
UCHWAŁA NR XIX/155/16
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko 
Śląskie obejmującego Żyglin Wschód

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 
na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

stwierdza, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie", która została uchwalona uchwałą 

Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009r. oraz zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie", która została 
uchwalona uchwałą Nr XXX/243/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013r. oraz 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko 
Śląskie", która została uchwalona uchwałą Nr XXXVI/315/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 

z dnia 14 lutego 2014r. oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie", która została uchwalona uchwałą Nr V/35/15 Rady Miejskiej 

w Miasteczku Śląskim z dnia 26 marca 2015r.

uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU 
MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCEGO ŻYGLIN WSCHÓD, zwany dalej "planem"

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/324/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Wschód, w granicach 
określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami 
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem znajdującego się w obrębie Żyglin, ograniczonego:

1) od północy gruntami leśnymi leżącymi wzdłuż ul. Imielów;

2) od wschodu gruntami leśnymi;
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3) od południa granicą gminy Miasteczko Śląskie;

4) od zachodu ul. Śląską.

3. Integralną część planu stanowią:

1) niniejsza uchwała zwana dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1. – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "nieprzekraczalnej linii zabudowy"– należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po 
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się lokalizowanie budynków, przy założeniu, że zewnętrzna 
krawędź ściany budynku nie może wykraczać poza zewnętrzne oznaczenie linii zabudowy, za wyjątkiem 
wykuszy, pilastrów, ryzalitów i ganków na maksymalną odległość – 1m;

2) "planie"– należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;

3) "przeznaczeniu podstawowym"– należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może 
występować na działce i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, 
przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach 
poszczególnych działek i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;

4) "przeznaczeniu terenu"– należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby 
zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

5) "przeznaczeniu towarzyszącym"– należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie 
współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu na działce i w budynkach na niej 
zlokalizowanych;

6) "rysunku planu"– należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;

7) "terenie"– należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu 
oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu;

8) "uciążliwości"– należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia 
mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, 
hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne, w rozumieniu aktów wykonawczych do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 672);

9) "usłudze bezpieczeństwa publicznego"– należy przez to rozumieć: działalności w zakresie straży 
pożarnej, straży miejskiej oraz policji;

10) "usłudze publicznej"– należy przez to rozumieć: rodzaje usług, jakie mogą być prowadzone 
w budynkach użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1422) z wykluczeniem usług handlu;

11) "usłudze nieuciążliwej"– należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony 
środowiska, dla których nie jest wymagane sporządzenie raportu, w rozumieniu ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., 
poz. 353), przy czym dopuszcza się działalności o dowolnej powierzchni zabudowy w rozumieniu 
ww. ustawy z zakresu ochrony środowiska;
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12) "uzupełniającym sposobie zagospodarowania"– należy przez to rozumieć: sposób zagospodarowania, 
jaki nie może występować na działkach w sposób samodzielny, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej.

2. Jeżeli w uchwale jest mowa o akcie prawnym z późniejszymi zmianami, należy przez to rozumieć 
późniejsze zmiany, które nastąpiły do dnia uchwalenia planu.

3. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu:

a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

c) U/MN – teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną;

d) U – teren zabudowy usługowej;

e) UP – teren zabudowy usług publicznych;

f) UBp – teren zabudowy usług bezpieczeństwa publicznego;

g) UO – teren zabudowy usług oświaty;

h) Ukr – teren zabudowy usług kultu religijnego;

i) US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji;

j) US-UZ – teren zabudowy usług sportu i rekreacji lub usług zdrowia;

k) PG – teren powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych;

l) RO – teren upraw ogrodniczych i sadów;

m) R – teren rolniczy;

n) RZ – teren łąk i pastwisk;

o) ZL – teren lasu;

p) ZC – teren cmentarza;

q) ZP – teren zieleni urządzonej;

r) ZP/KSp – teren zieleni urządzonej z towarzyszącymi parkingami powierzchniowymi;

s) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

t) KSp – teren parkingów powierzchniowych;

u) KPR – teren komunikacji pieszo-rowerowej;

v) KDG – teren dróg publicznych klasy głównej;

w) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

x) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

y) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

z) KDW – teren dróg wewnętrznych;

za) KK – teren komunikacji kolejowej;

zb) IG – teren infrastruktury gazowniczej;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2934



zc) IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej;

5) granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej;

6) obiekt zabytkowy chroniony prawem miejscowym, wpisany do gminne ewidencji zabytków / numer;

7) granica strefy od cmentarza z ograniczeniami w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu:

a) 50m;

b) 150m;

