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CRG ponosi Komendant i Główny Księgowy w za-
kresie ustalonym ustawą o finansach publicznych 
oraz innymi przepisami prawa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11. Statut CRG nadaje, uchyla i zmienia Rada 
Miejska w Gliwicach.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepi-
sy prawa.

§ 13. Statut wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 4 ust.2 
pkt 4 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 01 
stycznia 2011 r.

2706

UCHWAŁA NR 312/XXXV/10
RADY GMINY W JANOWIE

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2010 roku
w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie 

przez ludzi i zwierzęta gospodarskie oraz higiena osobista

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2001 Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Janowie 
uchwala:

§ 1. Rada Gminy w Janowie zatwierdza zarzą-
dzenie nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 
lipca 2010 roku w sprawie zakazu używania wody 
z wodociągów gminnych do celów innych niż spo-
żywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarskie oraz 

higiena osobista.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Janów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

2707

UCHWAŁA NR XLII/368/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1, art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta 
w Myszkowie

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z us-
taleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Myszkowa”, przyjętego uchwałą Nr XII/97/07 Rady 
Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r.

i uchwala :
MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA MYSZKOWA

Treść uchwały zawarta jest w następujących 
rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne
2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do 

całego obszaru objętego planem
3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do 

poszczególnych terenów
4. Ustalenia końcowe

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Myszkowa obejmuje obszar 
o powierzchni około 343ha, położony w obrębie 
dzielnicy „Nowa Wieś”, ograniczony: ul. Słowac-
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kiego, terenem zamkniętym PKP, ul. Nowowiejską, 
ul. Wapienną, ul. Gołębią i ul. Osińska Góra, w gra-
nicach określonych w uchwale Nr XIX/168/08 Rady 
Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008 r., 
wskazanych na Rysunku planu stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Myszkowa (zwany dalej 
w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte 
w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi 
załącznikami:

1)  załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący 
część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie 
zasadniczej, w skali 1:2000;

2)  załącznik nr 2 – Zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
stanowiący część informacyjną planu wykonany na 
mapie zasadniczej, w skali 1:2000;

3)  załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
w Myszkowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględ-
nionych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysz-
kowa;

4)  załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
w Myszkowie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

§ 3. 1.  Na rysunku planu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

1)  granica obszaru objętego planem;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)  obowiązujące linie zabudowy;
5)  ścieżki rowerowe;
6)  odcinek napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej ŚN do skablowania;
7)  granice „Parku leśnego”;
8)  symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny zabudowy, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

b)  RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej,

c)  MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej,

d)  U – tereny zabudowy usługowej,
e)  UKS – tereny usług obsługi komunikacji 

samochodowej,
f)  PU – tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów oraz zabudowy usługowej,
g)  P – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów,
h)  W – tereny infrastruktury technicznej z zakre-

su zaopatrzenia w wodę,
i)  E – tereny infrastruktury technicznej z zakre-

su elektroenergetyki;
9)  symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny zieleni i wód, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  WSp – tereny wód powierzchniowych płyną-
cych,

b)  WSs/Z – tereny wód powierzchniowych sto-
jących z przyległą zielenią,

c)  ZL – tereny lasów,
d)  ZPL – tereny lasów - park leśny,
e)  ZLp – tereny zalesień,
f)  RZL – tereny trwałych użytków zielonych,
g)  ZP – tereny zieleni urządzonej,
h)  ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
i)  ZN – tereny zieleni chronionej,
j)  R – tereny rolnicze,
k)  US – tereny sportu i rekreacji;
10) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny komunikacji, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej,
b)  KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
c)  KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
d)  KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdo-

wej,
e)  KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-jez

dnych,
f)  KDW – tereny dróg wewnętrznych,
g)  KDP – tereny publicznych ciągów pieszo–ro-

werowych,
h)  KP – tereny parkingów.
2.  Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1

do niniejszej uchwały określa się elementy infor-
macyjne nie będące ustaleniami planu:

1)  granice i numery działek;
2)  obiekt przyrody ożywionej objęty ochroną 

na podstawie przepisów odrębnych;
3)  strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód 

podziemnych;
4)  linie emisji hałasu LN (dB) od linii kolejowej;
5)  granice obszarów o przekroczonych dopusz-

czalnych poziomach hałasu obowiązujących dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;

6)  docelowe jezdnie dróg i ulic;
7)  napowietrzne linie elektroenergetyczne 

średniego i wysokiego napięcia wraz ze strefami 
ochronnymi.

3.  Na rysunku stanowiącym załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały określa się elementy informacyjne 
nie będące ustaleniami planu tj.: istniejące i pro-
jektowane sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej na dzień uchwalenia planu.

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

1)  planie – należy przez to rozumieć komplet 
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ustaleń dotyczących obszaru objętego miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Myszków w granicach określonych niniej-
szą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika 
inaczej;

2)  rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

3)  terenie – należy przez to rozumieć frag-
ment obszaru planu o określonym przeznaczeniu 
wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem identyfikującym;

4)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie, które-
mu powinny być podporządkowane inne sposoby 
użytkowania terenu określone jako przeznaczenie 
uzupełniające;

5)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia pod-
stawowego;

6)  działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z przepisów 
odrębnych i dalszych ustaleń planu;

7)  wysokości zabudowy - należy przez to rozu-
mieć wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub 
jego części, znajdującym się na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni 
najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością 
izolacji cieplnej i warstwy ja osłaniającej, bez 
uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczy-
znę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń 
technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu 
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku 
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

8)  powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2, 
oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

9)  wskaźniku zabudowy – należy przez to ro-
zumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie 
działki budowlanej do powierzchni tej działki bu-
dowlanej;

10) współczynniku intensywności zabudowy 
- należy przez to rozumieć wartość stosunku 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrę-
bie działki budowlanej do powierzchni tej działki 
budowlanej;

11) powierzchni zabudowy budynku – należy 

przez to rozumieć powierzchnię obliczaną po obry-
sie zewnętrznym budynku w poziomie terenu bez: 
części obiektów budowlanych nie wystających po-
nad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, 
tarasów, podjazdów;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linię, w której może być usytu-
owana ściana frontowa budynku, bez prawa jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej tere-
nu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicz-
nych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju 
architektonicznego;

13) obowiązującej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię zabudowy, w której obowiązkowo 
należy usytuować ścianę frontową budynku lub co 
najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa 
jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicz-
nych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju 
architektonicznego;

14) dachu płaskim - należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu połaci dachowych nieprzekra-
czającym 5o;

15) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziem-
ne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi 
obiekty służące w szczególności do obsługi ob-
szaru objętego planem w zakresie komunikacji, 
zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwa-
nia odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji 
i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia 
służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkow-
ników nieruchomości;

16) strefie technicznej lub strefie ochronnej 
– należy przez to rozumieć obszar przylegający 
do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, o wielkości 
określonej w przepisach odrębnych, służący za-
pewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz 
dostępu;

17) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi, niepowodujące przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub standardów 
emisyjnych poza terenem do którego właściciel po-
siada tytuł prawny, nie zaliczane do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach;

18) reklamie wielkoformatowej – należy przez to 
rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, 
o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 
6m2, lub wysokość 5m;

19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 
zadrzewienia, o docelowej wysokości nie mniejszej 
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niż 6m, z gęstym poszyciem, złożone z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia, oddzielające aku-
stycznie i/lub optycznie tereny uciążliwe od terenów 
wymagających ochrony przed uciążliwościami;

20) przepisach odrębnych - należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO 
CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:

1. Zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

2. Dopuszcza się w całym obszarze planu reali-
zację obiektów małej architektury w powiązaniu ze 
ścieżkami pieszymi i rowerowymi.

3. Dopuszcza się zabudowę istniejących działek 
budowlanych nie spełniających warunków w zakre-
sie minimalnej powierzchni lub szerokości działki, 
o ile będzie możliwe spełnienie pozostałych ustaleń 
planu oraz przepisów odrębnych z zakresu prawa 
budowlanego.

4. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:
1)  nakaz sytuowania budynków prostopadle 

lub równolegle w stosunku do przyległej drogi, 
lub w stosunku do granic działki jeżeli wynika to 
z sąsiedztwa;

2)  na terenach oznaczonych symbolem ...MN... 
zakaz lokalizowania wolno stojących budynków 
z zakresu przeznaczenia uzupełniającego, za wyjąt-
kiem budynków o funkcji usługowej, w pierwszej 
linii zabudowy – ustala się lokalizowanie ww. 
budynków w odległości nie mniejszej niż 10m 
w głąb działki od linii zabudowy wyznaczonej przez 
frontową ścianę budynku z zakresu przeznaczenia 
podstawowego;

3)  na obszarach z wyznaczonymi na rysunku 
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustala 
się minimalne odległości sytuowania budynków 
od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych:

a)  dla KDG – 15,0m, 20,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

b)  dla 1KDZ – 8,0m, 10,0m, 12,0m,15,0m lub 
zgodnie z rysunkiem planu,

c)  dla 2KDZ – 12,0m lub zgodnie z rysunkiem 
planu,

d)  dla 3KDZ – 15,0m,
e)  dla 4KDZ – 8,0m, 12,0m lub zgodnie z rysun-

kiem planu,
f)  dla 1KDL – 6,0m, lub zgodnie z rysunkiem 

planu,
g)  dla 2KDL – 10,0m,
h)  dla 3KDL – 6,0m, 8,0m lub 10m, zgodnie 

z rysunkiem planu,
i)  dla 4KDL – 6,0m, lub 10,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,

j)  dla 5KDL – 6,0m, 8,0m lub 10m, zgodnie 
z rysunkiem planu,

k)  dla 6KDL – 10,0m,
l)  dla 1KDD – 8,0m lub 10,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
m) dla 2KDD – 6,0m, lub 10,0m zgodnie z ry-

sunkiem planu,
n)  dla 3KDD – 7,0m,
o)  dla 4KDD i 5KDD – 6,0m, 8,0m lub 10,0m 

zgodnie z rysunkiem planu,
p)  dla 6KDD – 6,0m lub 10,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
q)  dla 7KDD – 6,0m lub 10,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
r)  dla 8KDD – 6,0m,
s)  dla 9KDD – 6,0m lub 10,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
t)  dla 11KDD – 6,0m lub 10,0m zgodnie z ry-

sunkiem planu,
u)  dla 12KDD – 8,0m,
v)  dla 13KDD – 10,0m lub 15,0m zgodnie z ry-

sunkiem planu,
w) dla 14KDD – 8,0m;
4)  na obszarach z wyznaczonymi na rysunku 

planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustala 
się minimalne odległości sytuowania budynków 
od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych, 
dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-rowerowych:

a)  dla 1KDX – 4,0m lub 6,0m zgodnie z rysun-
kiem planu,

b)  dla 3KDX – 3,0m lub 4,0m zgodnie z rysun-
kiem planu,

c)  dla 4KDX, 5KDX i 6KDX – 6,0m,
d)  dla 7KDX – 4,0m lub 2,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
e)  dla 8KDX – 6,0m lub 4,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
f)  dla 9KDX – 6,0m,
g)  dla 10KDX – 5,0m,
h)  dla 11KDX – 3,0m lub 5,0m zgodnie z rysun-

kiem planu,
i)  dla 12KDX – 4,0m,
j)  dla 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW – 2,0m lub 

