dopuszcza się wyburzenia, przebudowy i mo-
dernizacje budynków istniejących oraz realizację 
nowych obiektów;

3) zakazuje się:
a) realizacji garaży za wyjątkiem garaży wbu-

dowanych;
b) realizacji zabudowy w granicy działki od 

strony terenu oznaczonego symbolem MW15;
4) nakazuje się realizację zieleni izolacyjnej o 

szerokości nie mniej niż 5 m od strony terenów 
oznaczonych symbolem MW 15;

5) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

6) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami

§ 37 uchwały.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 65 % powierzchni terenu;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 10 % powierzchni terenu;
3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7 m;
4) geometria dachu – dach o nachyleniu 0,50 

– 300. 

§ 89. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem PU 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nie-

uciążliwej zabudowy produkcyjno usługowej, w 
tym nieuciążliwe: przemysł, wytwórczość, maga-
zyny oraz usługi;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi, 
garaże, zieleń urządzona, urządzenia obsługi ko-
munikacji, w tym warsztaty naprawcze i stacje 
diagnostyczne;
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3) dopuszcza się wymienność przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się główny wjazd na teren PU 3 
od strony ulicy Alojzjanów oznaczonej w planie 
symbolem KDL1;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji garaży w pierzei ulicy Alojzjanów;
b) lokalizacji garaży poza zespołami o wielkości 

co najmniej 6 boksów w szeregu;
c) zabudowy w granicy działki z terenami 

mieszkaniowymi oznaczonymi symbolem MW 2, 
MW,U 17 i MW 27;

3) zieleń izolacyjną o szerokości nie mniej niż 5 
m należy realizować przy granicy terenów wymie-
nionych w ust. 2 pkt 2) lit. c;

4) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

5) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60 % powierzchni terenu lub terenu in-
westycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 15 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,5 m;
4) geometria dachu – dach o nachyleniu 0,50 

– 300.

§ 90. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem PU 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nie-

uciążliwej zabudowy produkcyjno usługowej, w 
tym nieuciążliwe: przemysł, wytwórczość, maga-
zyny oraz usługi;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi, 
garaże, zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

2) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

3) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy 
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i zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 75% powierzchni terenu lub terenu in-
westycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 5% powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,5 m;
4) geometria dachu – dach o nachyleniu 0,50 

– 300.

§ 91. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem PUM 1 i PUM 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nie-

uciążliwej zabudowy produkcyjno-usługowej z 
towarzyszącą zabudową mieszkaniową;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi, 
garaże, zieleń izolacyjna i urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się przeznaczenie na cele produk-
cyjno-usługowe nie więcej niż 65% powierzchni 
zabudowy;

2) zieleń izolacyjną należy realizować przy gra-
nicy działki z drogą oznaczoną symbolem KDG 2 
oraz przy granicy z terenem oznaczonym symbo-
lem ZP 3;

3) nie mniej niż 50 % powierzchni biologicz-
nie czynnej należy realizować jako zieleń zwartą 
izolacyjną, w postaci drzew i krzewów liściastych 
zlokalizowanej przy granicach terenu PUM;

4) zakazuje się zabudowy w granicy z działką 
sąsiednią;

5) przy kształtowaniu zabudowy i zagospo-
darowania terenu, należy zapewnić ilość miejsc 
postojowych określonych dla różnych rodzajów 
zabudowy w § 34 uchwały;

6) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 50% 
powierzchni terenu lub terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30 % powierzchni terenu;

3) szerokość pasa zieleni izolacyjnej – nie mniej 
niż 5 m;

4) wysokość zabudowy produkcyjno-usługowej 
– nie więcej niż 6,0 m;

5) wysokość zabudowy mieszkaniowej – 2 
kondygnacje nadziemne;

6) geometria dachu – dach o nachyleniu 0,5 – 30 
stopni.

§ 92. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
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lem ZP,US 1 ustala się:
1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

urządzonej i usług sportu – plac sportowy wraz 
z towarzyszącą zielenią parkową i urządzeniami 
takimi jak np. trybuny;

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura 
techniczna, mała architektura.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz realizacji zabudowy za wy-
jątkiem dopuszczeń określonych w ust. 1 pkt 2);

2) ustala się obowiązek zachowania istniejące-
go starodrzewu i w miarę potrzeb jego odnowy;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 
niż 30% powierzchni terenu.

