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UCHWAŁA NR LVIII/759/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: 
„Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie 

ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej 
i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolem 17 M

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu 
zgodności projektu planu z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zabrze uchwalonego w dniu 
22 listopada 1999 (uchwała Nr XV/195/99), na 
wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Zabrzu 
uchwala 

Zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

pod nazwą: 
„Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących 
przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych 
Drogowej Trasy Średnicowej i terenów 

położonych w Zabrzu – Zaborzu” 
na terenie oznaczonym symbolem 17M. 

Treść uchwały zawarta jest w następujących 
rozdziałach:

ROZDZIAŁ 1: Przepisy ogólne dotyczące zapisu 
planu

ROZDZIAŁ 2: Przeznaczenie terenów w planie 
oraz szczegółowe zasady zagospodarowania

ROZDZIAŁ 3: Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego

ROZDZIAŁ 4: Zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego

ROZDZIAŁ 5: Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej

ROZDZIAŁ 6: Ustalenia ogólne dla terenów 
wyznaczonych w planie

ROZDZIAŁ 7: Granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych

ROZDZIAŁ 8: Zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej

ROZDZIAŁ 9: Ustalenia i przepisy końcowe 
i przejściowe

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAPISU PLA-
NU

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta obejmuje teren 
oznaczony w dotychczasowym (zmienianym) miej-
scowym planie symbolem 17M.

2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci: 
1) niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu, 
2)  załączników do niniejszej uchwały, stano-

wiących jej integralną część: 
a) załącznika nr 1 - rysunku zmiany planu w ska-

li 1:1000, 
b) załącznika nr 2 - wyrysu ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zabrze w skali 1:25000 (nie 
stanowiącego prawa miejscowego),

c) załącznika nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Miej-
skiej w Zabrzu w sprawie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych,

d) załącznika nr 4 - rozstrzygnięcia Rady 
Miejskiej w Zabrzu o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu.

§ 2. 1. Zmianę miejscowego planu określonego 
w § 1 ust.1 sporządza się w szczególności w celu 
przeznaczenia terenów pod usługi typu hotelo-
wego. 

2. Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 
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6) parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu, 

7)  granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, 

9)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy. 

3. Zmiany zagospodarowania i użytkowania 
terenów nie mogą naruszać: 

1)  interesów prawnych właścicieli, użytkowni-
ków i administratorów terenów sąsiadujących, 

2)  norm technicznych, sanitarnych i przeciw-
pożarowych, 

3)  innych wymagań, a w szczególności doty-
czących ochrony środowiska, gospodarki wodnej 
i geologii oraz ochrony zabytków i krajobrazu 
– określonych w przepisach odrębnych, 

4)  ograniczeń w dysponowaniu terenem, 
wynikających z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, stosownie do przepisów odrębnych 
i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Ustawa powołana w uchwale bez bliższe-
go określenia oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą  uchwale uchwale
Uchwałę Rady Miejskiej w Zabrzu o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia  planie planie
dla niniejszej zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, obejmującego obszar 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej, 

3) przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć inne niż wymienione w ust. 1 przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikające 
z innych aktów prawnych, 

4) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu- rysunku zmiany planu rysunku zmiany planu
mieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:1000, 
który stanowi integralną część planu jako prawa 
miejscowego i jest załącznikiem nr 1 do niniejszej 

Uchwały, 
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 
powierzchniowo i funkcjonalnie na nieruchomo-
ściach położonych w obrębie terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełnia przeznaczenie podstawowe wystę-
pujące na nieruchomościach położonych w obrębie 
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 

7) terenie - należy przez to rozumieć powierzch- terenie terenie
nię o określonym przeznaczeniu podstawowym 
i uzupełniającym, wyznaczoną na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, 

8) obszarze - należy przez to rozumieć wszystkie  obszarze obszarze
tereny położone w granicach planu. 

§ 4. 1. Granice obszaru objętego planem okre-
ślone są na rysunku zmiany planu. 

2. Rysunek zmiany planu o którym mowa w ust. 1
obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest 
jej integralną częścią w formie załącznika nr 1. 