4,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
k)  dla 5KDW – 4,0m,
l)  dla 6KDW – 2,0m lub 4,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
m) dla 52KDP – 4,0m;
5)  na obszarach z wyznaczonymi na rysunku 

planu obowiązującymi liniami zabudowy ustala 
się nakaz sytuowania budynków w odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych:

a)  dla 1KDZ –15,0m,
b)  dla 2KDZ –12,0m;
c)  dla 2KDL, 3KDL i 4KDL –10,0m,
d)  dla 6KDL – zgodnie z rysunkiem planu,
e)  dla 2KDD – 8,0m lub 10,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
f)  dla 3KDD – 7,0m,
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g)  dla 6KDD – 10m lub zgodnie z rysunkiem 
planu,

h)  dla 9KDD i 10KDD –10,0m;
6)  na obszarach z wyznaczonymi na rysunku 

planu obowiązującymi liniami zabudowy ustala się 
nakaz sytuowania budynków w odległości 4,0m od 
linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną 
symbolem 5KDW;

7)  w obrębie terenów, dla których nie określono 
na rysunku planu nieprzekraczalnych lub obowiązu-
jących linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne 
z zakresu dróg publicznych;

8)  dopuszcza się w obrębie linii rozgranicza-
jących drogi, lokalizowanie urządzeń i budowli 
infrastruktury technicznej;

9)  w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią 
zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza 
się lokalizowanie:

a)  urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,
b)  podziemnych części budynków,
c)  schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów;
10) dopuszcza się lokalizację budynków bezpo-

średnio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub w odległości 1,5m od granicy działki, wyłącz-
nie w sytuacji określonej w przepisach odrębnych 
z zakresu prawa budowlanego, o ile w ustaleniach 
szczegółowych rozdziału 3 nie zapisano inaczej;

11) zakaz lokalizowania budynków w granicy 
działek stanowiących wydzielone drogi i dojaz-
dy nie wskazane na rysunku planu – minimalna 
odległość sytuowania zabudowy od takiej działki 
wynosi 3,0m;

12) w całym obszarze objętym planem ustala się 
zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych z wyjąt-
kiem służących zaopatrzeniu w energię elektryczną 
wyłącznie działki budowlanej na której urządzenie 
jest zlokalizowane;

13) lokalizowanie urządzeń, o których mowa 
w pkt 12, dopuszcza się wyłącznie w terenach 
zabudowy, z zachowaniem warunku, że całkowita 
wysokość urządzeń nie może przekroczyć o wię-
cej niż 5,0m maksymalnej wysokości zabudowy 
w terenie;

14) wymagane sytuowanie i standardy wyko-
nania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 
nie mające negatywnego wpływu na estetykę 
otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc 
w należytym stanie.

5. Ustalenia dla zabudowy istniejącej:
1)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę 

i remonty istniejących budynków zlokalizowanych 
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną lub w odległości mniejszej niż 3,0m od 
granicy, przy zachowaniu przepisów odrębnych 
z zakresu prawa budowlanego;

2)  dopuszcza się utrzymanie, remonty i prze-
budowy nie prowadzące do zwiększenia kubatury 
budynków zlokalizowanych w terenach zieleni;

3)  dopuszcza się remonty i przebudowy części 

obiektów budowlanych zlokalizowanych w obszarze 
pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą drogi, pod warunkiem utrzymania 
obrysu budynku - warunek utrzymania obrysu bu-
dynku nie obowiązuje dla inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynku;

4)  dopuszcza się utrzymanie oraz rozbudowę 
w celu podwyższenia standardu użytkowego, 
istniejącej zabudowy o przeznaczeniu innym niż 
ustalone w niniejszym planie przy zachowaniu pa-
rametrów zabudowy i zagospodarowania terenów 
określonych w ustaleniach planu;

5)  dopuszcza się roboty budowlane związane 
z utrzymaniem budynków w należytym stanie 
technicznym z zachowaniem dotychczasowych 
parametrów budynku oraz geometrii dachu.

6. Zasady kształtowania harmonii wizualnej:
1)  na terenach oznaczonych symbolem ...MN... 

i ...MNU... nakaz kształtowania obiektów w obrębie 
działki budowlanej, jako ujednolicone w formie, 
kolorze i materiale;

2)  nakaz kształtowania budynku, jako ujednoli-
conego w formie, kolorze i materiale;

3)  zakaz stosowania jako podstawowych ma-
teriałów wykończeniowych elewacji budynków 
mieszkalnych i usługowych: blachy falistej i trape-
zowej oraz listew plastikowych;

4)  nakaz stosowania w terenach zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: dachówki lub mate-
riałów imitujących dachówkę, strzechy lub gontu 
drewnianego, jako pokrycia dachów innych niż 
płaskie;

5)  nakaz stosowania wyłącznie stonowanej ko-
lorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem 
stosowania, jako dominujących, kolorów nasyco-
nych, jaskrawych lub fosforyzujących;

6)  w całym obszarze planu, z wyjątkiem tere-
nów oznaczonych symbolem ...PU, ...P i US, ustala 
się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych lub blach od strony publicznych dróg, 
ulic i ciągów pieszo-jezdnych;

7)  niezależnie od ustaleń szczegółowych roz-
działu 3, dopuszcza się realizacje dachów jednospa-
dowych w budynkach usytuowanych bezpośrednio 
przy granicy działki budowlanej lub w odległości 
nie przekraczającej 1,5m od granicy sąsiedniej 
działki budowlanej, przy czym kąt nachylenia połaci 
winien zawierać się w zakresie określonym w usta-
leniach szczegółowych rozdziału 3;

8)  dopuszcza się wszystkie kształty i kąty nachy-
lenia dachów, o ile w ustaleniach szczegółowych 
rozdziału 3 nie zapisano inaczej.

7.  Zasady lokalizowania ogrodzeń:
1)  zakaz realizacji bram wjazdowych w odle-

głości mniejszej niż 6,0m od krawędzi jezdni dróg 
klasy zbiorczej zapewniający strefę postoju pomię-
dzy ogrodzeniem a krawędzią jezdni;

2)  zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy 
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cieków i wodnych za wyjątkiem rowów meliora-
cyjnych;

3)  zakaz realizacji ogrodzeń w obrębie terenów 
komunikacji.

8.  Zakaz formowania skarp w sposób powodu-
jący ograniczenia w sposobie zagospodarowania 
przyległych nieruchomości.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ro-
zumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
środowiska, za wyjątkiem:

1)  inwestycji celu publicznego z zakresu in-
frastruktury technicznej, drogowej i przeciwpowo-
dziowej;

2)  instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych i radiolokacyjnych;

3)  urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwia-
jących pobór wód podziemnych;

4)  strzelnic.
2. Ustalenie ust.1 nie obowiązuje:
1)  w terenach oznaczonych symbolem ...PU, ...P, 

UKS gdzie dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod 
warunkiem spełnienia wymagań wynikających 
z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środo-
wiska;

2)  dla legalnych przedsięwzięć istniejących 
w dniu wejścia w życie planu, działających w opar-
ciu o wydane pozwolenia i decyzje.

3. Nakaz utrzymania emisji substancji i energii 
do środowiska na poziomach nie przekraczających 
dopuszczonych wartości, od istniejących, przebu-
dowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz 
prowadzonych działalności.

4. Na obszarze objętym planem, z wyjątkiem 
terenu oznaczonego symbolem RM/MN, ustala 
się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 
w ilości przekraczającej:

1)  3,0 DJP;
2)  30 szt.
5. Usunięcie drzew lub krzewów, wyłącznie na 

podstawie zezwolenia właściwych organów.
6. Zakaz lokalizowania zabudowy i utwardzo-

nych powierzchni nieprzepuszczalnych w odległości 
mniejszej niż 10,0m od górnej krawędzi skarpy cie-
ków – ustalenie nie obowiązuje:

1)  dróg i urządzeń hydrotechnicznych;
2)  w obrębie działek budowlanych, dla których 

wskazano na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy od terenów wód powierzchniowych.

7. Nakaz zachowania naturalnej biologicznej otu-
liny naturalnych cieków i zbiorników wodnych.

8. Nakaz wyposażenia terenów zieleni urzą-
dzonej służących uprawianiu sportu i rekreacji 
oraz wypoczynkowi w urządzenia zapewniające 
zachowanie czystości, w zakresie dostosowanym 
do rodzaju i skali realizowanej funkcji.

9. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
1)  zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej w obszarach o przekroczonych dopuszczalnych 
poziomach hałasu od linii kolejowej bez zastoso-
wania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość;

2)  tereny oznaczone symbolem: ...MN1, ...MN2, 
...MN4, RM/MN, należy traktować jako tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)  tereny oznaczone symbolem: ...MN3, ...MNU..., 
należy traktować jako tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej;

4)  tereny oznaczone symbolem ...ZP2 oraz ob-
szar „Parku leśnego”, o którym mowa w ust.15, 
należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe.

10. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala 
się:

1)  nakaz stosowania rozwiązań technicznych 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobie-
gających przenikaniu nieoczyszczonych ścieków 
sanitarnych i przemysłowych do gruntu i wód;

2)  nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych 
i deszczowych systemem rozdzielczym;

3)  nakaz podczyszczania wód opadowych i roz-
topowych, odprowadzanych z nawierzchni: dróg, 
ulic, parkingów, do odpowiednich parametrów, 
przed odprowadzaniem ich do kanalizacji miejskiej, 
wód powierzchniowych lub ziemi.

11. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1)  emisja zanieczyszczeń powietrza powodo-

wana działalnością usługową, produkcyjną, a także 
emisja powodowana ogrzewaniem obiektów nie 
może przekraczać dopuszczalnych poziomów emi-
sji do środowiska;

2)  nakaz stosowania grzewczych urządzeń nisko-
emisyjnych, o wysokiej sprawności energetycznej, 
spełniających standardy energoekologiczne po-
twierdzone odpowiednimi certyfikatami.

12. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala 
się obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budo 
wlanych przed degradacją lub zanieczyszcze-
niem.