§ 93. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem ZP,US 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

urządzonej i usług sportu;
2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura 

techniczna, dojazdy, ścieżki piesze i rowerowe, 
usługi gastronomii i obiekty zaplecza sportowego 
i gospodarczego.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) ustala się obowiązek zachowania istniejące-
go starodrzewu i w miarę potrzeby jego odnowy;

2) zakazuje się lokalizacji garaży i parkingów;
3) zakazuje się realizacji obiektów w granicy z 

działką sąsiadującą.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 20% powierzchni terenu;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 60% powierzchni terenu;
3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 5 m;
4) geometria dachu – dach o nachyleniu 0,50 

– 300;
5) największy wymiar poziomy realizowanego 

budynku nie może być większy niż 12 m.

§ 94. Dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lem ZP 1, ZP 2, ZP 3 i ZP 4 i ZP 5 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

parkowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-

ra techniczna za wyjątkiem napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej, elementy architektury 
parkowej, ścieżki piesze i rowerowe.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz wskaźniki i para-
metry zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli 
za wyjątkiem architektury parkowej;

2) powierzchnia utwardzona – nie więcej niż 
20% powierzchni terenu;

3) nakazuje się ochronę istniejącego starodrze-
wu z nakazem jego odnowy.

3. Tereny oznaczone symbolem ZP 1 i ZP,US 2 
należy połączyć kładką pieszą nad ulicą Siemiano-
wicką.

§ 95. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem ZP,KDX 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny placów 

publicznych i promenad pieszych z towarzyszącą 
ozdobną zielenią parkową;

2) przeznaczenie dopuszczalne – elementy ar-
chitektury parkowej np. fontanna, pomnik, rzeźba, 
sieci infrastruktury technicznej, plac zabaw dla 
dzieci, ścieżki, placyki utwardzone, ozdobne oświe-
tlenie.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
parametry zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz zabudowy z dopuszczeniem 
realizacji obiektów, o których mowa ust. 1 pkt 2); 

2) ustala się obowiązek ochrony starodrzewu i 
jego sukcesywnego odnawiania;

3) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 60% powierzchni terenu.

§ 96. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem ZP,KDX 2 i ZP,KDX 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny placów 

publicznych i promenad pieszych z towarzyszącą 
ozdobną zielenią parkową;

2) przeznaczenie dopuszczalne – elementy 
architektury parkowej, sieci infrastruktury technicz-
nej, plac zabaw dla dzieci.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy 
oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:

1) ustala się zakaz zabudowy z dopuszczeniem 
realizacji obiektów o których mowa w ust. 1 pkt 2);

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 50 % powierzchni terenu;

3) ustala się obowiązek realizacji utwardzonej 
drogi pieszej o szerokości co najmniej 3m, z dwustron-
nym szpalerem drzew lub krzewów ozdobnych.

§ 97. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
bolem ZP,KDX 4, ZP,KDX 5, ZP,KDX 6 i ZP,KDX 7 
ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny placów 

publicznych i promenad pieszych z towarzyszącą 
ozdobną zielenią parkową;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, drogi piesze i 
ścieżki rowerowe, elementy architektury parko-
wej.
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2. Ustala się następujące warunki zabudowy 
oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:

1) ustala się zakaz zabudowy, z dopuszczeniem 
realizacji obiektów o których mowa 

w ust. 1 pkt 2);
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 20% powierzchni terenu;
3) ustala się obowiązek realizacji utwardzonej 

drogi pieszej o szerokości co najmniej 3 m,
z dwustronnym szpalerem drzew lub krzewów 

ozdobnych.

§ 98. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem ZD 1 i ZD 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny ogro-

dów działkowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne – dojazdy, zieleń 

urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej, drogi piesze i ścieżki rowerowe.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu należy realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 99. Dla terenu oznaczonego w planie symbo-
lem ZC ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – teren cmenta-

rza;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruk-

tury technicznej niezbędne dla potrzeb cmentarza, 
obiekty sakralne i obrzędowe oraz zieleń urządzona 
i mała architektura Przeznaczenie dopuszczalne 
może być realizowane w uzgodnieniu z właściwym 
konserwatorem zabytków.