3. Na rysunku zmiany planu obowiązują nastę-
pujące oznaczenia graficzne: 

1)  oznaczenia stanowiące prawo miejscowe: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające - wyznaczają tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – określają 
nieprzekraczalne granice dopuszczenia zabudo-
wy, 

d) obiekty zabytkowe chronione prawem miej-
scowym, 

e) 01-03 – oznaczenia numerowe terenów, 
2)  oznaczenia informacyjne: 
a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej:
nN – istniejące linie elektroenergetyczne niskie-––

go napięcia,
W – istniejąca sieć wodociągowa,
ks – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,
kd – istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,
tt – sieć teletechniczna,
Tr – stacja transformatorowa SN/nN,
b) strefa wyrobisk po płytkiej eksploatacji gór-

niczej SPEG, 
c) strefa zagłębienia bezodpływowego SZB, 
d) istniejący budynek usługowy - hotel, 
e) nazwy gmin, ulic itp. 
4. Przedmiotem ustaleń planu są tereny o prze-

znaczeniu podstawowym, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

1) UM - teren zabudowy usługowej,
2) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej,
3) ZP – teren zieleni urządzonej.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
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systemów infrastruktury technicznej określone są 
w rozdziale 8 niniejszej uchwały. 

6. Oznaczenia i symbole wyznaczone na rysunku 
poza granicami planu są informacją zamieszczoną 
w celu orientacji i nie stanowią ustaleń prawa 
miejscowego. 

§ 5. 1. Warunki zagospodarowania terenów, na-
leży określać według zasad ustalonych w stosunku 
do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczający-
mi, o których mowa w § 4 ust. 4 z równoczesnym 
uwzględnieniem innych ustaleń uchwały. 

2. Na terenach, o których mowa w § 4 ust. 4
ustala się przeznaczenie podstawowe oraz prze-
znaczenie uzupełniające. 

3. Tereny, o których mowa w § 4 ust. 4 mogą być 
wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym 
przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznacze-
nia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach 
ustalonych w pozostałych przepisach uchwały. 

4. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowa-
nia terenów oraz obiektów, w tym treść podkładów 
mapowych, nazwy ulic i numery dróg, nie stanowią 
ustaleń planu, lecz są informacją o tym stanie. 

5. Ustalenia planu nie naruszają prawomocnych 
decyzji administracyjnych wydanych przed jego 
uchwaleniem. 

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW W PLANIE ORAZ 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWA-
NIA

§ 6. Ustalenia dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi 

1. 01UM – teren zabudowy usługowej 
1)  Przeznaczenie podstawowe: 
a) usługi hotelowe. 
2)  Przeznaczenie uzupełniające: 
a) wbudowane drobne usługi komercyjne, 

których uciążliwość nie wykracza poza granice 
działki, 

b) zabudowa gospodarcza (w tym garaże) prze-
znaczona do obsługi działki i występujących na niej 
obiektów,

c) uzupełniające funkcję podstawową obiekty 
małej architektury, sportu i rekreacji, 

d) wbudowana funkcja mieszkaniowa, 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

(w tym dojścia, dojazdy i place parkingowe prze-
znaczone dla obsługi funkcji podstawowej),

f) zieleń urządzona. 
3)  Zasady zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki dla wszystkich 
występujących budynków maksimum 50%, wskaź-
nik ten dotyczy łącznej powierzchni działek tego 
samego właściciela położonych na terenie 01UM, 

b) realizacja usług wymaga zapewnienia od-

powiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach 
posiadanej nieruchomości. Ustala się konieczność 
zapewnienia minimum 1 miejsca parkingowego 
na 3 pracowników hotelu oraz dodatkowo mini-
mum 2 miejsca parkingowe na 10 osób - gości 
hotelowych. Dla zabudowy wielorodzinnej ustala 
konieczność zapewnienia minimum 1 miejsca 
parkingowego na 1 mieszkanie. Dla innych usług 
ustala się konieczność zapewnienia 1 miejsca 
parkingowego na 5 pracowników i osób korzysta-
jących z usług, 

c) dostęp do terenu zabudowy usługowej 
od strony dróg publicznych: ul. Cisowej oraz ul. 
3 Maja. Ustala się konieczność zapewnienia od-
powiedniego gromadzenia i regularnego wywozu 
odpadów, 

d) ustala się konieczność zapewnienia do-
stępności pojazdów ochrony przeciwpożarowej, 
pogotowia medycznego oraz pojazdów obsługują-
cych (w tym służb komunalnych) niezbędnych dla 
właściwego funkcjonowania obiektów,