13.  W zakresie postępowania z odpadami ustala 
się:

1)  nakaz prowadzenia gospodarki odpada-
mi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
utrzymania porządku i czystości oraz z zakresu 
gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na 
terenie gminy;

2)  nakaz odbioru odpadów w systemie zorga-
nizowanym z segregacją odpadów u „źródła”;

3)  nakaz zbierania i magazynowania odpadów 
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w miejscach do tego wyznaczonych;
4)  nakaz zabezpieczenia odpadów czasowo 

przechowywanych przed infiltracją wód opado-
wych;

5)  zakaz lokalizowania działalności w zakresie 
składowania odpadów w całym obszarze objętym 
planem;

6)  zakaz lokalizowania działalności z zakresu 
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania 
wszelkich odpadów wytworzonych poza terenem, 
z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 2PU 
i P;

7)  zakaz wykorzystywania odpadów do zmian 
ukształtowania terenu.

14. Wyznacza się teren zieleni chronionej ozna-
czony symbolem ...ZN do objęcia ochroną prawną 
na podstawie przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony przyrody - ustalenia szczegółowe zgodnie 
z §51.

15. Wyznacza się w planie obszar „Parku leśne-
go” dla którego ustala się:

1)  obszar „Parku leśnego” obejmuje tereny 
oznaczone symbolem: ZPL, US, od 1ZP1 do 6ZP1, 
1WSs/Z, 1KP; 2KDX i część 12KDX;

2)  nakaz realizacji zagospodarowania terenu 
wyłącznie w oparciu o kompleksowy projekt za-
wierający rozwiązania co najmniej z zakresu:

a)  wytyczenia sieci ciągów pieszych i rowero-
wych,

b)  wyznaczenia miejsc wypoczynku, rekreacji 
i sportu,

c)  wskazania do ochrony terenów najcenniej-
szych przyrodniczo,

d)  uregulowania zasięgu terenów pokrytych 
wodami;

3)  nakaz zachowania i ochrony zieleni leśnej;
4)  nakaz zachowania bogatej rzeźby terenu;
5)  nakaz wyposażenia terenów służących upra-

wianiu sportu i rekreacji w urządzenia zapewniające 
zachowanie czystości, w zakresie dostosowanym 
do rodzaju i skali realizowanej funkcji;

6)  dopuszcza się w obszarze ”Parku leśnego” 
lokalizowanie obiektów tymczasowych takich jak: 
urządzenia sportowe i rozrywkowe, przekrycia 
namiotowe, powłoki pneumatyczne i punkty ga-
stronomiczne;

7)  nakaz rekultywacji terenów zdegradowanych 
w kierunku ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej 
z dużym udziałem wód stojących.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty wpisane do rejestru zabytków.

2. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się 
obiektów dziedzictwa kulturowego ani dóbr kultury 
współczesnej chronionych ustaleniami planu.

3. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się 
stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych.

1. W obszarze objętym planem nie występują 
obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art.2 
ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).

2. Wyznacza się tereny ogólnodostępnych prze-
strzeni publicznych obejmujących jednostki planu 
oznaczone symbolem: 1KP, 2KP, 12KDX oraz obszar 
„Parku leśnego”, o którym mowa w §6, ust.15.

3. Ustalenia szczegółowe w zakresie kształto-
wania przestrzeni publicznych, o których mowa 
w ust.2, zawarto w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 9. Zasady lokalizowania reklam.
1. Zasady umieszczania reklam wolno stoją-

cych:
1)  zakaz lokalizowania wielkoformatowych 

reklam wolno stojących;
2)  zakaz lokalizowania wolno stojących ta-

blic reklamowych w terenach zieleni i wód oraz 
w terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczo-
nych symbolem ...MN..., z dopuszczeniem tablic 
informacyjnych z zakresu informacji miejskiej, 
turystycznej i przyrodniczej, o powierzchni nie 
większej niż 1,5m2;

3)  lokalizacja reklam, znaków i tablic informacyj-
nych nie może powodować utrudnień w komunikacji 
pieszej i kołowej oraz musi być zgodna z przepisa-
mi odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

2.  Zasady umieszczania reklam lokalizowanych 
na budynkach lub ogrodzeniach:

1)  reklamy na budynkach mogą być montowa-
ne tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych 
okien i detali architektonicznych takich jak : gzymsy, 
płyciny i ryzality;

2)  zakaz lokalizowania tablic reklamowych o po-
wierzchni większej niż 1,5m2, w terenach zabudowy 
mieszkaniowej oznaczonych symbolem ...MN...;

3)  reklamy w formie neonów dopuszcza się 
wyłącznie w części parterowej budynków;

4)  zakaz lokalizowania reklam wielkoformato-
wych, z dopuszczeniem, o którym mowa w pkt 5;

5)  w terenach oznaczonych symbolem ...PU, ...P 
dopuszcza się lokalizowanie:

a)  szyldów o wymiarach reklamy wielkoforma-
towej stanowiących identyfikację firmy, wyłącznie 
na działce budowlanej w obrębie której firma pro-
wadzi działalność,

b)  reklamy na dachach budynków, o ile:
-  wysokość całkowita budynku wraz z reklamą 

nie przekroczy maksymalnej wysokości zabudowy 
określonej dla terenu,

-  wysokość reklamy wraz z konstrukcją nośną 
nie przekroczy 3m;

6)  reklamy montowane na ogrodzeniach nie 
mogą wystawać poza obrys ogrodzenia;

7)  dopuszcza się umieszczanie reklam lub zna-
ków informacyjnych na obiektach kubaturowych 
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i elementach wyposażenia przestrzeni publicznych 
(wiaty przystankowe, budki telefoniczne, słupy, la-
tarnie) pod warunkiem, że nie będzie to utrudniać 
korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na rysunku planu w terenie oznaczonym 
symbolem 4MN2 (działka nr 2672/1, ul. Gołębia 8) 
wskazuje się pomnik przyrody (cis pospolity) ob-
jęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony przyrody.

2. W obszarze objętym planem, poza obiektem 
o którym mowa w ust.1, nie występują tereny 
i obiekty podlegające ochronie na podstawie prze-
pisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

3. Na obszarze objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego nie występują:

1)  tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi;

2)  obszary zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych;

3)  tereny i obszary górnicze.

§ 11. Ogólne zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości.

1. W obrębie obszaru objętego planem nie wyzna-
cza się obszarów wymagających scalania i podziału 
nieruchomości.

2. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 
budowlanych – 20m2.

3. Minimalna szerokość frontów wydzielanych 
działek budowlanych – 4m.

4. Minimalne parametry wydzielanych działek 
określone w ust.2 i ust.3 obowiązują, jeśli ustalenia 
szczegółowe rozdziału 3 nie określają inaczej.

5. Dopuszcza się scalanie a następnie podział 
działek pod warunkiem uzyskania parametrów 
określonych w ustaleniach ust.2 i ust.3 lub ustale-
niach szczegółowych rozdziału 3.

6. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych 
niż określone w ust.2 i ust.3 lub w ustaleniach 
szczegółowych rozdziału 3:

1)  dla infrastruktury technicznej;
2)  w celu powiększenia przyległej działki bu-

dowlanej;
3)  regulacji granic działki.
7. Dopuszcza się wydzielanie działek budowla-

nych nie spełniających parametrów wymaganych 
w ustaleniach szczegółowych w zakresie szerokości 
frontu działki, jeżeli podział nie spowoduje zmniej-
szenia tej szerokości dla każdej z wydzielanych 
działek.

8. Zakaz wydzielania działek budowlanych bez 
zapewnienia bezpośredniego lub pośredniego 

dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy wydzielana działka będzie przeznaczona na po-
większenie działki sąsiedniej, która posiada dostęp 
do drogi publicznej.

9. Wydzielanie działek budowlanych prostopa-
dle w stosunku do bezpośrednio przyległej drogi 
z tolerancją ±15°, lub równolegle do działek bezpo-
średnio sąsiadujących jeśli wynika to ze struktury 
istniejącego podziału.

10. Zakaz wydzielania działek budowlanych, 
w tym zabudowanych, które nie spełniają para-
metrów wynikających z ustaleń szczegółowych 
w zakresie wskaźnika zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej – dopuszcza się odstępstwo 
wyłącznie na mocy przepisów odrębnych tj.: usta-
wy o gospodarce nieruchomościami.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy.

1. Zakaz wprowadzania zadrzewień na terenach:
1)  wzdłuż napowietrznych linii średniego i wy-

sokiego napięcia w odległości mniejszej niż 10,0m 
od rzutu skrajnego przewodu;

2)  wzdłuż linii kolejowej w odległości mniejszej 
niż 15,0m od osi skrajnego toru kolejowego.

2. Ze względu na nadmierny poziom drgań 
od linii kolejowej ustala się zakaz lokalizowania 
zabudowy w odległości mniejszej niż 100m od osi 
skrajnego toru bez zastosowania rozwiązań tech-
nicznych zapewniających trwałość i bezpieczeństwo 
konstrukcji budynku oraz nie przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów drgań w pomieszczeniach.

3. Sposób zagospodarowania stref technicz-
nych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych 
oraz przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży 
w strefie ochronnej linii średniego i wysokiego 
napięcia.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz standardy wyposaże-
nia w miejsca postojowe:

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu reali-
zację ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Nakaz lokalizacji głównego wjazdu na działkę 
z dróg i ulic klasy nie wyższej niż lokalna, chyba że 
działka posiada dostęp wyłącznie do drogi klasy 
wyższej.

3. Szerokość działek wydzielanych dla dróg we-
wnętrznych, na terenach zabudowy mieszkaniowej 
oznaczonych symbolem ...MN... i mieszkaniowo-
-usługowej oznaczonych symbolem ...MNU..., nie 
może być mniejsza niż 6,0m.

4. Szerokość działek wydzielanych dla dróg 
wewnętrznych, na terenach zabudowy produkcyjno- 
usługowej i produkcyjnej oznaczonych symbolem 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 166
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 12688 – Poz. 2707

...PU i ...P, nie może być mniejsza niż 8,0m.
5. Nakaz zaspokajania potrzeb parkingowych 

związanych z realizowanym przedsięwzięciem 
w granicach działki budowlanej, na której przed-
sięwzięcie jest realizowane.

6. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilo-
ści nie mniejszej niż:

1)  dla zabudowy jednorodzinnej – 2 miejsca 
postojowe na każde mieszkanie;

2)  dla zabudowy wielorodzinnej – 1,5 miejsca 
postojowego na każde mieszkanie, w tym nie mniej 
niż 50% jako miejsca postojowe ogólnodostępne;

3)  dla usług handlu detalicznego – 3 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych na każ-
de 100m2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce 
postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej 
zmianie, dodatkowo 1 miejsce postojowe dla 
samochodów ciężarowych na każde 600m2 po-
wierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 1 miejsce;

4)  dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe 
na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 
1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych 
na jednej zmianie;

5)  dla powierzchni biurowych, usług poczto-
wych, finansowych i administracyjnych – 4 miejsca 
postojowe na każde 100m2 powierzchni użytko-
wej;

6)  dla usług zdrowia – 6 miejsc postojowych na 
każde 100m2 powierzchni użytkowej;

7)  dla usług turystyki – 1 miejsce postojowe na 
każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na 
każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie;

8)  dla pozostałych usług – 3 miejsca postojo-
we na każde 100m2 powierzchni użytkowej oraz 
1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych 
na jednej zmianie;

9)  dla części powierzchni użytkowej powyżej 
2000m2, wielokondygnacyjnych obiektów usłu-
gowych, dopuszcza się zmniejszenie, ilości miejsc 
postojowych do 1 miejsca postojowego na każde 
100m2 powierzchni użytkowej. Stosując niniejszy 
zapis nie uwzględnia się powierzchni użytkowych 
handlu;

10) dla zabudowy produkcyjnej – 3 miejsca 
postojowe na każdych 10 zatrudnionych na jednej 
zmianie;

11) dla placów składowych i magazynów – we-
dług potrzeb.

7. Pozostałe zasady zawarto w ustaleniach szcze-
gółowych rozdziału 3.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:

1. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają cha-
rakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów 
lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych 

dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu 
ustaleń planu i przepisów odrębnych.

3. W terenach zabudowy ustala się nakaz 
lokalizowania sieci uzbrojenia w obrębie linii 
rozgraniczających dróg i ulic, lub pomiędzy wy-
znaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
lub obowiązującymi linami zabudowy a liniami 
rozgraniczającymi drogi, ulice i ciągi pieszo-jezdne, 
z dopuszczeniem odstępstwa wynikającego z prze-
słanek technicznych bądź ekonomicznych.

4. Szerokości stref technicznych lub ochronnych 
wskazanych informacyjnie na rysunkach planu 
mogą ulec zmniejszeniu lub likwidacji.

5. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz zapewnia możliwość 
ich remontów, przebudowy, zmiany przebiegu oraz 
rozbiórki.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się:

1)  zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie 
z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej 
niskiego i średniego napięcia;

2)  dopuszcza się lokalizację nowych stacji trans-
formatorowych w obrębie wszystkich jednostek 
planu;

3)  wskazana realizacja sieci niskiego i średnie-
go napięcia jako infrastruktury podziemnej.

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1)  zaopatrzenie terenów zabudowy z miejskiej 

sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywi-
dualnych wyłącznie w przypadku braku możliwości 
technicznych wykonania przyłącza do sieci;

2)  sukcesywną rozbudowę sieci wodociągo-
wej;

3)  sukcesywną wymianę wodociągów azbesto-
-cementowych na PE;

4)  nakaz zapewnienia właściwego standardu 
zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.

§ 17. W zakresie odprowadzania ścieków sani-
tarnych i przemysłowych ustala się:

1)  sukcesywną rozbudowę rozdzielczej miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej;

2)  nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych 
w systemie rozdzielczym do oczyszczalni ścieków;

3)  zakaz stosowania indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków sanitarnych tj. przydomo-
wych oczyszczalni ścieków;

4)  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych z za-
chowaniem wymogu okresowego opróżniania. Po 
realizacji kanalizacji obowiązuje nakaz włączenia 
powyższych do systemu;

5)  nakaz podczyszczania ścieków przemy-
słowych do odpowiednich parametrów przed 
odprowadzaniem ich do kanalizacji miejskiej lub 
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wód powierzchniowych.

§ 18. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala się:

1)  sukcesywną realizację kanalizacji deszczowej 
lub rowów odwadniających obejmującej tereny 
dróg i ulic publicznych, oraz parkingów;

2)  nakaz podczyszczenia wód opadowych 
i roztopowych z placów, parkingów i innych 
powierzchni, narażonych na zanieczyszczenia 
środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecz-
nymi, do wymaganych prawem standardów, przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika;

3)  dopuszcza się retencjonowanie wód opa-
dowych pochodzących z powierzchni dachów 
budynków, do późniejszego wykorzystania.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1)  zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i re-

alizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci 
średnio- lub niskoprężnej;

2)  dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
do celów grzewczych ustala się:

1)  dostawa ciepła z miejskiego systemu cie-
płowniczego lub z indywidualnych bądź grupowych 
ekologicznych systemów grzewczych;

2)  dopuszcza się zastosowanie indywidualnych 
lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

a)  spalanie paliw w urządzeniach o średniej 
sprawności rocznej powyżej 80%,

b)  systemy grzewcze zasilane energią elektrycz-
ną,

c)  systemy z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii.

§ 21. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)  jako dopuszczalną, rozbudowę sieci teleko-

munikacyjnych w formie podziemnych instalacji 
kablowych lub kanalizacji teletechnicznej;

2)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej w formie wolnostojących wież i masz-
tów;

3)  dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury 
telefonii komórkowej wyłącznie w obrębie terenów 
oznaczonych symbolem ...PU, ...P, wyłącznie na 
dachach budynków lub na budowlach;

4)  łączna wysokość urządzeń telefonii komórko-
wej wraz z budynkami lub budowlami, na których 
urządzenia są zlokalizowane nie może przekroczyć 
25m.

§ 22. Ustalenia z zakresu sposobu i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów

Tereny o istniejącym zagospodarowaniu, innym 
niż ustalone w niniejszym planie, mogą być mogą 

być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 23. 1. Ustalenia ogólne zawarte w §5 do §22 
są obowiązujące, chyba że w ustaleniach szczegó-
łowych rozdziału 3 zapisano inaczej.

2. Parametry określone w ustaleniach szcze-
gółowych rozdziału 3 odnoszą się do działek 
budowlanych, o ile jednoznacznie nie określono 
inaczej.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO 
POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 24. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN1 do 
22MN1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, budyn-
ki gospodarcze, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 30% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

5)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 100m2;

6)  nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie 
zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3 do pkt 6;

7)  poza nieprzekraczalnymi liniami, o których 
mowa w pkt 6, ustala się nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległo-
ści:

a)  4,0m od linii rozgraniczającej teren oznaczo-
ny symbolem ZP4,

b)  10,0m od linii rozgraniczającej teren ozna-
czony symbolem ZP2,

c)  5,0m lub 10,0m od linii rozgraniczającej teren 
oznaczony symbolem 1ZN,

d)  10,0m lub 15,0m od linii rozgraniczającej 
teren oznaczony symbolem 2ZN,

e)  10,0m od linii rozgraniczającej teren ozna-
czony symbolem 2WSp;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
12) dachy spadziste symetryczne o kącie nachy-

lenia połaci dachowych w przedziale 25-45°;
13) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:
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a)  dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  powierzchnia zabudowy budynku – od 15 do 
80m2,

c)  maksymalna łączna powierzchnia budynków 
– 120m2,

d)  maksymalna wysokość budynków – 6,0m;
14) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m2;
15) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 22,0m;
16) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 25. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN2 do 
21MN2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, budyn-
ki gospodarcze, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 35% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

5)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 100m2;

6)  nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie 
zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3 do pkt 6;

7)  poza nieprzekraczalnymi liniami, o których 
mowa w pkt 6 ustala się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości :

a)  5,0m lub 10,0m od linii rozgraniczającej teren 
oznaczony symbolem 1WSp,

b)  4,0m od linii rozgraniczającej teren oznaczo-
ny symbolem ZP4,

c)  5,0m od linii rozgraniczającej teren oznaczo-
ny symbolem ZP2;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 45%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
12) dachy spadziste symetryczne o kącie nachy-

lenia połaci dachowych w przedziale 25-45°;
13) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  powierzchnia zabudowy budynku – od 15 do 
70m2,

c)  maksymalna łączna powierzchnia budynków 
– 100m2,

d)  maksymalna wysokość budynków – 6,0m;

14) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m2;

15) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

16) ze względu na wysoki poziom drgań od 
linii kolejowej w obrębie terenów oznaczonych 
symbolem 7MN2 i 8MN2 obowiązują ustalenia 
§12 ust.2;

17) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 26. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN3 do 
8MN3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, budyn-
ki gospodarcze, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 50% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

5)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 120m2;

6)  nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §5 
ust.4 pkt 3 i pkt 4;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
11) dachy płaskie lub spadziste symetryczne 

o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25-45°;

12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  powierzchnia zabudowy budynku – od 15 do 
70m2,

c)  maksymalna łączna powierzchnia budynków 
– 100m2,

d)  maksymalna wysokość budynków – 6,0m;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 700m2;
14) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;
15) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 27. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach 1MN4 i 2MN4, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
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2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, obiek-
ty gospodarcze, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  dopuszcza się wyłącznie zabudowę wolno-
stojącą;

4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 30% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego;

5)  dopuszcza się wyłącznie usługi wbudowane 
w budynek mieszkalny;

6)  nakaz sytuowania ściany frontowej budyn-
ków mieszkalnych w obowiązującej linii zabudowy 
od strony drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 
1KDZ tj. 15m od krawędzi jezdni zgodnie z rysun-
kiem planu;

7)  poza obowiązującą linią zabudowy, o której 
mowa w pkt 6 ustala się nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 
4,0m lub 15m od linii rozgraniczającej teren;

8)  zakaz lokalizowania budynków w odległości 
mniejszej niż 4m od granicy działki;

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%;
11) maksymalna wysokość – 9,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
13) minimalna szerokość elewacji frontowej 

– 10m;
14) dachy spadziste symetryczne o kącie nachy-

lenia połaci dachowych 40°;
15) usytuowanie głównej kalenicy równolegle 

do przyległej drogi;
16) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

łek budowlanych - 1200m2;
17) minimalna szerokości frontu wydzielanych 

działek budowlanych - 25m;
18) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 takiego budynku 
w obrębie nieruchomości,

b)  powierzchnia zabudowy budynku – od 20 do 
50m2,

c)  usytuowanie wyłącznie w drugiej linii zabu-
dowy,

d)  maksymalna wysokość budynku – 5,5m;
19) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 28. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu RM/
MN, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, budynki inwentar-
sko-składowe, wiaty, silosy, płyty gnojowe i inne 
służące prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-

uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, budyn-
ki gospodarcze, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 30% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

5)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 100m2;

6)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,45;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 35%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
11) dachy spadziste symetryczne o kącie na-

chylenia połaci dachowych w przedziale 0-10° lub 
25-45°;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1000m2;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

14) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 29. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach od 
1MNU1 do 14MNU1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługo-
wa z zakresu usług nieuciążliwych;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: dojazdy, dojścia, 
parkingi, garaże, budynki gospodarcze, obiekty 
małej architektury, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  zakaz lokalizowania stacji paliw płynnych 

i gazowych;
5)  nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie 

zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3 do pkt 5;

6)  poza nieprzekraczalnymi oraz obowiązu-
jącymi liniami zabudowy, o których mowa w pkt 
5, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren 
oznaczony symbolem 6WSp;

7)  dachy płaskie lub spadziste symetryczne 
o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25-45°;