2. Pozwolenia konserwatorskie na terenie 
cmentarza wydaje się w oparciu o przepisy odręb-
ne.

§ 100. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami ZI 1, ZI 2, ZI 5 i ZI 6 ustala się:

1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

izolacyjnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, drogi, ścieżki 
rowerowe, ścieżki piesze;

3) przeznaczenie podstawowe należy realizo-
wać w formie zwartej zieleni wielopiętrowej,

o gatunkach liściastych, odpornych na zanie-
czyszczenia komunikacyjne.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu:

1) przy zagospodarowaniu terenu przeznacze-
nie dopuszczalne może zajmować nie więcej niż 
20% powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 80% powierzchni terenu.
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§ 101. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami ZI 3 i ZI 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenów
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 

izolacyjnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, drogi, ścieżki 
rowerowe, ścieżki piesze, parkingi.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu:

1) przy zagospodarowaniu terenu przeznacze-
nie dopuszczalne może zajmować nie więcej niż 
30% powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 70 % powierzchni terenu. 

§ 102. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami KS 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsłu-

gi komunikacji samochodowej – zespoły garaży 
– adaptacja;

2) przeznaczenie dopuszczalne – parkingi, 
dojazdy i place manewrowe, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej.

§ 103. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KS 2 i KS 6 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
komunikacji samochodowej – garaże;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infra-
struktury technicznej, dojazdy, zieleń izolacyjna, 
parking.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) garaże należy realizować alternatywnie jako:
a) zespoły o co najmniej 3 garażach w szeregu;
b) garaż wielopoziomowy;
2) przy granicy z terenem oznaczonym symbo-

lem MW,U 6, MN 2, ZP 3 i ZP 5 należy zrealizować pas 
zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniej niż 5 m.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 80% powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 5% powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 15 m;
4) geometria dachu – dach płaski.

§ 104. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KS 3 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – parkingi lub garaż 
wielopoziomowy;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infra-
struktury technicznej, zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
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zagospodarowania terenu:
1) nowe parkingi lub garaże należy realizować 

jako obiekt wielokondygnacyjny po likwidacji ist-
niejącego parkingu;

2) powierzchnię parkingu należy wyposażyć w 
szczelną nawierzchnię.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parame-
try kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 100% 
powierzchni terenu;

2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m;
3) powierzchnia biologicznie czynna może być 

realizowana w miarę możliwości na dachu budyn-
ku;

4) geometria dachu – dach płaski;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – w granicy 

wyznaczonego terenu KS 3.

§ 105. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KS 4 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – garaże;
2) przeznaczenie dopuszczalne – dojazd i urzą-

dzenia sieci infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) zachowuje się istniejący zespół garaży wraz 

z dojazdem;
2) dopuszcza się wymianę istniejących garaży 

na garaż lub parking wielopoziomowy.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zabudowy przy realizacji parkingów lub garaży 
wielopoziomowych:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 100% 
powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie wy-
maga się;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 6 m;
4) geometria dachu – dach płaski.

§ 106. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KS 5 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – parkingi;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się realizacji obiektów kubaturo-

wych;
2) powierzchnię parkingu należy wyposażyć w 

szczelną nawierzchnię.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 

niż 5% powierzchni terenu;
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2) ustala się obowiązek nasadzenia szpaleru 
drzew wzdłuż obu dłuższych boków parkingu.

§ 107. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami KS 7, KS 8, KS 10 i KS 11 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej: parkingi, garaże;
2) przeznaczenie dopuszczalne – dojazdy, 

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń 
urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) garaże należy realizować:
a) w zespołach o wielkości nie mniej niż 3 boksy 

w szeregu;
b) jako obiekt wielokondygnacyjny lub pod-

ziemny.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

kształtowania zabudowy przy realizacji parkingów 
lub garaży wielopoziomowych:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 80 % powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 5% powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 15 m;
4) geometria dachu – dach płaski.

§ 108. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolami KS 9, KS 12 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – parkingi;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się realizacji obiektów kubaturo-

wych;
2) powierzchnię parkingu należy wyposażyć w 

szczelną nawierzchnię.
3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 

zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia parkingu – nie więcej niż 90 % 

powierzchni terenu;
2) powierzchnia biologicznie czynna – co naj-

mniej 10 % powierzchni terenu.

§ 109. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KS 13 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – garaże;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) garaże należy realizować w zespołach o wiel-

kości co najmniej 6 garaży w szeregu;
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2) dopuszcza się likwidację istniejących garaży 
i wykorzystanie terenu dla realizacji zabudowy 
mieszkaniowej z podziemnym garażem lub par-
kingu wielopoziomowego;

3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospodaro-
wania terenu należy uwzględnić warunki określone 
dla strefy częściowej ochrony konserwatorskiej B1 
w § 20 i 21 uchwały;

4) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 80% powierzchni terenu;

2) powierzchnia biologicznie czynna – co naj-
mniej 10% powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m;
4) geometria dachu – dach płaski.