8) granica pasa technologicznego od sieci średniego napięcia;

9) granica pasa technologicznego od sieci wodociągowej.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) projektowany pomniki przyrody ożywionej;

2) obiekt zabytkowy ujęty w rejestrze zabytków;

3) granica obszaru i terenu górniczego Żyglin 2 oraz udokumentowanego złoża wapieni Żyglin 2;

4) granica obszaru i terenu górniczego Żyglin 3 oraz udokumentowanego złoża wapieni Żyglin 3;

5) granica obszaru i terenu górniczego Żyglin 4 pole 1 oraz udokumentowanego złoża wapieni Żyglin 4;

6) granica obszaru i terenu górniczego Żyglin 4 pole 2 oraz udokumentowanego złoża wapieni Żyglin 4;

7) granica udokumentowanego złoża wapieni Żyglin 1;

8) główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków;

9) granica strefy kontrolowanej od gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia;

10) granica powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych w otoczeniu lotniska;

11) sieć wodociągowa – główna (wA 600, 800);

12) sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;

13) sieć kablowa średniego napięcia 20 kV;

14) słupowa stacja trafo;

15) sieć gazowa wysokiego ciśnienia 2xDN 500 PN 6,3 MPa relacji Towrzeń-Twaróg;

16) sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice-Tworzeń;

17) projektowana sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Twarów – Tworzeń;

18) sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice-Ząbkowice;

19) stacja gazowa red-pom I° Żyglin;

20) turystyczny szlak rowerowy.

3. Zasady oznaczania terenów:

1) poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;

2) oznaczenia terenu komunikacji publicznej składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym – od 1 do 40;

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu oraz klasę drogi;

3) oznaczenia terenów składają się z:

a) litery o charakterze porządkowych – od A do G;

b) numeru o charakterze porządkowym:

- w obrębie litery A - od 1 do 4;

- w obrębie litery B, od 1 do 33;
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- w obrębie litery C, od 1 do 26;

- w obrębie litery D, od 1 do 28;

- w obrębie litery E, od 1 do 25;

- w obrębie litery F, od 1 do 21;

- w obrębie litery G, od 1 do 18;

c) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §3 ust. 1 
pkt 4oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §5 ÷ §30 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie istniejącej zabudowy zrealizowanej na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz 
sposobu użytkowania działki zgodnego z ostateczną decyzją administracyjną ustala się:

a) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynków z przeznaczeniem innymi niż 
ustalone w planie, z możliwością zachowania dotychczasowego przeznaczenia;

b) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynków lub części budynków 
wykraczających poza ustalone w planie linie zabudowy, z możliwością przekroczenia ich obrysu 
wysuniętego w planie przed linie zabudowy na odległość maksymalnie – 0,5m;

c) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynków usytuowanych w mniejszych 
odległościach od granic działek niż dopuszczają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1422)  bez możliwości pomniejszenia tych 
odległości;

d) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynków o wskaźnikach większych niż 
ustalone w planie, w sposób wykraczający poza wskaźniki już przekroczone o maksymalnie – 10%;

e) dopuszczenie zachowania sposobu użytkowania działek innego niż ustalone w planie, bez możliwości 
zwiększania jego zasięgu;

2) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam na terenach: RO, R, RZ, ZL, ZC, ZP, ZP/KSp, ZNU, KSp, KPR, KDG, 
KDZ, KDL, KDD, KDW, KK, IG, IK;

b) na terenach: MN :

- zakaz lokalizowania reklam o powierzchni reklamowej większej niż – 2m² w granicach jednej działki 
budowlanej;

- zakaz lokalizowania reklam wolno stojących;

c) na terenach: MN-U, U/MN, U, UP, UBp, UO, Ukr, US, US-UZ zakaz lokalizowania reklam 
o powierzchni reklamowej większej niż – 6m² w granicach jednej działki budowlanej;

d) zakaz lokalizowania reklam:

- multimedialnych;

- na ogrodzeniach;

- wyższych niż dopuszczona na danym terenie zabudowa.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 672);
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2) zakaz lokalizowania usług, których działalność może powodować ponadnormatywną uciążliwość 
wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

3) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2014r., poz. 112 ):

a) na terenach: MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) na terenach: MN-U, U/MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

c) na terenie: UO jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

d) na terenach: US, US-UZ jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

4) zakaz lokalizowania od górnej krawędzi cieków wodnych i rowów melioracyjnych:

a) zabudowy w odległości minimum – 5m;

b) ogrodzeń w odległości minimum – 1,5m.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) na obszarze planu znajduje się obiekt zabytkowy ujęty w rejestrze zabytków (nr 654/66) - Kościół 
parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP z XIX w., w jego obrębie należy uwzględnić wymogi 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.);