e) i maksimum 15 m. od poziomu gruntu 
w najniższym punkcie styku powierzchni gruntu 
z obrysem zewnętrznym budynku do najwyższej 
kalenicy dachu (lub ścianki attykowej). Przebudowa 
i rozbudowa wymaga zachowania ustaleń określo-
nych w § 7 uchwały,

f) dla obiektów towarzyszących zabudowie 
usługowej takich jak budynki gospodarcze, garaże, 
obiekty małej architektury itp. wyznacza się mak-
symalną wysokość – 5 m., 

g) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. 
W przypadku realizacji dachów stromych dla prze-
kryć dachowych głównych brył budynków ustala 
się dachy dwuspadowe symetryczne o kącie po-
chylenia w przedziale od 30 do 50o, 

h) ustala się minimalny wskaźnik udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki minimum 25%, wskaźnik ten 
dotyczy łącznej powierzchni działek tego samego 
właściciela położonych na terenie zabudowy usłu-
gowej, 

i) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od ulic publicznych – ul. 3-go Maja ul. Cisowej 
. Dla ulicy 3-go Maja ustala się linie zabudowy 
w odległości minimum 8 m. od krawędzi jezdni 
drogi. Dla ulicy Cisowej ustala się linie zabudowy 
w odległości minimum 8 m. od krawędzi jezdni 
drogi. Linie zabudowy wyznaczono na załączniku 
graficznym nr 1. 

4) Zakazy: 
a) realizacji obiektów, których uciążliwość 

wykracza poza granice posesji oraz realizacji szko-
dliwych dla zdrowia ludzi obiektów i urządzeń, 

b) składowania odpadów oraz zrzutu jakichkol-
wiek ścieków do gruntu i wód powierzchniowych 
poza od-prowadzeniem do właściwego systemu 
kanalizacji, 

c) realizacji zabudowy innej niż wymieniona 
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w pkt. 1, 2 i 3. 
2. 02MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej
1)  Przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
2)  Przeznaczenie uzupełniające: 
a) wbudowane w występujących budynkach 

drobne usługi, których uciążliwość nie wykracza 
poza granice terenu, i nie stanowi uciążliwości dla 
mieszkańców, 

b) zabudowa gospodarcza (w tym garaże) prze-
znaczona do obsługi działki i występujących na niej 
obiektów,

c) uzupełniające funkcję podstawową obiekty 
małej architektury, sportu i rekreacji, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
(w tym dojścia, dojazdy i place parkingowe prze-
znaczone dla obsługi funkcji podstawowej),

e) zieleń ogrodowa i urządzona. 
3)  Zasady zagospodarowania terenu: 
a) dla nowej zabudowy ustala się wskaźnik 

wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki dla wszystkich występujących 
budynków maksimum 40%, 

b) ustala się konieczność zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach 
terenu. Ustala się konieczność zapewnienia 1 miej-
sca parkingowego na 1 mieszkanie, 

c) dostęp do terenu zabudowy mieszkaniowej 
od strony dróg publicznych: ul. 3-go Maja oraz ul. 
Cisowej. Ustala się konieczność zapewnienia od-
powiedniego gromadzenia i regularnego wywozu 
odpadów, 

d) dla przekryć dachowych głównych brył ist-
niejących budynków mieszkalnych ustala się dachy 
strome mansardowe symetryczne o kącie pochy-
lenia w przedziale od 30o do 80o, pokrycie dachów 
budynków mieszkalnych z dachówki ceramicznej, 

e) dla przekryć dachowych głównych brył bu-
dynków towarzyszących zabudowie mieszkaniowej 
takich jak budynki gospodarcze i garaże ustala się 
następujące formy dachów: 

- dachy dwuspadowe symetryczne o kącie 
nachylenia w przedziale 40-45o, 

- dachy płaskie, 
f) Dla budynków mieszkalnych ustala się 

wysokość budynków maksimum 4 kondygnacje 
nadziemne użytkowe i maksimum 15 m. od pozio-
mu gruntu w najniższym punkcie styku powierzchni 
gruntu z obrysem zewnętrznym budynku do naj-
wyższej kalenicy dachu (lub ścianki attykowej),

g) dla nowych obiektów towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej takich jak budynki go-
spodarcze, garaże, obiekty małej architektury itp. 
wyznacza następujące maksymalne wysokości 
liczone od poziomu gruntu w najniższym punkcie 
styku powierzchni gruntu z obrysem zewnętrznym 
budynku do najwyższej kalenicy dachu lub ścianki 
attykowej (w przypadku innych obiektów niż bu-

dynki wysokość ustala się od poziomu gruntu do 
najwyższego punktu obiektu):