8)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej – 10,5m;

9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
zabudowy mieszkaniowej – 3;

10) maksymalna wysokość zabudowy usługo-
wej – 9,0m;

11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
zabudowy usługowej – 2;
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12) dla działek budowlanych o dominującej 
funkcji mieszkaniowej ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 35%;
13) dla działek budowlanych o dominującej 

funkcji usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,45,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 25%;
14) dla terenu oznaczonego symbolem 8MNU1 

dopuszcza się ujęcie w bilansie wymaganej dla 
działki budowlanej powierzchni biologicznie czyn-
nej, powierzchni zieleni zlokalizowanej w terenie 
oznaczonym symbolem 7ZI, o ile stanowią jeden 
przedmiot własności;

15) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  dopuszcza się nie więcej niż 1 budynek w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 100m2,

c)  maksymalna wysokość budynku – 6,0m;
16) w terenach oznaczonych symbolem 2MNU1, 

3MNU1, od 10MNU1 do 13MNU1 ustala się:
a)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 900m2,
b)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 22,0m;
17) w terenach oznaczonych symbolem 5MNU1, 

7MNU1, 9MNU1 i 14MNU1 ustala się:
a)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 700m2,
b)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;
18) w terenach oznaczonych symbolem 6MNU1 

i 8MNU1 ustala się:
a)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 600m2,
b)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;
19) w terenie oznaczonym symbolem 4MNU1 

ustala się zakaz wydzielania działek budowla-
nych:

20) w terenie oznaczonym symbolem 9MNU1 
dopuszcza się, tymczasowo do czasu realizacji dro-
gi zbiorczej oznaczonej symbolem 4KDZ, realizację 
i utrzymanie dróg wewnętrznych dla obsługi terenu 
oznaczonego symbolem 5PU;

21) uciążliwość prowadzonej działalności nie 
może przekraczać dopuszczalnych poziomów poza 
obszarem nieruchomości, do której prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny;

22) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 30. Wyznacza się teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach 
1MNU2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: dojazdy, dojścia, 
parkingi, garaże, budynki gospodarcze, obiekty 
małej architektury, zieleń urządzona;

3)  dachy płaskie lub spadziste symetryczne 
o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25-45°;

4)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m;
5)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

zabudowy – 3;
6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,65;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%;
8)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 500m2;
9)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 15,0m;
10) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 31. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach 1U1 i 2U1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – funkcje 
mieszkaniowe, zagospodarowanie towarzyszące 
takie jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, 
obiekty małej architektury, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
funkcji mieszkaniowych – 30% powierzchni użyt-
kowej budynków w obrębie nieruchomości;

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,5;
6)  maksymalny współczynnik intensywności 

zabudowy – 1,0;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
10) dachy płaskie lub spadziste symetryczne 

o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
20-35°;

11) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 600m2;

12) uciążliwość prowadzonej działalności nie 
może przekraczać dopuszczalnych poziomów poza 
obszarem nieruchomości, do której prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny;

13) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 32. Wyznacza się teren usług o symbolu U2, 
dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa z zakresu gastronomii, handlu, pośred-
nictwa finansowego, ubezpieczeniowego;

2)  przeznaczenie uzupełniające – funkcje biu-
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rowe, zagospodarowanie towarzyszące takie jak: 
dojazdy, dojścia, parkingi, place, obiekty małej 
architektury, zieleń urządzona;

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

4)  dopuszcza się w obrębie działki budowlanej 
nie więcej niż 1 budynek;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40;
6)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%;
7)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m;
8)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 1;
9)  dachy spadziste symetryczne o kącie nachy-

lenia połaci dachowych w przedziale 25-45°;
10) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 500m2;
11) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 33. Wyznacza się teren usług turystyki o sym-
bolu U3, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki 
tj.: hotele, motele;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
gastronomii, sportu, rekreacji i kultury, obiekty 
i urządzenia służące uprawianiu sportu, rekreacji 
i wypoczynkowi, zagospodarowanie towarzyszące 
takie jak: dojazdy, dojścia, place, parkingi, garaże, 
obiekty małej architektury, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług z zakresu przeznaczenia uzupełniającego 
– 35% powierzchni użytkowej budynków w obrębie 
działki budowlanej;

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

5)  poza nieprzekraczalnymi liniami, o których 
mowa w pkt 4 ustala się nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 
10,0m od linii rozgraniczającej teren oznaczony 
symbolem 2ZN;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 25%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
10) dachy spadziste symetryczne o kącie nachy-

lenia połaci dachowych w przedziale 25-45°;
11) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 2500m2;
12) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 45,0m;
13) obowiązuje zakaz zabudowy na działkach 

nie spełniających ustaleń pkt 11 i pkt 12;
14) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 34. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach 1U4 i 2U4, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

usługowa w tym handel hurtowy, składy i maga-
zyny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: dojazdy, dojścia, 
place, parkingi, garaże, obiekty małej architektury, 
zieleń urządzona;

3)  zakaz składowania materiałów sypkich poza 
budynkami;

4)  zakaz lokalizowania składów materiałów 
budowlanych;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,75;
7)  maksymalny współczynnik intensywności 

zabudowy – 1,0;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
11) dachy płaskie lub spadziste symetryczne 

o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25-45°;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m2;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

14) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń z ele-
mentów betonowych pod warunkiem przysłonięcia 
ogrodzeń roślinnością od strony dróg;

15) uciążliwość prowadzonej działalności nie 
może przekraczać dopuszczalnych poziomów poza 
obszarem nieruchomości, do której prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny;

16) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 35. Wyznacza się teren usług obsługi komuni-
kacji samochodowej o symbolu UKS, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – stacja paliw, 
stacja obsługi pojazdów, motel;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
gastronomii, administracji, zagospodarowanie 
towarzyszące takie jak: dojazdy, dojścia, place, 
parkingi, garaże, obiekty małej architektury, zieleń 
urządzona;

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

4)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%;
6)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
7)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
8)  dachy płaskie lub spadziste symetryczne 

o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 
25-45°;

9)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 1500m2;
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10) obowiązuje zakaz zabudowy na działkach 
budowlanych nie spełniających ustaleń pkt 9;

11) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 36. Wyznacza się tereny obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów, oraz zabudowy 
usługowej o symbolach od 1PU do 5PU, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospodaro-
wanie towarzyszące takie jak: drogi wewnętrzne, 
place, parkingi, garaże, urządzenia i sieci infrastruk-
tury technicznej, zieleń urządzona;

3)  w terenie oznaczonym symbolem 1PU:
a)  zakaz składowania materiałów sypkich poza 

budynkami,
b)  zakaz lokalizowania składów materiałów bu-

dowlanych;
4)  wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem 

2PU, dopuszcza się lokalizowanie działalności 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
wytworzonych oraz związane z tą działalnością, 
magazynowanie odpadów przeznaczonych do 
utylizacji;

5)  magazynowanie odpadów, o którym mowa 
w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie w budynkach;

6)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

7)  poza nieprzekraczalnymi liniami, o których 
mowa w pkt 6 ustala się nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odle-
głości:

a)  10,0m od kolejowych terenów zamkniętych,
b)  5,0m lub 10,0m od linii rozgraniczającej teren 

oznaczony symbolem 1ZI, zgodnie z rysunkiem 
planu;

8)  dopuszcza się, w obszarze pomiędzy nieprze-
kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
drogi publiczne, lokalizowanie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i obsługi strefy wjazdu tj. 
portierni i wagi samochodowej itp.;

9)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 25°;

10) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,8;
11) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
12) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
13) wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 

12, nie dotyczy urządzeń i budowli których wyso-
kość wynika ze względów technologicznych;

14) dopuszcza się, tymczasowo do czasu reali-
zacji drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 4KDZ, 
obsługę komunikacyjną działek budowlanych 
w terenie oznaczonym symbolem 5PU, z drogi 
oznaczonej symbolem 1KDD poprzez drogi we-
wnętrzne realizowane w terenach oznaczonych 
symbolem 9MNU1 i 1ZI;

15) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 2000m2;
16) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 30,0m;
17) ustalenia pkt 15 i pkt 16 nie obowiązują 

w terenie oznaczonym symbolem 4PU;
18) dopuszcza się utrzymanie istniejącej za-

budowy mieszkaniowej w terenie oznaczonym 
symbolem 1PU;

19) ze względu na wysoki poziom drgań od 
linii kolejowej w obrębie terenów oznaczonych 
symbolem 2PU, 4PU i 5PU obowiązują ustalenia 
§12 ust.2;

20) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 37. Wyznacza się tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów, o symbolach 1P i 2P, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usługowa, z zakresu usług konsumpcyjnych, funk-
cje biurowe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: drogi wewnętrzne, place, parkingi, garaże, 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń 
urządzona;

3)  dopuszcza się lokalizowanie działalności 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
oraz związane z tą działalnością, magazynowanie 
odpadów przeznaczonych do utylizacji;

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu i ustaleniami §5 ust.4 pkt 3;

5)  poza nieprzekraczalnymi liniami, o których 
mowa w pkt 4 ustala się nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości 
10,0m od kolejowych terenów zamkniętych;

6)  dopuszcza się, w obszarze pomiędzy nieprze-
kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
drogi publiczne, lokalizowanie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i obsługi strefy wjazdu tj. 
portierni i wagi samochodowej itp.;

7)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 25°;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,8;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0m;
11) wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 

10, nie dotyczy urządzeń i budowli których wyso-
kość wynika ze względów technologicznych;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 2500m2;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 40,0m;

14) ze względu na wysoki poziom drgań od linii 
kolejowej obowiązują ustalenia §12 ust.2;

15) pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 38. Wyznacza się teren infrastruktury technicz-
nej z zakresu zaopatrzenia w wodę o symbolu W, 
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dla którego ustala się:
1)  przeznaczenie podstawowe – sieci, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu 
zaopatrzenia w wodę;

2)  przeznaczenie uzupełniające – place, dojazdy, 
dojścia, zieleń urządzona;

3)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%;

4)  wszelka działalność w obrębie strefy ochrony 
bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego 
oraz obowiązującymi decyzjami o ustanowieniu 
strefy ochronnej ujęcia;

5)  pozostałe ustalenia zawarto w rozdziale 2.

§ 39. Wyznacza się teren infrastruktury technicz-
nej z zakresu elektroenergetyki o symbolu E, dla 
którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu 
elektroenergetyki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej nie wymienione 
w pkt 1, dojazdy, dojścia, zieleń urządzona;

3)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%.

§ 40. Wyznacza się tereny wód powierzchnio-
wych płynących o symbolach od 1WSp do 6WSp, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – cieki wodne;
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-

dzenia infrastruktury hydrotechnicznej;
3)  zakaz wprowadzania zmian w konfiguracji 

terenu w szczególności zmian powodujących 
zmniejszenie przepustowości.