§ 110. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KS 14 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacji samochodowej – parkingi; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zagospoda-

rowania terenu:
1) zakazuje się realizacji garaży;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie jest 

wymagana;
3) powierzchnię parkingu należy wyposażyć w 

szczelną nawierzchnię.

§ 111. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
bolem KSO ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-

dzeń obsługi komunikacji – adaptacja;
2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, dojazd, parking, 
usługi handlu i gastronomii.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się zabudowy w granicy działki;
2) dopuszcza się modernizację, rozbudowę i 

przebudowę obiektu zgodnie z ustaleniami prze-
znaczenia;

3) powierzchnię terenu należy wyposażyć w 
szczelną nawierzchnię.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 40% powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie jest 
wymagana;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 5 m;
4) geometria dachu – dach płaski.
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§ 112. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
bolem U,KSO 1 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nieuciąż-

liwych usług i urządzeń obsługi komunikacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne – parkingi i ga-

raże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy:
1) zakazuje się realizacji nowych garaży za 

wyjątkiem: garażu podziemnego, parkingu pod-
ziemnego lub wielopoziomowego;

2) dopuszcza się wyburzenie lub zmianę spo-
sobu użytkowania istniejącego obiektu;

3) powierzchnie parkingów należy wyposażyć 
w szczelną nawierzchnię;

4) przy granicy z terenami oznaczonymi symbo-
lem MW,U 8 i MW 1 należy zrealizować pas zieleni 
izolacyjnej o szerokości nie mniej niż 5 m;

5) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, należy realizować zgodnie z ustaleniami 
§ 37 uchwały;

7) zakazuje się realizacji nowych zespołów ga-
raży i garaży pojedynczych.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 50 % powierzchni terenu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 5 % powierzchni terenu;

3) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m;
4) geometria dachu – dach płaski.

§ 113. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
bolem U,KSO 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nieuciąż-

liwych usług i urządzeń obsługi komunikacji, 
w tym usługi, hurtownie, stacje paliw, stacje 

diagnostyczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń izo-

lacyjna, dojazdy, parkingi, zespoły garaży, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące budynki mieszkanio-
we i ustala się zmianę sposobu ich użytkowania na 
cele usługowe;

2) dopuszcza się realizację zabudowy usłu-
gowej w pierzei ulicy Siemianowickiej zgodnie z 
wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu poprzez ulicę do-
jazdową oznaczoną w planie symbolem KDD 15;

3) przy realizacji infrastruktury technicznej, 
należy uwzględnić ustalenia § 35 i 36 uchwały;

4) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, należy realizować zgodnie z ustaleniami 
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§ 37 uchwały;
5) zakazuje się realizacji nowych zespołów 

garaży nie związanych z podstawowym przezna-
czeniem;

6) zakazuje się:
a) realizacji garaży za wyjątkiem garaży 

wbudowanych w budynki usługowe lub garaży wie-
lopoziomowych;

b) realizacji zabudowy w granicy działki od 
strony terenów oznaczonych symbolami MN 4, ZI 
3 i ulicy oznaczonej symbolem KDD 15;

7) ustala się obowiązek zagospodarowania 
powierzchni biologicznie czynnych w formie zieleni 
wysokiej izolacyjnej lokalizowanej:

a) przy granicy z zabudową mieszkaniową jedno-
rodzinną oznaczoną na planie symbolem MN 4;

b) przy ulicy oznaczonej na planie symbolem 
KDD 15;

c) przy ulicy oznaczonej na planie symbolem 
KDG 1.

3. Ustala się następujące wskaźniki i parametry 
zabudowy:

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie 
więcej niż 60 % powierzchni terenu inwestycji;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– nie mniej niż 20 % powierzchni terenu inwesty-
cji;

3) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m;
4) geometria dachu – dachy projektowane in-

dywidualnie w dostosowaniu do funkcji obiektu.

§ 114. 1. Tereny oznaczone w planie symbola-
mi KDG 1, KDG 2, KDG/KDL, KDZ 1, KDZ 2, KDZ 
3, KDZ 4, KDL 1, KDL 2, KDL 3, KDL 4, KDL 5, KDL 
6, KDL 7, KDD 1 do KDD 19 przeznacza się na cele 
komunikacji drogowej a ich parametry określono 
w rozdziale 9.

2. Powierzchnię dróg, o których mowa w ust. 1 
należy wyposażyć w szczelną nawierzchnię.

§ 115. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KK 1 i KK 2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
komunikacji kolejowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne i warunki za-
budowy i zagospodarowania terenu – według 
przepisów odrębnych.