- 5 metrów dla obiektów z dachami symetrycz-
nymi dwuspadowymi o kącie nachylenia 40-45o 
oraz dla obiektów małej architektury, 

- 3 metry dla nowych budynków towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej z dachami 
płaskimi, 

h) ustala się nakaz ujednolicenia formy nowych 
garaży i nowych budynków gospodarczych, oraz 
projektowania ich w formie ujednoliconego zespo-
łu obiektów, 

i) przy realizacji nowych inwestycji ustala się 
minimalny wskaźnik udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 
20%, 

j) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy od ulic publicznych – ul. 3-go Maja oraz 
ul. Cisowej . Dla ulic publicznych ustala się linie 
zabudowy w odległości minimum 6 m. od krawę-
dzi jezdni drogi. Linie za-budowy wyznaczono na 
załączniku graficznym nr 1. 

k) ustala się konieczność zapewnienia do-
stępności pojazdów ochrony przeciwpożarowej, 
pogotowia medycznego oraz pojazdów obsługują-
cych (w tym służb komunalnych) niezbędnych dla 
właściwego funkcjonowania obiektów,

l) na terenie obowiązują zasady ochrony kon-
serwatorskiej obszaru i obiektów określone w § 10 
uchwały. 

4)  Zakazy: 
a) realizacji obiektów, których uciążliwość 

wykracza poza granice posesji oraz realizacji szko-
dliwych dla zdrowia ludzi obiektów i urządzeń, 

b) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 
poza istniejącymi budynkami mieszkalnymi, oraz 
realizacji zabudowy innej niż wymieniona w pkt. 2, 

c) realizacji garaży blaszanych, 
d) składowania odpadów oraz zrzutu jakichkol-

wiek ścieków do gruntu i wód powierzchniowych 
poza odprowadzeniem do właściwego systemu 
kanalizacji. 

3. 03ZP - teren zieleni urządzonej
1)  Przeznaczenie podstawowe: 
a) zieleń urządzona. 
2)  Przeznaczenie uzupełniające: 
a) zieleń rekreacyjna, izolacyjna, 
b) obiekty małej architektury, sportu i rekreacji 

w tym związane z usługami hotelowymi określo-
nymi w ust. 1, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

3)  Zasady zagospodarowania terenu: 
a) ustala się konieczność zapewnienia odpo-

wiedniego gromadzenia i regularnego wywozu 
odpadów, 

b) dla obiektów określonych w pkt. 2 wyznacza 
się maksymalną wysokość – 4 m., 

c) wyznacza się nieprzekraczalną linie zabu-
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dowy od ulicy publicznej – ul. 3-go Maja. Dla ulicy 
publicznej ustala się linie zabudowy w odległości 
minimum 8 m. od krawędzi jezdni drogi. Linie zabu-
dowy wyznaczono na załączniku graficznym nr 1. 

4)  Zakazy: 
a) realizacji obiektów, których uciążliwość 

wykracza poza granice posesji oraz realizacji szko-
dliwych dla zdrowia ludzi obiektów i urządzeń, 

b) składowania odpadów oraz zrzutu jakichkol-
wiek ścieków do gruntu i wód powierzchniowych 
poza odprowadzeniem do właściwego systemu 
kanalizacji, 

c) zabudowy innej niż wymieniona w pkt. 2, 
oraz nieuzasadnionej likwidacji istniejącego wy-
sokiego drzewostanu. 

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO

§ 7. 1. Ustala się wymaganie zachowania 
w maksymalnym stopniu wartości kulturowych 
środowiska oraz terenów osiedleńczych a także 
stopniowej eliminacji obiektów dysharmonizują-
cych z otoczeniem. 

2. Ustala się zakaz realizacji nowych budynków 
w sposób umożliwiający powstanie dominant ar-
chitektonicznych. 

3. Ustala się zasadę podnoszenia standardów 
użytkowania w zakresie stanu technicznego bu-
dynków, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
prawidłową obsługę komunikacyjną, dostępność 
do usług, walory estetyczne oraz atrakcyjność te-
renów publicznych i prywatnych. 