§ 41. Wyznacza się tereny wód powierzchnio-
wych stojących z przyległą zielenią o symbolach od 
1WSs/Z do 3WSs/Z, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zbiorniki wod-
ne, zieleń, w tym zieleń urządzona;

2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
hydrotechniczne, urządzenia rekreacyjne, obiekty 
małej architektury, ścieżki piesze i rowerowe;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy;
4)  nakaz utrzymania zbiorników wodnych;
5)  nakaz zachowania otuliny biologicznej;
6)  zakaz zmniejszania udziału powierzchni po-

krytej wodą;
7)  w terenie oznaczonym symbolem 1WSs/Z 

obowiązują zasady zagospodarowania „Parku 
leśnego” - zgodnie z §6 ust.15.

§ 42. Wyznacza się tereny lasów o symbolach 
od 1ZL do 8ZL, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – lasy;
2)  przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze 

i rowerowe oraz powiązane z nimi urządzenia re-

kreacji ogólnodostępnej;
3)  przeznaczenie uzupełniające obowiązujące 

wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem 1ZL 
– obiekty i urządzenia służące prowadzeniu gospo-
darki leśnej;

4)  zakaz lokalizowania zabudowy oraz obiek-
tów tymczasowych nie związanych z gospodarką 
leśną.

§ 43. Wyznacza się teren lasów o symbolu ZPL, 
dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – lasy w ramach 
„Parku leśnego”

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-
dzenia służące prowadzeniu gospodarki leśnej, 
ścieżki piesze i rowerowe oraz powiązane z nimi 
urządzenia rekreacji ogólnodostępnej;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy nie związanej 
z gospodarką leśną;

4)  obowiązują zasady zagospodarowania „Par-
ku leśnego” – zgodnie z §6 ust.15.

§ 44. Wyznacza się tereny zalesień o symbolach 
od 1ZLp do 3ZLp, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  tymczasowe – zadrzewienia, zalesienia, użyt-

ki rolnicze,
b)  docelowe – lasy;
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-

dzenia służące prowadzeniu gospodarki leśnej, 
ścieżki piesze i rowerowe oraz powiązane z nimi 
urządzenia rekreacji ogólnodostępnej;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy oraz obiektów 
tymczasowych nie związanych z gospodarką leśną 
lub rekreacją ogólnodostępną;

4)  nakaz zachowania istniejącej zieleni wyso-
kiej.

§ 45. Wyznacza się teren trwałych użytków zie-
lonych o symbolach od 1RZL do 4RZL, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – trwałe użytki 
zielone, zadrzewienia;

2)  przeznaczenie uzupełniające – ścieżki pie-
sze i rowerowe oraz powiązane z nimi urządzenia 
rekreacji ogólnodostępnej, budowle i urządzenia 
infrastruktury hydrotechnicznej;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy;
4)  dopuszcza się tworzenie zbiorników wodnych 

z wyjątkiem stawów rybnych służących wyłącznie 
dla potrzeb rolnictwa;

5)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem 
prac związanych z budową i utrzymaniem cieków 
i zbiorników wodnych.

§ 46. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej 
o symbolach od 1ZP1 do 6ZP1, dla których ustala 
się:
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1)  przeznaczenie podstawowe – ogólnodostęp-
na zieleń urządzona w ramach „Parku leśnego”;

2)  przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze 
i rowerowe, obiekty malej architektury, urządzenia 
sportowe i rekreacyjne;

3)  nakaz rekultywacji terenów zdegradowanych 
w kierunkach:

a)  leśnym,
b)  wodnym,
c)  zieleni rekreacyjnej;
4)  zakaz lokalizowania zabudowy z wyjątkiem 

określonej w pkt.5
5)  obrębie terenu oznaczonego symbolem 2ZP1 

dopuszcza się:
a)  lokalizację obiektu o charakterze amfiteatru,
b)  urządzenie kąpieliska z niezbędną infrastruk-

turą,
c)  realizację torów terenowych dla rowerów 

oraz lekkich pojazdów silnikowych,
d)  realizację wybiegów i zagród dla zwierząt 

wraz z niezbędnym zapleczem;
6)  zakaz lokalizowania torów dla pojazdów silni-

kowych, o których mowa w pkt 5 lit.c, w odległości 
mniejszej niż 150m od linii rozgraniczających tereny 
oznaczone symbolem: 5MN2, 1MN4 i 2MN4;

7)  obowiązują zasady zagospodarowania „Par-
ku leśnego” – zgodnie z §6 ust.15.

§ 47. Wyznacza się teren zieleni urządzonej 
o symbolu ZP2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzo-
na, zadrzewienia, zalesienia;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usługowa i urządzenia służące wypoczynkowi, 
rekreacji i uprawianiu sportu, za wyjątkiem hoteli, 
moteli i restauracji, parkingi niezbędne do obsługi 
terenu, ścieżki piesze i rowerowe, obiekty małej 
architektury, place zabaw;

3)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 80%;

4)  minimalny udział powierzchni pokrytych 
zielenią wysoką – 40%;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20;
6)  maksymalna wysokość budynków – 6,5m;
7)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 1;
8)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 150m2;
9)  dachy płaskie lub dachy spadziste syme-

tryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 
w przedziale 25-45°;

10) dopuszcza się:
a)  lokalizowanie obiektów tymczasowych takich 

jak: urządzenia sportowe i rozrywkowe, przekrycia 
namiotowe, powłoki pneumatyczne i punkty ga-
stronomiczne,

b)  realizację wybiegów i zagród dla zwierząt 
wraz z niezbędnym zapleczem,

c)  tworzenie zbiorników wodnych;

11) zakaz wydzielania działek.

§ 48. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej 
o symbolach 1ZP3 do 2ZP3, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzo-
na w tym ogrody przydomowe;

2)  zakaz lokalizowania zabudowy.

§ 49. Wyznacza się teren zieleni urządzonej 
o symbolu ZP4, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń urzą-
dzona w tym ogrody przydomowe, zadrzewienia, 
zalesienia;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle i urzą-
dzenia służące rekreacji, wypoczynkowi i uprawianiu 
sportu wraz z zapleczem sanitarnym, parkingi nie-
zbędne do obsługi terenu, ścieżki piesze i rowerowe, 
obiekty małej architektury, place zabaw;

3)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%;

4)  minimalny udział powierzchni pokrytych 
zielenią wysoką – 40%;

5)  dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych 
obiektów gastronomicznych;

6)  dopuszcza się wyłącznie stosowanie ogro-
dzeń ażurowych;

7)  wskazana rekultywacja terenów.

§ 50. Wyznacza się tereny zielni izolacyjnej 
o symbolach od 1ZI do 7ZI, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyj-
na;

2)  przeznaczenie uzupełniające dla terenów ozna-
czonych symbolem 1ZI i 7ZI – zieleń przydomowa;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy oraz obiektów 
tymczasowych;

4)  zakaz, o którym mowa w pkt 3, nie obowią-
zuje:

a)  w terenie oznaczonym symbolem 1ZI, gdzie 
dopuszcza się lokalizowanie obiektów gospodar-
czych i garaży służących zabudowie zlokalizowanej 
w terenie oznaczonym symbolem 9MNU1,

b)  w terenie oznaczonym symbolem 7ZI, gdzie 
dopuszcza się lokalizowanie obiektów gospodar-
czych i garaży służących zabudowie zlokalizowanej 
w terenie oznaczonym symbolem 8MNU1;

5)  dopuszcza się tymczasowe użytkowanie 
rolnicze;

6)  w terenie oznaczonym symbolem 1ZI do-
puszcza się, tymczasowo do czasu realizacji drogi 
zbiorczej oznaczonej symbolem 4KDZ, realizację 
i utrzymanie dróg wewnętrznych dla obsługi terenu 
oznaczonego symbolem 5PU;

7)  nakaz zachowania istniejącego drzewostanu 
– nakaz nie dotyczy drzew owocowych oraz terenu 
8MNU1.

§ 51. Wyznacza się tereny zielni chronionej 
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o symbolach 1ZN i 2ZN, dla którego ustala się:
1)  przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 

chronionej (kompleks torfowisk niskich) do objęcia 
jedną z form ochrony przyrody;

2)  nakaz utrzymania zieleni wysokiej;
3)  nakaz utrzymania zbiorników wodnych sta-

łych i tymczasowych;
4)  zakaz zmiany sposobu użytkowania;
5)  zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształ-

cania terenu;
6)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac 
związanych utrzymaniem zbiorników wodnych;

7)  zakaz dokonywania zmian stosunków wod-
nych jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

8)  zakaz lokalizowania budynków i budowli 
(z wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych) oraz 
obiektów tymczasowych.

§ 52. Wyznacza się tereny rolnicze o symbolach 
od 1R do 6R, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – uprawy rol-
nicze, trwałe użytki zielone, uprawy sadownicze, 
ogrodnicze w tym szklarnie i tunele foliowe;

2)  przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze 
i rowerowe;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy;
4)  dopuszcza się wprowadzanie zadrzewień 

i zalesień.

§ 53. Wyznacza się teren sportu i rekreacji o sym-
bolu US, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – strzelnica;
2)  przeznaczenie uzupełniające – budynek 

zaplecza technicznego, obiekty małej architektury 
związane bezpośrednio z funkcją terenu, zieleń 
urządzona;

3)  dopuszcza się realizację nie więcej niż 1 bu-
dynku służącego jako zaplecze techniczne i sanitarne 
terenu, o parametrach:

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 
100m2,

b)  maksymalna wysokość – 6,0m,
c)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 1,
d)  dach płaski lub o kącie nachylenia połaci 

dachowych w przedziale 25-45°;
4)  zakaz wydzielania działek.

§ 54. Wyznacza się teren drogi publicznej o sym-
bolu KDG, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy głównej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle 
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz 
służące ochronie przed hałasem, ścieżki piesze 
i rowerowe, zieleń urządzona i izolacyjna, obiekty 
małej architektury;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających - od 

25,0m do 35,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
4)  zakaz realizacji zjazdów bezpośrednio z dro-

gi głównej, do działek budowlanych, z wyjątkiem 
terenu oznaczonego symbolem U3;

5)  skrzyżowanie z linią kolejową wyłącznie 
w formie skrzyżowania bezkolizyjnego.

§ 55. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
o symbolach od 1KDZ do 4KDZ, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy zbiorczej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle 
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz 
służące ochronie przed hałasem, zatoki postojowe 
i parkingi, chodniki piesze, ścieżki rowerowe, zieleń 
urządzona i izolacyjna;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem:

a)  1KDZ – od 0,0m do 27,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu (fragment pasa drogowego),

b)  2KDZ – 20,0m,
c)  3KDZ – od 3,5m do 18,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu (fragment pasa drogowego),
d)  4KDZ – od 5,5m do 30,0m, zgodnie 

z rysunkiem planu (całość lub fragment pasa dro-
gowego);

4)  zakaz realizacji miejsc postojowych obsługi-
wanych bezpośrednio z jezdni drogi zbiorczej;

5)  wymagany co najmniej jednostronny chod-
nik pieszy.