2) wyznacza się obiekty zabytkowe chronione prawem miejscowym, wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków:

a) 1 - budynek mieszkalny z lat 1920-1930, ul. Brynicka 13, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych elewacji frontowej – zgodnego 
z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

b) 2 - budynek gospodarczy z lat 1918-1930, ul. Imielów 1, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego charakteru rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych 
elewacji – zgodnego z okresem jego powstania, z możliwością ich dostosowania do funkcji 
mieszkalnej;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

c) 3 – krzyż przydrożny z 1908r., ul. Harcerska, w jego obrębie ustala się nakaz zachowania istniejącej 
formy architektonicznej;
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d) 4 - budynek mieszkalny z lat 1920-1930, ul. Harcerska 3, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych elewacji frontowej – zgodnego 
z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

e) 5 - budynek mieszkalny z lat 1910-1920, ul. Rolna 3, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

f) 6 - budynek mieszkalny z lat 1910-1930, ul. Rolna 6, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu, w tym lukarn – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

g) 7 - budynek mieszkalny z lat 1900-1920, ul. Śląska 2, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

h) 8 - budynek usługowy z lat 1910-1920, ul. Śląska 44, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;
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- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- zakaz stosowania blachodachówki;

i) 9 - budynek mieszkalny z lat 1918-1930, ul. Śląska 46, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

j) 10 - budynek mieszkalny z lat 1918-1930, ul. Śląska 54, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

k) 11 - budynek mieszkalny z lat 1910-1920, ul. Śląska 56, w jego obrębie ustala się:

- nakaz zachowania historycznej wysokości – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznej geometrii dachu – zgodnej z okresem jego powstania;

- nakaz zachowania historycznego rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych elewacji – 
zgodnego z okresem jego powstania;

- nakaz odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnych z okresem 
powstania budynku;

- nakaz zachowania historycznego detalu kompozycyjnego elewacji – zgodnego z okresem powstania 
budynku;

- nakaz zachowania ceglanej elewacji;

- zakaz stosowania blachodachówki;

3) wyznacza się strefy „B” – ochrony konserwatorskiej:

a) park przykościelny z lat 1890-1920, przy ul. Śląskiej, w jego obrębie ustala się:

- zachowanie historycznego rozplanowania założenia przestrzennego;

- zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
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- lokalizowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

b) cmentarz z lat 1890-1920, przy ul. Śląskiej, Rolnej, Brynickiej, w jego obrębie ustala się:

- zachowanie historycznego rozplanowania założenia przestrzennego;

- zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

5. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu 
na brak terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na obszarze planu znajduje się obszar i teren górniczy Żyglin 2 oraz udokumentowane złoże wapieni 
Żyglin 2;

2) na obszarze planu znajduje się obszar i teren górniczy Żyglin 3 oraz udokumentowane złoże wapieni 
Żyglin 3;

3) na obszarze planu znajduje się obszar i teren górniczy Żyglin 4 pole 1 oraz udokumentowane złoże wapieni 
Żyglin 4;

4) na obszarze planu znajduje się obszar i teren górniczy Żyglin 4 pole 2 oraz udokumentowane złoże wapieni 
Żyglin 4;

5) na obszarze planu znajduje się udokumentowane złoże wapieni Żyglin 1;

6) na obszarze planu znajduje się główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków;

7) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu stref kontrolowanych od gazociągów wysokiego ciśnienia 
2xDN 500 PN 6,3 MPa relacji Towrzeń-Twaróg i DN 500 CN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice-Tworzeń 
o szerokości po 35m w każdą stronę od zewnętrznej ściany gazociągów oraz od gazociągu podwyższonego 
średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice-Ząbkowice o szerokości po 4m w każdą 
stronę od zewnętrznej ściany gazociągu, w wypadku: zagospodarowywania działek, lokalizowania 
zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych w obrębie zabudowy istniejącej ustala się obowiązek 
uwzględnienia: przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 640);

8) częściowo obszar planu znajduje się w wyznaczonych powierzchniach ograniczających wysokość obiektów 
budowlanych w otoczeniu lotniska zgodnych z ustawą z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016r, poz. 605  z późn. zm.), w ich zasięgu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mogących 
stanowić przeszkody lotnicze;

9) na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodne z ustawą z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.);

10) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 672).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 5m2, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 2m, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do pasa 
drogowego w zakresie: 700 – 1100.