4. Kolorystyka połaci dachowych stonowana 
w odcieniach brązu, grafitu, czerni lub czerwieni. 
Kolorystyka elewacji stonowana, harmonizująca z na-
turalnym otoczeniem oraz zabudową sąsiednią. 

5. Ustala się zakaz stosowania blachy trapezowej 
oraz eternitu jako pokryć dachowych. Zakaz stoso-
wania płyt z tworzyw sztucznych do wykończenia 
elewacji budynków oraz zakaz wykonywania ogro-
dzeń z pełnych prefabrykatów betonowych. 

6. Ustala się zakaz stosowania kolumnad łuko-
wych. 

7. W celu określenia warunków umieszczania 
reklam i nośników reklamowych ustala się: 

- zakaz sytuowania w miejscach ekspozycji 
widokowej, 

- podporządkowania gabarytów reklam kom-
pozycji architektonicznej istniejącej zabudowy, 

- wkomponowanie reklam w bliskie tło ziele-
ni, 

- ujednolicenie gabarytów i formy sąsiednich 
nośników reklamowych. 

8. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko. 

9. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1)  zasadę sukcesywnego włączania zabudowy 
do systemów zaopatrzenia w wodę i systemów 
odprowadzania ścieków w celu ograniczenia 
rozbudowy ujęć indywidualnych oraz stopniowej 
likwidacji szamb, 

2)  zasadę sukcesywnej przebudowy sieci infra-
strukturalnych (w tym sieci energetycznych) oraz 
ich lokalizację w obrębie terenów komunikacji, 

3)  nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia od-
padów stałych zlokalizowanych w obrębie lub 
w pobliżu terenów komunikacji w sposób umoż-
liwiający systematyczny wywóz śmieci przez 
odpowiednie służby. 

10. Dopuszcza się realizację budynków gospo-
darczych lub garaży bezpośrednio przy granicy 
działki. Dopuszczenie dotyczy wyłącznie obiektów 
towarzyszących zabudowie określonej w przezna-
czeniu podstawowym. 

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 8. Obszary cenne przyrodniczo 
1. Do obszarów cennych przyrodniczo zalicza się 

obszar zadrzewień oznaczony symbolem 03ZP.
2. Ustala się konieczność ochrony środowiska 

przyrodniczego przed zakłóceniami stosunków 
wodnych, niszczenia szaty roślinnej a także ochronę 
walorów krajobrazowych obszaru. 

§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony akustycznej:
Dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje 

się następującą zasadę przyporządkowania tere-
nów zgodnie z przepisami szczególnymi w tym 
zakresie: dla terenu zabudowy usługowej okre-
ślonego w § 6 ust. 1 oraz dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej określonego w 
§ 6 ust. 2 obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu 
jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. W celu 
ochrony przed hałasem należy zapewnić stosowa-
-nie takich rozwiązań technicznych, które ograniczą 
poziom dźwięku do wartości dopuszczalnych

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁ-
CZESNEJ

§ 10. 1. W odniesieniu do środowiska kultu-
rowego i zabytków ustala się ochronę obszaru 
i obiektów zabytkowych w planie miejscowym: 

1) obiekty zabytkowe chronione planem miej-
scowym (wyszczególnione na rysunku planu nr 1). 
Dla tych obiektów obowiązuje: 

a) nakaz pozostawienia kształtów brył i gabary-
tów budynków w postaci niezmienionej (dotyczy 
również odbudowy),

b) nakaz ochrony elewacji budynków, w tym 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 238
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 17953 – Poz. 3554

rozmieszczenia, wielkości i podziału okien oraz 
detali wykończeniowych. Rodzaj materiału wykoń-
czeniowego ścian elewacji – cegła klinkierowa, 

c) nakaz wypełniania zaleceń konserwator-
skich, 

2)  dla istniejących 3 budynków mieszkalnych 
położonych w pierwszej linii zabudowy przy ul. 
3-go Maja ustala się nakaz ochrony formy i kształ-
tów dachów oraz rodzaju pokrycia dachowego. 
Dachy mansardowe kryte czerwoną dachówką 
ceramiczną karpiówką układaną w koronkę. Dla 
elewacji frontowych od strony ulicy 3-go Maja oraz 
prostopadłych do nich elewacji bocznych ustala się 
zakaz umieszczania anten, w tym anten satelitar-
nych, 