§ 56. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
o symbolach od 1KDL do 7KDL, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy ulicy lokalnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle in-
frastruktury komunikacyjnej i technicznej, zatoki 
postojowe i parkingi, chodniki piesze, ścieżki ro-
werowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem:

a)  1KDL – od 9,0m do 29,5m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

b)  2KDL – od 8,0m do 12,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

c)  3KDL – od 9,0m do 14,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

d)  4KDL – 12,0m,
e)  5KDL – od 11,0m do 13,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
f)  6KDL – od 4,0m do 15,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu (fragment pasa drogowego),
g)  7KDL – od 6,5m do 13,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu (fragment pasa drogowego).

§ 57. Wyznacza się tereny dróg publicznych o sym-
bolach od 1KDD do 14KDD, dla których ustala się:
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1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy ulicy dojazdowej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle in-
frastruktury komunikacyjnej i technicznej, zatoki 
postojowe i parkingi, chodniki piesze, ścieżki ro-
werowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem:

a)  1KDD – od 3,0m do 15,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

b)  2KDD – od 10,0m do 11,5m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

c)  3KDD – 10,0m,
d)  4KDD – od 10,0m do 17,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
e)  5KDD – od 10,0m do 13,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
f)  6KDD – 10,0m,
g)  7KDD – od 10,0m do 13,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
h)  8KDD – od 9,5m do 20,0m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
i)  9KDD, 10KDD, 11KDD – 10,0m,
j)  12KDD – od 9,0m do 12,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
k)  13KDD – od 0,0m do 6,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu (fragment pasa drogowego),
l)  14KDD – 12,0m.

§ 58. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-jezdnych o symbolach od 1KDX do 12KDX, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg 
pieszo-jezdny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – miejsca po-
stojowe, chodniki piesze, ścieżki rowerowe, zieleń 
urządzona, obiekty małej architektury;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem:

a)  1KDX – od 5,5m do 7,5m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

b)  2KDX – od 6,0m do 15,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

c)  3KDX – 7,0m,
d)  4KDX – od 4,0m do 11,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
e)  5KDX – 6,0m,
f)  6KDX – od 8,0m do 8,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
g)  7KDX – od 8,0m do 11,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
h)  8KDX – 8,0m,
i)  9KDX – od 8,0m do 12,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
j)  10KDX – od 6,0m do 16,5m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
k)  11KDX – 6,0m,
l)  11KDX – od 10,0m do 17,0m, zgodnie z ry-

sunkiem planu.

§ 59. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych 
o symbolach od 1KDW do 6KDW, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – niepubliczna 
droga wewnętrzna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zatoki posto-
jowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem:

a)  1KDW, 2KDW, 3KDW – od 6,0m do 12,5m, 
zgodnie z rysunkiem planu,

b)  4KDW – od 5,5m do 7,0m, zgodnie z istnie-
jącym podziałem ewidencyjnym,

c)  5KDW – od 8,0m do 12,5m, zgodnie z rysun-
kiem planu,

d)  6KDW – 6,0m;
4)  zakaz lokalizowania zabudowy z wyjątkiem 

urządzeń i budowli infrastruktury technicznej.

§ 60. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-rowerowych o symbolach 1KDP i 2KDP, dla 
których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-
-rowerowy;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  z ciągu oznaczonego symbolem 1KDP do-
puszcza się obsługę przyległej działki budowlanej 
w terenie oznaczonym symbolem 14MNU1;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem:

a)  1KDP – 8,0m,
b)  2KDP – 6,0m.

§ 61. Wyznacza się teren parkingu o symbolu 
KP, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ogólnodostęp-––
ny parking terenowy;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  obowiązuje realizacja w ramach komplekso-
wego zagospodarowania „Parku leśnego”;

4)  minimalna ilość miejsc postojowych – 12;
5)  obsługa miejsc postojowych bezpośrednio 

z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
12KDX;

6)  nakaz realizacji powierzchni parkingu z kostki 
betonowej lub kamienia z odprowadzeniem wód 
opadowych i roztopowych do urządzeń oczyszcza-
jących.

Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE

§ 62. Do czasu realizacji ustaleń planu dopusz-
cza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 63. 1.  Ustala się stawkę procentową, na pod-
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stawie której określa się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla 
wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, 
że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową 
opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieru-
chomości w momencie jej zbycia.

§ 64. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 

internetowej Urzędu Miasta w Myszkowie.

§ 65. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Myszkowa.

§ 66. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/368/10
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 czerwca 2010 r.

RYSUNEK PLANU
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/368/10
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/368/10
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA W MYSZKOWIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
DO PROJEKTU PLANU

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami), po zapoznaniu się z wykazem 
uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Myszkowa obszaru położonego w obrębie 
dzielnicy: „Nowa Wieś”, ograniczony: ul. Słowac-
kiego, terenem zamkniętym PKP, ul. Nowowiejską, 
ul. Wapienną, ul. Gołębią i ul. Osińska Góra. Rada 
Miasta w Myszkowie postanawia:

§ 1. Nie uwzględnić uwag wniesionych do wy-
łożonego po raz pierwszy, w dniach od 28 września 
do 26 października 2009r., miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:

1)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez panią Iwonę Muciek-Włosek oraz pana 
Wojciecha Włosek, dotyczącej braku zgody na 
przeznaczenie części działki nr 3572/1 pod drogi 
oznaczone symbolem: 3KDL, 2KDD i 2KDX.

Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
drogi oznaczonej symbolem 3KDL, gdyż ulica 
Ceramiczna jest drogą klasy lokalnej i zgodnie 
z przepisami z zakresu dróg publicznych minimal-
na szerokość takiej drogi wynosi 12m, w związku 
z czym niezbędna jest regulacja granic władania. 
Ponadto planowana szerokość drogi jest zgodna 
z obowiązującym do 2003r. planem ogólnym.

Uwagę uwzględnia się w części dotyczącej dróg 
oznaczonych symbolem 2KDD i 2KDX.

2)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Zdzisława Cieślę, dotyczącej dopusz-
czenia realizacji zabudowy na działce nr 7193/2 
w odległości nie większej niż 4m od krawędzi jezdni 
drogi oznaczonej symbolem 6KDD.

Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
zmniejszenia odległości nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od krawędzi jezdni do 4m, gdyż pro-
ponowana odległość jest niezgodna z art.43 ust.1 
ustawy o drogach publicznych.

Uwagę uwzględnia się w części zmniejszając 
odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od kra-
wędzi jezdni z 8,0m, do minimalnej dopuszczonej 
w art.43 ust.1 ustawy o drogach publicznych, tj. 
6,0m.

3)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Pawła Muciek oraz państwo Irenę i An-
drzeja Muciek, dotyczącej dopuszczenia działek nr 

3564, 3562, 3568 pod jakąkolwiek zabudowę.
Uwagi nie uwzględnia się w części niezgodnej 

z ustaleniami „Studium...” oraz w części przezna-
czonej pod drogę zbiorczą oznaczoną symbolem 
4KDZ.

Uwagę uwzględnia się w części zgodnej z usta-
leniami „Studium...”.

4)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Pawła Muciek oraz państwo Irenę i An-
drzeja Muciek, dotyczącej korekty przebiegu drogi 
4KDZ dla zapewnienia bezpośredniego dojazdu do 
działek nr 3564, 3562, 3568.

Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
zmiany przebiegu drogi wzdłuż granicy działek. 
Zaproponowane rozwiązanie, jednoznacznie 
nierówno traktujące właścicieli działek byłoby 
niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec 
prawa.

Uwagę uwzględnia się w części poprzez za-
pewnienie pojedynczego bezpośredniego wjazdu 
z drogi 4KDZ dla obsługi działek.

5)  Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez pana Pawła Muciek oraz państwo Irenę i An-
drzeja Muciek, dotyczącej przeznaczenia działek nr 
3564 i 3562 pod zabudowę produkcyjną.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia z usta-
leniami „Studium...”.

6)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez państwo Agnieszkę i Łukasza Wiórek, 
dotyczącej dopuszczenia działki nr 2444/12 pod 
zabudowę mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się w części niezabudo-
wanej i niezgodnej z ustaleniami „Studium...”.

Uwagę uwzględnia się w części zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym.

7)  Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez panią Zofię Rupik-Markowską, dotyczącej 
utrzymania drogi oznaczonej symbolem 2KDD 
zgodnie z projektem planu.

Uwagi nie uwzględnia się, gdyż nie uzyskano ak-
ceptacji, dla zaproponowanego w projekcie planu 
rozwiązania, znacznej części właścicieli działek, dla 
obsługi których droga była projektowana.

8)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Piotra Czyża, dotyczącej dopuszczenia 
działki nr 2444/12 pod zabudowę mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się w części niezabudo-
wanej i niezgodnej z ustaleniami „Studium...”.

Uwagę uwzględnia się w części zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym.

9)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez panią Mariolę Mazanek, dotyczącej przezna-
czenia terenów oznaczonych w projekcie planu jako 
tereny lasów o symbolu 6ZL na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uwagę uwzględnia się w części, przeznaczając 
do zabudowy część działki nie stanowiącej użytku 
leśnego.
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Uwagi nie uwzględnia się w części działki sta-
nowiącej użytek leśny.

10) Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez państwo Mariana i Wiesławę Pełka, dotyczą-
cej dopuszczenia działki nr 2444/10 pod zabudowę 
mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia z usta-
leniami „Studium...”.

11) Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez pana Jerzego Sikorę, dotyczącej zmiany 
przeznaczenia działki nr 4662 na zabudowę miesz-
kaniowo-usługową.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na niez-
godność proponowanego przeznaczenia z ustale-
niami „Studium...”.

§ 2. §2 Nie uwzględnić uwag wniesionych do 
wyłożonego po raz drugi, w dniach 25 stycznia do 
22 lutego 2010r., miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego:

1)  Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez pana Alfreda Pawlika, dotyczącej przeznacze-
nia działek nr 2708/1 i 2708/2 na teren zabudowy.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia z usta-
leniami „Studium...” oraz klasyfikację działek jako 
teren leśny.

2)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Zbigniewa Stachurzewskiego, doty-
czącej braku zgody na dopuszczone działalności 
z zakresu składowania odpadów na terenie 2PU, 
w kontekście sąsiadującej zabudowy mieszkanio-
wej.

Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 3443/7, w związku z obo-
wiązującą prawomocną decyzją na prowadzenie 
działalności w zakresie „zbierania, doczyszczania, 
belowania, magazynowania i transportu odpadów 
[...] – stacja recyklingu”

Uwagę uwzględnia się dla pozostałej części 
terenu oznaczonego symbolem 2PU.