8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) wyznacza się granice stref z ograniczeniami w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu od cmentarza:
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a) 50m, w jej zasięgu ustala się zakaz lokalizowania:

- nowej zabudowy z funkcją mieszkalną;

- przedsiębiorstw produkujących artykuły żywności, żywienia zbiorowego, przechowujących artykuły 
żywności;

- studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

b) 50m ÷ 150m, w jej zasięgu ustala się zakaz lokalizowania:

- nowej zabudowy z funkcją mieszkalną bez możliwości podłączenia do sieci wodociągowej;

- przedsiębiorstw produkujących artykuły żywności, żywienia zbiorowego, przechowujących artykuły 
żywności bez możliwości ich podłączenia do sieci wodociągowej;

- studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

2) wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – 
20kV, po 10m w każdą stronę od skrajnych przewodów roboczych, w ich zasięgu ustala się:

a) nakaz ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz 
prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

b) zagospodarowywanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych;

3) wyznacza się pasy technologiczne od sieci wodociągowej (po 5m w każdą stronę od zewnętrznej ściany 
wodociągu), nakaz ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej 
zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej.

9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:

1) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej 
z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 460 
z późn. zm.);

2) dopuszcza się lokalizowanie wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

b) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujęć wody;

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej;

b) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków powstałych na obszarze planu do rowów 
melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

c) dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu budowy kanalizacji;

d) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) w wypadku technicznych możliwości nakaz podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej wybudowanej do ich obsługi lub retencjonowanie wód opadowych 
i roztopowych na działce, do której inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, z możliwością ich wtórnego wykorzystania;

b) w wypadku braku technicznych możliwości podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej, nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce, do 
której inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, poprzez: 
odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu lub retencjonowanie z możliwością 
wtórnego wykorzystania;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
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a) zasilanie w energię elektryczną niskiego i średniego napięcia kablami podziemnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

b) dopuszczenie stosowania wyłącznie podziemnych, indywidualnych zbiorników z gazem płynnym;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) dopuszczenie indywidualnego i zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną;

b) nakaz stosowania proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się 
brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) na terenach: MN, MN-U dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddziaływaniu, zgodnej z ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 880 z późn. zm.);

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., 
poz. 21 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 250).

10. W zakresie dotyczącym sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzeniai użytkowania terenów dopuszcza się lokalizowanie zabudowy tymczasowej o funkcji oraz 
parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy zgodnych z planowanym przeznaczeniem terenu.

11. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów: MN,MN-U, U/MN, U, US-UZ, PG ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej 
ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze 
wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.MN, B6.MN, B14.MN, B16.MN, B18.MN, 
B21.MN, B22.MN, B23.MN, B26.MN, B27.MN, B28.MN, B29.MN, B30.MN, C7.MN, C8.MN, C9.MN, 
C12.MN, C13.MN, C14.MN, C15.MN, C21.MN, C22.MN, C23.MN, C24.MN, D16.MN, D18.MN, 
D22.MN, D25.MN, D27.MN, E5.MN, E6.MN, E10.MN, E11.MN, E15.MN, E16.MN, E20.MN, E21.MN, 
F2.MN, F5.MN, F9.MN, F10.MNF12.MN, F13.MN, F16.MN, G1.MN, G2.MN, G14.MN, G17.MN ustala 
się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania i garaży;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się wydzielanie lokali usługowych nieuciążliwych, wyłącznie w części parterowej budynku 
mieszkalnego, o udziale powierzchniowym zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290);
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3) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;

4) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych:

a) w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości minimum – 1,5m;

b) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy 
bliźniaczej;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 10m;

b) innej – 5m;

6) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,01;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

8) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20m;

9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 50%;

10) stosowanie dachów o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej 
o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450;

11) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) mieszkalnych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym 
i trapezowym;

12) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

13) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

14) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej istniejących i projektowanych budynków o funkcji mieszkalnej i garażowej łącznie;

15) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży: wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę 
w układzie:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 2934



a) wolno stojącym – 800m2;

b) bliźniaczym – 400m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 14m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę w układzie:

1) wolno stojącym – 800m2;

2) bliźniaczym – 400m2.

5. W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizowania usług:

1) związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;

2) handlu hurtowego;

3) handlu opałem;

4) warsztatów i myjni samochodowych.