3)  dla istniejących budynków gospodarczych 
położonych w drugiej linii zabudowy przy ulicy 
3-go Maja ustala nakaz ujednolicenia pokryć da-
chowych w zakresie materiału wykończeniowego 
i kolorystyki. Kolorystyka dachów w odcieniach 
czerwieni, brązu, grafitu lub czerni. W przypadku 
remontów i wymiany pokrycia dachów ustala się 
zakaz krycia eternitem oraz blachą trapezową. Dla 
budynków gospodarczych nie obowiązuje ochrona 
w zakresie istniejącego podziału i wielkości okien 
i drzwi. W przypadku możliwości technicznych do-
puszcza się adaptację budynków gospodarczych na 
garaże. Przy adaptacji budynków gospodarczych 
na garaże ustala się nakaz jej realizacji w sposób 
ujednolicony w zakresie formy, kształtu, koloru 
i materiału wykończeniowego okien i drzwi (ko-
lorystyka stonowana). Ustala się nakaz ochrony 
formy kształtów dachów w istniejących budynkach 
gospodarczych jako dachy dwuspadowe syme-
tryczne o kącie nachylenia ~45o. 

2. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 02MW ustala się zakaz umieszczania 
na elewacji budynków reklam i nośników reklamo-
wych. Lokalizację reklam i nośników reklamowych 
dopuszcza się wyłącznie w formie obiektów wol-
nostojących niskich o wysokości do 2,5 metra od 
poziomu gruntu. Realizacja reklam z uwzględnie-
niem § 7 ust. 7. 

Rozdział 6
USTALENIA OGÓLNE DLA TERENÓW WYZNACZO-
NYCH W PLANIE

§ 11. 1. Dla terenów obowiązuje zakaz zrzutu 
wszelkich ścieków oraz zakaz składowania odpa-
dów. 

2. Wprowadza się nakaz bezwzględnej ochrony 
gruntów i cieków wodnych przed odprowadzeniem 
jakichkolwiek ścieków. 

§ 12. 1. Nie wyznacza się obszarów wyma-
gających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości. 

2. Dopuszcza się procesy podziału i scalania 

nieruchomości przy uwzględnieniu zapisów 
§6 uchwały. Dokonywanie podziałów wymaga 
stosowania przepisów w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami. 

3. Minimalna wielkość nowo wydzielanych dzia-
łek dla zabudowy usługowej -1000 m2. Wielkość 
ta nie dotyczy podziałów związanych z ew. upo-
rządkowaniem własności terenów infrastruktury 
technicznej w tym dróg i dojazdów. 

4. Należy dążyć do wydzielania nowych działek 
zabudowy w taki sposób, żeby ich granice były 
zbliżone do kąta prostego w stosunku do dróg 
obsługujących te działki. 

§ 13. Do czasu zagospodarowania zgodnie 
z nowym przeznaczeniem tereny objęte planem 
pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przy 
uwzględnieniu pozostałych przepisów uchwały. 

§ 14. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dla 
wszystkich terenów ustala się stawkę procentową 
30 % służącą do naliczania jednorazowych opłat do-
tyczących nieruchomości, których wartość wzrosła 
w związku z uchwaleniem planu. 

§ 15. 1. Ustalenia planu określonego w §1 ni-
niejszej uchwały w zakresie linii rozgraniczających 
i funkcji nie naruszają istniejących przestrzeni, które 
przeznaczone są dla realizacji celów publicznych. 

2. Cele publiczne mogą być realizowane w cało-
ści lub częściowo na terenie objętym planem. 

Rozdział 7
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘB-
NYCH

§ 16. Na fragmencie terenu 01UM oraz 03ZP 
znajdują się wyrobiska po płytkiej eksploatacji 
węgla kamiennego. Na fragmencie terenu 03ZP 
występuje zagłębienie bezodpływowe (prawdo-
podobnie niecka z osiadań górniczych). Strefa 
wyrobisk po płytkiej eksploatacji górniczej SPEG 
oraz strefa zagłębienia bezodpływowego SZB 
została naniesiona na rysunek zmiany planu. Dla 
tych stref przed realizacją inwestycji i/lub przed 
uzyskaniem zgody budowlanej na jej realizację 
obowiązuje przeprowadzenie szczegółowego 
rozpoznania warunków geotechnicznych oraz za-
projektowanie i realizacja inwestycji w sposób 
zapobiegający ew. negatywnym wpływom proce-
sów geodynamicznych. 