3)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez panią Dorotę Dudek, dotyczącej braku zgody 
na zajęcie części działki nr 3609 pod drogi publicz-
ne.

Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
przeznaczenia części działki na poszerzenie ul. 
Sadowej oznaczonej symbolem 2KDL w zakresie 
niezbędnym dla wyznaczenia pasa o szerokości 
koniecznej dla realizacji jezdni o szerokości 6m 
wraz z buforem o szerokości 1m oraz trójkąta wi-
doczności na wylocie na drogę zbiorczą.

Uwagę uwzględnia się w pozostałej części ze 
względu na uwarunkowania społeczne dotyczące 
niniejszej działki.

4)  Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez panią Bożenę Musialik, dotyczącej braku 
zgody na zajęcie części działki nr 3609 pod drogi 

publiczne.
Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 

przeznaczenia części działki na poszerzenie ul. 
Sadowej oznaczonej symbolem 2KDL w zakresie 
niezbędnym dla wyznaczenia pasa o szerokości 
koniecznej dla realizacji jezdni o szerokości 6m 
wraz z buforem o szerokości 1m oraz trójkąta wi-
doczności na wylocie na drogę zbiorczą.

Uwagę uwzględnia się w pozostałej części ze 
względu na uwarunkowania społeczne dotyczące 
niniejszej działki.

5)  Nie uwzględnić w całości uwag, wniesionych 
przez pana Włodzimierza Kurzeję, dotyczących wy-
znaczenia w planie, publicznej drogi dojazdowej 
o pełnych parametrach zamiast ciągu pieszo-jezd-
nego oznaczonego symbolem 3KDX oraz zajęcia 
pod wnioskowaną publiczną drogę dojazdową, 
niezbędnej części działki nr 3596.

Uwag nie uwzględnia się w całości gdyż wy-
znaczenie drogi publicznej klasy dojazdowej jest 
niemożliwe, w związku z brakiem zgody właściciela 
działki nr 3596 na poszerzenie pasa drogowego 
kosztem jego działki o więcej niż 1,5m, co jest 
uzasadnione geometrią działki nr 3596.

6)  Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez pana Mariana Polańskiego, dotyczącej 
zwiększenia dopuszczalnego udziału powierzchni 
usługowych na działkach nr 4539/2 i 4540/1 zlo-
kalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 
10MN2, z 35% do 60%.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na po-
trzebę zachowania ładu przestrzennego i ustalenia 
„Studium...”. Funkcje usługowe mogą stanowić 
wyłącznie przeznaczenie uzupełniające zabudowy 
w granicach działki budowlanej, w związku z czym 
dopuszczenie wewnątrz terenu o docelowym 
charakterze, typowo mieszkalnym, zagospodaro-
wania o dominującej funkcji usługowej, byłoby 
niezasadne i mogłoby znacznie zwiększać praw-
dopodobieństwo wystąpienia konfliktów na styku 
usługa - zabudowa mieszkaniowa.

7)  Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez pana Romana Kurzeję, dotyczących 
wyznaczenia w planie, publicznej drogi dojazdowej 
o pełnych parametrach zamiast ciągu pieszo-jezd-
nego oznaczonego symbolem 3KDX oraz zajęcia 
pod wnioskowaną publiczną drogę dojazdową, 
niezbędnej części działki nr 3596.

Uwag nie uwzględnia się w całości gdyż wy-
znaczenie drogi publicznej klasy dojazdowej jest 
niemożliwe, w związku z brakiem zgody właściciela 
działki nr 3596 na poszerzenie pasa drogowego 
kosztem jego działki o więcej niż 1,5m, co jest 
uzasadnione geometrią działki nr 3596.

8)  Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez pana Marcina Kurzeję, dotyczących 
wyznaczenia w planie, publicznej drogi dojazdowej 
o pełnych parametrach zamiast ciągu pieszo-jezd-
nego oznaczonego symbolem 3KDX oraz zajęcia 
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pod wnioskowaną publiczną drogę dojazdową, 
niezbędnej części działki nr 3596.

Uwag nie uwzględnia się w całości gdyż wy-
znaczenie drogi publicznej klasy dojazdowej jest 
niemożliwe, w związku z brakiem zgody właściciela 
działki nr 3596 na poszerzenie pasa drogowego 
kosztem jego działki o więcej niż 1,5m, co jest 
uzasadnione geometrią działki nr 3596.

9)  Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez pana Piotra Kurzeję, dotyczących 
wyznaczenia w planie, publicznej drogi dojazdowej 
o pełnych parametrach zamiast ciągu pieszo-jezd-
nego oznaczonego symbolem 3KDX oraz zajęcia 
pod wnioskowaną publiczną drogę dojazdową, 
niezbędnej części działki nr 3596.

Uwag nie uwzględnia się w całości gdyż wy-
znaczenie drogi publicznej klasy dojazdowej jest 
niemożliwe, w związku z brakiem zgody właściciela 
działki nr 3596 na poszerzenie pasa drogowego 
kosztem jego działki o więcej niż 1,5m, co jest 
uzasadnione geometrią działki nr 3596.

10) Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez pana Grzegorza Bulskiego, dotyczącej do-
puszczenia dachów płaskich na terenie oznaczonym 
symbolem 7MN1.

Uwagi nie uwzględnia się w całości, ze wzglę-
du potrzebę kształtowania ładu przestrzennego, 
w szczególności dla nowych terenów zabudowy, 
poprzez ustalenie ograniczonego zakresu para-
metrów zabudowy w obrębie zwartych kwartałów. 
Biorąc pod uwagę bardzo nieznaczne wykorzystanie 
tego terenu, ograniczenie dachów do spadzistych 
będzie służyć kształtowaniu nowej zabudowy 
o jednorodnym charakterze, co z punktu widzenia 
kształtowania ładu przestrzennego i harmonii wi-
zualnej, jest pożądane.

11) Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez państwo Mariana i Wiesławę Pełka, dotyczą-
cej dopuszczenia działki nr 2444/10 pod zabudowę 
mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia z usta-
leniami „Studium...”.

12) Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez pana Piotra Czyża, dotyczącej dopuszczenia 
działki nr 2444/12 pod zabudowę mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się w części niezabudo-
wanej i niezgodnej z ustaleniami „Studium...”.

Uwagę uwzględnia się w części zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym.

13) Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez państwo Agnieszkę i Łukasza Wiórek, 
dotyczącej dopuszczenia działki nr 2444/12 pod 
zabudowę mieszkaniową.

Uwagi nie uwzględnia się w części niezabudo-
wanej i niezgodnej z ustaleniami „Studium...”.

Uwagę uwzględnia się w części zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/368/10
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miasta w Myszkowie

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Myszkowa obszaru położonego w obrębie dziel-
nicy: „Nowa Wieś”, ograniczony: ul. Słowackiego, 
terenem zamkniętym PKP, ul. Nowowiejską, ul. 
Wapienną, ul. Gołębią i ul. Osińska Góra, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych miasta oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.

Rada Miasta działając na podstawie art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) ustala:

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji 
należących do zadań własnych miasta z zakresu:

1)  infrastruktury komunikacyjnej i drogowej 
obejmującej:

a)  realizację drogi klasy głównej oznaczonej 
symbolem KDG

b)  realizację dróg klasy zbiorczej oznaczonych 
symbolem 2KDZ i 4KDZ,

c)  realizację nowych odcinków dróg klasy lo-
kalnej oznaczonych symbolem 1KDL, 2KDL, 3KDL, 
i 4KDL,

d)  realizację dróg klasy dojazdowej oznaczo-
nych symbolem: 2KDD, 4KDD, 5KDD i 15KDD,

e)  realizację nowych odcinków dróg klasy do-
jazdowej oznaczonych symbolem: 3KDD i 7KDD,

f)  realizację nowego odcinka ciągu pieszo-jezd-
nego oznaczonego symbolem 8KDX,

g)  realizację ciągu pieszo-jezdnego oznaczone-
go symbolem 12KDX,

h)  realizację ciągów pieszo-rowerowych ozna-
czonych symbolem 1KDP i 2KDP;

2)  infrastruktury technicznej obejmującej:
a)  realizację kanalizacji deszczowej, w tym 

dróg, o których mowa w pkt 1,
b)  realizację oświetlenia ulicznego dróg i cią-

gów, o których mowa w pkt 1,
c)  realizację uzupełniającej kanalizacji sanitar-

nej dla nowych terenów zabudowy,
d)  realizację uzupełniających wodociągów dla 

nowych terenów zabudowy,
d)  skablowanie napowietrznej linii ŚN;
będzie Miasto Myszków.
2.  Źródłem finansowania inwestycji wymienio-

nych w ust.1 będą:
1)  środki własne Miasta;
2)  środki zewnętrzne z uwzględnieniem fundu-
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szy pomocowych;
3)  partnerstwo publiczno-prywatne.
3. Prognozowany okres realizacji inwestycji 

wymienionych w ust.1 – sukcesywnie w miarę 
pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju 
inwestycji na obszarze objętym planem.

2708

UCHWAŁA NR XLII/369/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1, art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi Zmianami), Rada Miasta 
w Myszkowie

stwierdza zgodność przedmiotowego planu 
z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Myszkowa”, przyjętego uchwałą Nr XII/97/07 
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r.

i uchwala :
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA

Treść uchwały zawarta jest w następujących 
rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne
2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do 

całego obszaru objętego planem
3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do 

poszczególnych terenów
4. Ustalenia końcowe

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Myszkowa obejmuje obszar 
o powierzchni około 294,7ha położony w obrębie 
dzielnicy: „Nowa Wieś”, „Michałów” i centrum 
miasta Myszkowa ograniczony: granicami admini-
stracyjnymi gminy Myszków z gminą Poraj i gminą 
Koziegłowy, korytem rzeki Warta, fragmentem ul. 
Kościuszki oraz terenami zamkniętymi PKP, w gra-
nicach określonych w uchwale Nr XXIX/260/09 
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2009 r.,
wskazanych na Rysunku planu stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa (zwany dalej 
w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte 
w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi 
załącznikami:

1)  załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący 
część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie 
zasadniczej, w skali 1:2000;

2)  załącznik nr 2 – Zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
stanowiący część informacyjną planu wykonany na 
mapie zasadniczej, w skali 1:2000;

3)  załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
w Myszkowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględ-
nionych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysz-
kowa;

4)  załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
w Myszkowie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

§ 3. 1.  Na rysunku planu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

1)  granica obszaru objętego planem;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)  obiekt objęty ochroną konserwatorską w pla-

nie;
5)  granica strefy zabudowy Śródmiejskiej;
6)  ścieżki rowerowe;
7)  symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tere-

ny zabudowy, dla których ustalenia określa niniejsza 
uchwała:

a)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

b)  MN/ZZ – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w obszarach bezpośredniego za-
grożenia powodzią,

c)  MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej,

d)  UM – tereny zabudowy usługowej i miesz-
kaniowej,