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B11.MN-U, B13.MN-U, B25.MN-U, C2.MN-U, 
C3.MN-U, C26.MN-U, D2.MN-U, D10.MN-U, D12.MN-U, D13.MN-U, D15.MN-U, D19.MN-U, D23.MN-
U, D24.MN-U, D28.MN-U, E4.MN-U, E9.MN-U, E14.MN-U, E19.MN-U, F1.MN-U, F4.MN-U, F7.MN-U 
ustala się przeznaczenie pod:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania i garaży;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych:

a) w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości minimum – 1,5m;

b) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy 
bliźniaczej;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej:

- na terenach: C26.MN-U,  D19.MN-U,  E4.MN-U, E9.MN-U : 3 kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze użytkowe) – 12m;

- na terenach: B11.MN-U, B13.MN-U, B25.MN-U, C2.MN-U, C3.MN-U, D2.MN-U, D10.MN-U, 
D12.MN-U, D13.MN-U, D15.MN-U, D23.MN-U, D24.MN-U,  D28.MN-U, E14.MN-U, E19.MN-
U, F1.MN-U, F4.MN-U, F7.MN-U : 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 10m;

b) innej – 5m;
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5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;

7) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej jednego budynku:

a) z funkcją mieszkalną w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej – 30m;

b) usługowego – 50m;

8) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 50%;

b) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej – 30%;

9) stosowanie dachów o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej 
o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450;

10) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie 
zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym 
i trapezowym;

11) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

12) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

13) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego 
i usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę 
w układzie:

a) wolno stojącym – 800m2;

b) bliźniaczym – 400m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę w układzie:
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a) wolno stojącym – 18m;

b) bliźniaczym – 14m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę w układzie:

1) wolno stojącym – 800m2;

2) bliźniaczym – 400m2.

5. W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizowania usług:

1) związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;

2) handlu hurtowego;

3) handlu opałem;

4) warsztatów i myjni samochodowych.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: F3.U/MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe pod: usługi nieuciążliwe;

2) przeznaczenie towarzyszące pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania i garaży;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych:

a) w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości minimum – 1,5m;

b) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy 
bliźniaczej;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej, usługowo-mieszkaniowej i mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze 
użytkowe) – 10m;

b) innej – 5m;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;

7) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej jednego budynku:

a) z funkcją mieszkalną w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej – 30m;

b) usługowego – 75m;
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8) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 30%;

9) stosowanie dachów o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej 
o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450;

10) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) usługowych, usługowo-mieszkalnych i mieszkalnych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie 
zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym 
i trapezowym;

11) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

12) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

13) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku usługowego, usługowo-mieszkalnego 
i mieszkalnego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
1000m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 18m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 1000m2.

5. W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizowania usług:

1) związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;

2) handlu opałem.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B10.U, B24.U, D3.U, D8.U, D11.U, D14.U, G10.U 
ustala się przeznaczenie pod: usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;
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b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania i garaży;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy 
z sąsiednią działką budowlaną w odległości minimum – 1,5m;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 10m;

b) innej – 5m;

4) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;

6) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30m;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 20%;

8) stosowanie dachów o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej 
o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450;

9) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym 
i trapezowym;

10) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

11) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
1000m2;
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2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 18m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 1000m2.

5. W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizowania usług:

1) związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;

2) handlu hurtowego;

3) handlu opałem;

4) warsztatów i myjni samochodowych.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: D1.UP ustala się przeznaczenie pod: zabudowę 
usług publicznych.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) miejsc do parkowania;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy 
z sąsiednią działką budowlaną w odległości minimum – 1,5m;

3) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 10m;

4) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;

6) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 40m;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 20%;

8) stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu 
w zakresie 350 - 450;

9) stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki;

10) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

11) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;
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b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
1000m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 30m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 1000m2.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B17.UBp ustala się przeznaczenie pod: zabudowę 
usług bezpieczeństwa publicznego.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania i garaży;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 12m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 50m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 20%;

7) stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

8) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym 
i trapezowym;

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

10) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);
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c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży: wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
2500m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 30m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 2500m2.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C4.UO ustala się przeznaczenie pod: zabudowę 
usług oświaty.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków gospodarczych;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 70m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 30%;

7) stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

8) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

b) gospodarczych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

10) grodzenie działek na zasadach:
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a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
5000m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 50m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 5000m2.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: D7.Ukr ustala się przeznaczenie pod: zabudowę 
usług kultu religijnego.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) miejsc do parkowania;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy – 30m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 30%;

7) stosowanie dachów o geometrii dowolnej;

8) stosowanie pokrycia dachów w formie dowolnej;

9) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
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b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach terenu D7.Ukr lub D9.KSp;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni 
terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
2500m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości

pod zabudowę – 30m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 2500m2.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B5.US, C5.US ustala się przeznaczenie pod: 
zabudowę usług sportu i rekreacji.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) miejsc do parkowania;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 100m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 40%;

7) stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

8) stosowanie pokrycia dachów w formie dowolnej z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

10) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);
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11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
2500m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod 
zabudowę – 30m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 2500m2.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: E1.US-UZ ustala się przeznaczenie pod:

1) zabudowę usług sportu i rekreacji;

2) zabudowę usług zdrowia.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) miejsc do parkowania;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,6;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 100m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 30%;

7) stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

8) stosowanie pokrycia dachów w formie dowolnej z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

10) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);
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c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wbudowanych w bryłę budynku usługowego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
2500m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości

pod zabudowę – 30m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 2500m2.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: E24.PG, E25.PG ustala się przeznaczenie pod: 
powierzchniową eksploatację górniczą.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) budynków związanych z prowadzoną działalnością górniczą;

b) obiektów małej architektury;

c) dojazdów;

d) miejsc do parkowania;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

f) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy – 15m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,05;

b) minimalna – 0,0002;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 5%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 5%;

7) stosowanie dachów o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej i nachyleniu 
do 450;

8) stosowanie pokrycia dachów w formie dowolnej;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania na 2 osoby zatrudnione;
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b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi prowadzonej 
działalności należy lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta działalność jest prowadzona 
lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo 
do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc na powierzchni terenu.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C11.RO ustala się przeznaczenie pod: uprawy 
ogrodnicze i sady.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) zabudowy mieszkaniowej;

b) budynków gospodarczych;

c) obiektów małej architektury;

d) dojazdów;

e) miejsc do parkowania i garaży;

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

g) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) maksymalna wysokość zabudowy – 10m;

4) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,5;

b) minimalna – 0,01;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%;

6) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej jednego budynku:

a) mieszkalnego – 20m;

b) związanego z uprawami ogrodniczymi i sadami – 50m;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: 30%;

8) stosowanie dachów na budynkach:

a) mieszkalnych o geometrii: płaskiej, jednospadowej, dwuspadowej oraz wielospadowej o symetrycznym 
układzie połaci głównych i nachyleniu do 450;

b) związanych z uprawami ogrodniczymi i sadami o geometrii dowolnej;

9) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) mieszkalnych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

b) związanych z uprawami ogrodniczymi i sadami w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu 
falistym i trapezowym;

10) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

11) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);
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c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) 1 miejsce do parkowania na 2 osoby zatrudnione;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;

- garaży wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę – 
1000m2;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości

pod zabudowę – 18m.

4. W zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się 
minimalną powierzchnię działek pod zabudowę – 1000m2.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: E23.R, G3.R, G6.R, G15.R ustala się 
przeznaczenie pod: tereny rolnicze.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) dojazdów;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się użytkowanie terenów rolnych w formie:

a) gruntów ornych;

b) sadów;

c) łąk trwałych;

d) pastwisk trwałych;

e) gruntów ornych pod stawami;

f) rowów;

3) zakaz lokalizowania budynków;

4) maksymalna wysokość budowli – 5m.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: E3.RZ, G18.RZ ustala się przeznaczenie pod: 
łąki i pastwiska.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) dojazdów;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków;
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3) maksymalna wysokość budowli – 5m.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.ZL, A3.ZL, A4.ZL, B1.ZL, B2.ZL, B8.ZL, 
B32.ZL, C17.ZL, C18.ZL, C20.ZL, E2.ZL, F8.ZL, F14.ZL, F15.ZL, G5.ZL, G7.ZL, G8.ZL, G11.ZL 
ustala się przeznaczenie pod: las.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu D6.ZC ustala się przeznaczenie pod: cmentarz.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) sakralnych obiektów budowalnych;

b) budynków gospodarczych;

c) obiektów małej architektury;

d) dojazdów;

e) miejsc do parkowania;

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

g) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy – 8m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,02;

b) minimalna – 0,001;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 2%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 
30%;

6) stosowanie dachów o dowolnej geometrii;

7) stosowanie pokrycia dachów w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

8) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

9) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach terenu D6.ZC lub D4.ZP/KSp;

b) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni 
terenu.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: C1.ZP, C6.ZP, D5.ZP, G12.ZP ustala się 
przeznaczenie pod: zieleń urządzoną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) ciągów rowerowych;
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b) ciągów pieszych;

c) obiektów małej architektury;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) maksymalna wysokość budowli – 5m;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 80%.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: D4.ZP/KSp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe pod: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie towarzyszące pod: parking powierzchniowy.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) maksymalna wysokość budowli – 8m;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B7.ZNU, B31.ZNU, C16.ZNU, C19.ZNU, 
C25.ZNU ustala się przeznaczenie pod: zieleń nieurządzoną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) maksymalna wysokość budowli – 5m;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 90%.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B19.KSp, D9.KSp ustala się przeznaczenie pod: 
parkingi powierzchniowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość budowli – 8m;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5%;

4) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 2934



c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B3.KPR, B9.KPR, B12.KPR, B15.KPR, 
B33.KPR, D26.KPR, ustala się przeznaczenie pod: ciągi pieszo-rowerowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość budowli – 6m.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dla terenu: B3.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 6 m ÷ 10m;

2) dla terenu: B9.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 3 m ÷ 4m;

3) dla terenu: B12.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 6,5 m ÷ 7,5m;

4) dla terenu: B15.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 4m;

5) dla terenu: B33.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 5 m ÷ 6m;

6) dla terenu: D26.KPR szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 3,5 m ÷ 6m.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDG, 2.KDG, 3.KDZ, 4.KDZ, 5.KDL, 6.KDL, 
7.KDL, 8.KDL, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD, 12.KDD, 13.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 
18.KDD, 19.KDD, 20.KDD, 21.KDD, 22.KDD, 23.KDD, 24.KDD, 25.KDD, 26.KDD, 27.KDD, 28.KDD, 
29.KDD, 30.KDD, 31.KDD, 32.KDD, 33.KDD, 34.KDD, 35.KDD, 36.KDD, 37.KDD, 38.KDD, 39.KDD, 
40.KDD ustala się przeznaczenie pod:

1) drogi publiczne klasy głównej, oznaczone na rysunku planu: KDG;

2) drogi publiczne klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu: KDZ;

3) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL;

4) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość budowli – 15m.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dla terenu: 1.KDG :

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających do 29,5m, pozostała część szerokości drogi znajduje 
się poza obszarem planu;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

2) dla terenu: 2.KDG :

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających do 16,5m, pozostała część szerokości drogi znajduje 
się poza obszarem planu;
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b) wyznaczony szlak rowerowy;

3) dla terenu: 3.KDZ :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20m;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

4) dla terenu: 4.KDZ szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20 m;

5) dla terenu: 5.KDL :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12m;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

6) dla terenu: 6.KDL :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 6,5m ÷ 23m;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

7) dla terenu: 7.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12m;

8) dla terenu: 8.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12m;

9) dla terenu: 9.KDD:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m ÷ 15m;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

10) dla terenu: 10.KDD część szerokości drogi w liniach rozgraniczających 2m ÷ 6,5m, pozostała część 
szerokości drogi znajduje się poza obszarem planu;

11) dla terenu: 11.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m ÷ 11,5m;

12) dla terenu: 12.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 6,5m ÷ 13m;

13) dla terenu: 13.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m ÷ 11,5m;

14) dla terenu: 14.KDD :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

b) plac do zawracania samochodów;

15) dla terenu: 15.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 6m;

16) dla terenu: 16.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 7m;

17) dla terenu: 17.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

18) dla terenu: 18.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,5m ÷ 12m;

19) dla terenu: 19.KDD:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 11m;

b) plac do zawracania samochodów;

20) dla terenu: 20.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20m;

21) dla terenu: 21.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

22) dla terenu: 22.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

23) dla terenu: 23.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

24) dla terenu: 24.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m ÷ 23,5m;

25) dla terenu: 25.KDD:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

b) plac do zawracania samochodów;
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26) dla terenu: 26.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,5m ÷ 17m;

27) dla terenu: 27.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 13m ÷ 14,5m;

28) dla terenu: 28.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

29) dla terenu: 29.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

30) dla terenu: 30.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

31) dla terenu: 31.KDD :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m ÷ 11,5m;

b) wyznaczony szlak rowerowy;

32) dla terenu: 32.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

33) dla terenu: 33.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

34) dla terenu: 34.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

35) dla terenu: 35.KDD:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

b) plac do zawracania samochodów;

36) dla terenu: 36.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

37) dla terenu: 37.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 2,5m ÷ 9m;

38) dla terenu: 38.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5,5m ÷ 37m;

39) dla terenu: 39.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

40) dla terenu: 40.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: C10.KDW, D17.KDW, D20.KDW, D21.KDW, 
E7.KDW, E8.KDW, E12.KDW, E13.KDW, E17.KDW, E18.KDW, E22.KDW, F6.KDW, F11.KDW, 
F17.KDW, F18.KDW,  F19.KDW, F20.KDW, F21.KDW, G4.KDW, G9.KDW, G13.KDW ustala się 
przeznaczenie pod: drogi wewnętrzne.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość budowli – 10m.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dla terenu: C10.KDW :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4m;

b) plac do zawracania samochodów;