Rozdział 8
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ

§ 17. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
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się lokalizację, zmiany przebiegu, modernizację, 
przebudowę oraz likwidację istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej w tym linii 
i sieci radiowych. Dla wszystkich sytuacji wyma-
gane jest zachowanie zasad (w tym odległości 
pomiędzy sieciami) określonych w przepisach 
szczególnych oraz zasad określonych w pozosta-
łych ustaleniach planu. Na terenie 01UM ustala 
się możliwość budowy stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

2. Nakaz pełnego pokrycia zapotrzebowania na 
wodę w oparciu o miejską sieć wodociągową. 

3. Nakaz odprowadzenia ścieków bytowo 
– gospodarczych do istniejącej, miejskiej sieci kana-
lizacji sanitarnej, a wód opadowych do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej 

4. Dopuszcza się dostawę gazu dla potrzeb od-
biorców komunalnych i usługowych z istniejącej 
sieci gazowniczej. 

5. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych 
paliw takich jak gaz, energia elektryczna i innych 
spełniających normy ochrony środowiska. 

6. Zaleca się podłączenie do miejskiego systemu 
ciepłowniczego. 

7. Nakaz zaopatrzenia w energie elektryczną 
z istniejącej sieci kablowej niskiego napięcia. 

8. Nakaz prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadami – zgodnie z przepisami o odpadach, 

w tym lokalizacji odpowiedniej ilości pojemni-
ków na odpady, zabezpieczenie odpowiedniej 
częstotliwości wywozu odpadów a także realizacji 
systemów ich segregacji. 

9. Dopuszcza się zachowanie przebiegów 
istniejących sieci uzbrojenia podziemnego przebie-
gającego przez teren objęty opracowaniem. 

Rozdział 9
USTALENIA I PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIO-
WE

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

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

§ 20. Dla terenu objętego niniejszą zmianą planu 
traci moc uchwała Nr XIV/119/03 Rady Miejskiej 
w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r. 

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zabrze. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zabrzu 

mgr Adam Moś
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/759/10

Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 września 2010 r.

Rysunek planu
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/759/10

Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 września 2010 r.

Wyrys ze studiumu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/759/10

Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń 
dotyczących przebiegu i rozwiązań komunika-
cyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów 
położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie ozna-
czonym symbolem 17M. Rada Miejska w Zabrzu 

rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania,zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych: 

1. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza 
się lokalizację, zmiany przebiegu, modernizację, 
przebudowę oraz likwidację istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym tych 
które mogą należeć do zadań własnych gminy. 
W związku z powyższym, w niniejszym rozstrzy-
gnięciu, uwzględnia się możliwość realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które mogą należeć do zadań własnych gminy.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienio-
nych w ust. 1 będą 

1)  budżet miasta, 
2)  środki finansowe jednostek którym gmina 

powierzyła realizację w/w zadań z zakresu infra-
struktury technicznej, 

3)  fundusze pomocowe (pomocowe fundusze 
unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych), 

4)  środki wniesione do budżetu ze sprzedaży 
gruntów gminnych, 

5)  zainteresowane podmioty. 
3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą reali-

zowane w razie konieczności i w miarę możliwości 
finansowych gminy, pozyskiwanych środków fi-
nansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby 
mieszkańców określone w budżetach gminy. 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/759/10

Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń 
dotyczących przebiegu i rozwiązań komunika-
cyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów 
położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie ozna-
czonym symbolem 17M.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ 
W ZABRZU W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO 
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. Zm.), mając na uwadze brak złożonych 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska 
w Zabrzu stwierdza brak potrzeby rozpatrzenia 
w przedmiotowej sprawie.

3555

UCHWAŁA NR LVIII/760/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 5,art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3ust. 1,
art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14, 15, 20 i 36 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 
z 2003 roku. poz.717) oraz art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów praw-
nych (Dz. U. nr 62 z 2000 r. poz. 718). Na wniosek 
Prezydenta Miasta Rada Miejska w Zabrzu uchwala, 
co następuje: 

DZIAŁ A
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1. 1. Przepisy wprowadzające obowiązują na 
całym obszarze planu miejscowego. 

Rozdział 1
Przepisy wstępne.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów Osiedla 
Słoneczna Dolina w Zabrzu. 