§ 116. Dla terenów oznaczonych w planie sym-
bolem KT ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-

dzeń komunikacji tramwajowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura 

techniczna, zieleń urządzona.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu określają przepisy odrębne.

§ 117. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
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bolem EE 1 ustala się:
1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-

dzeń elektroenergetyki – GPZ „Pogoda”;
2) przeznaczenie uzupełniające – dojazdy, place 

manewrowe, garaże, zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
1) zabudowa, przebudowa, rozbudowa i 

zagospodarowanie terenu według potrzeb tech-
nologicznych i przepisów odrębnych;

2) w razie likwidacji obiektu elektroenerge-
tycznego teren może być wykorzystany na inne 
urządzenia infrastruktury technicznej lub na cele 
jak tereny oznaczone symbolem ZP,US 2.

§ 118. Dla terenu oznaczonego w planie sym-
bolem EE 2 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-

dzeń elektroenergetyki – stacja zasilająca sieć 
tramwajową;

2) przeznaczenie uzupełniające – dojazdy, place 
manewrowe, zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) zabudowa, przebudowa, rozbudowa i 
zagospodarowanie terenu według potrzeb tech-
nologicznych i przepisów odrębnych;

2) w razie likwidacji obiektu elektroenergetyczne-
go teren może być wykorzystany na inne urządzenia 
infrastruktury technicznej, realizację parkingów lub 
teren może być włączony do terenów mieszkaniowo-
-usługowych oznaczony symbolem MW,U 4.

ROZDZIAŁ 14
Stawki procentowe na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 119. Dla wszystkich nieruchomości położonych 
w obszarze objętym planem ustala się wysokość 
stawki procentowej 25 % tj. stawkę dwudziesto-
pięcioprocentową.

ROZDZIAŁ 15
Ustalenia końcowe

§ 120. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta.

§ 121. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Bytomiu

    Kazimierz Bartkowiak
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytomiu

Kazimierz Bartkowiak
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/786/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2009 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. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bytomiu rozstrzyga

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
zapisane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku, będą 
realizowane przez Miasto Bytom i finansowane
stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.) z następujących środków:

1) dochodów własnych budżetu miasta ;
2) środków pochodzących z budżetu Unii Euro-

pejskiej.
Dopuszcza się udział środków zewnętrznych 

z uwzględnieniem środków pomocowych z za-
łożeniem możliwości finansowania przez inne
podmioty gospodarcze na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Do zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy należą:

1) Realizacja oraz adaptacja dróg publicznych, 
w tym realizacja :

a) ulicy zbiorczej o długości 220 m i szerokości 
w liniach rozgraniczających 20 m, oznaczonej w 
planie symbolem KDZ 4;

b) ulic dojazdowych o łącznej długości 750 m, 
w tym : 

− ulica klasy techniczne D o długości 60 m i 
szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, ozna-
czona w planie symbolami KDD 14;

− ulica klasy technicznej D o długości 370 m i 
szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, ozna-
czona w planie symbolem KDD 15;

− ulica klasy technicznej D o długości 95 m i 
szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, ozna-
czona w planie symbolem KDD 16;

− ulica klasy technicznej D o długości 225 m i 
szerokości w liniach rozgraniczających 15 m, ozna-
czona w planie symbolem KDD 17;

c) wiaduktu o długości 90 m i szerokości 12 m, 
oznaczonego w planie symbolem KDG/KDL.

2) Realizacja placów publicznych i promenad 
pieszych o łącznej powierzchni 7 387 m2 oznaczo-
nych w planie symbolami: ZP,KDX 2; ZP,KDX 3; 
ZP,KDX 4; ZP,KDX 5; ZP,KDX 6; ZP,KDX 7;

3) Realizacja ścieżek rowerowych oznaczonych 
graficzne na rysunku planu.  

4) Realizacja sieci infrastruktury technicznej, w 
tym :

a) realizacja sieci wodociągowej Ø110 o długo-
ści 1 250 m

b) realizacja kanalizacji sanitarnej Ø 110 o dłu-
gości 1 250 m

c) realizacja kanalizacji deszczowej Ø 200 o 
długości 1 250 m 

3. Realizacja inwestycji wymienionych w punk-
cie 2 będzie następowała sukcesywnie w miarę 
pozyskiwania środków finansowych oraz tempa
realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Bytomiu

    Kazimierz Bartkowiak