2) dla terenu: D17.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

3) dla terenu: D20.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 3,5m ÷ 6,5m;

4) dla terenu: D21.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

5) dla terenu: E7.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

6) dla terenu: E8.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

7) dla terenu: E12.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;
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8) dla terenu: E13.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

9) dla terenu: E17.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

10) dla terenu: E18.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

11) dla terenu: E22.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5m ÷ 18m;

12) dla terenu: F6.KDW :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5,5m ÷ 16,5m;

b) plac do zawracania samochodów;

c) nakaz zamknięcia powiązania z drogą: 2.KDG po wykonaniu połącznia drogi F11.KDW z 2.KDG;

13) dla terenu: F11.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m ÷ 23,5m;

14) dla terenu: F17.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10m;

15) dla terenu: F18.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,5m ÷ 9m;

16) dla terenu: F19.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m ÷ 9,5m;

17) dla terenu: F20.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m ÷ 16m;

18) dla terenu: F21.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

19) dla terenu: G4.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających 6m ÷ 8,5m;

20) dla terenu: G9.KDW :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m;

b) plac do zawracania samochodów;

21) dla terenu: G13.KDW :

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8m ÷ 11m;

b) plac do zawracania samochodów;

c) zakaz powiązania z drogą: 2.KDG.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: G16.KK ustala się przeznaczenie pod: budowle 
przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie: sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

2) maksymalna wysokość budowli – 15m.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B20.IG ustala się przeznaczenie pod: 
infrastrukturę gazowniczą.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gazownictwem;

b) zieleni urządzonej;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) maksymalna wysokość budowli – 5m;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 
5%.
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§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B4.IK ustala się przeznaczenie pod: 
infrastrukturę kanalizacyjną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się uzupełniający sposób zagospodarowania w formie:

a) obiektów małej architektury;

b) dojazdów;

c) miejsc do parkowania;

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z kanalizacją;

e) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy – 10m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 1;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80%;

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 40m;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 5%;

7) stosowanie dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;

8) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w formie dowolnej, z wykluczeniem 
blachy o profilu falistym i trapezowym;

9) grodzenie działek na zasadach:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 60% (rozliczanych w ramach jednego segmentu 
ogrodzenia);

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,60m;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) 1 miejsce do parkowania;

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy 
lokalizować w granicach działki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo 
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni 
terenu.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

 

Przewodniczący Rady

Józef Jendruś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/16
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 19 maja 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 19 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim, działając na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.), 
postanawia, w odniesieniu do uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, nie uwzględnić następujących uwag:

Lp. Imię i Nazwisko, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu zmiany 

planu
dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Uwagi

1. Piotr COGIEL Złożono sprzeciw 
wobec 
przeznaczenia 
części działki pod 
tereny zabudowy 
usługowej oraz 
wobec lokalizacji 
strefy ochrony od 
cmentarza w 
granicach działki.
Wniesiono o zmianę 
przeznaczenia całej 
działki pod tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej

Działka nr
1613/303.

MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
U – teren 
zabudowy 
usługowej.

Uwaga uwzględniona w części.
Strefa ochrony od cmentarza stanowi 
uwarunkowanie wynikające z przepisów 
odrębnych, egzekwowanych przez 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Bytomiu, co zostało jednoznacznie 
sprecyzowane w korespondencji na etapie 
opiniowania i uzgadniania projektu planu. 
Dopuszczenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej na części działki w 
granicach strefy 50m od cmentarza 
skutkowałoby brakiem uzyskania 
pozytywnej opinii. Ponadto kontekst 
przestrzenny części przedmiotowej działki 
przeznaczonej pod usługi kwalifikuje ją 
pod taką właśnie funkcję. Są nimi:
1. zawarcie w strefie 50m od cmentarza,
2. ciągłość funkcji usługowej od strony ul. 
Rolnej,
3. bezpośrednie sąsiedztwo dróg od strony 
zachodniej i północnej,
4. koncentracja w pobliżu funkcji 
usługowych,
5. sąsiedztwo planowanego parkingu na 
terenie: D4.ZP/KSp.
Biorąc jednak pod uwagę stanowisko 
właściciela działki oraz ciągłość funkcji 
mieszkalnej od ul. Harcerskiej wprowadza 
się poza strefą 50m od cmentarza zapis 
umożliwiający zagospodarowania pod 
funkcję usługową lub mieszkalna.

2. Edyta 
WYLĘŻEK

Wniesiono o 
przesunięcie drogi 
oznaczonej na 
rysunku planu 
symbolem 39.KDD 
(aktualnie 
F11.KDW) z terenu 
działki nr 1089/267 
na działkę
nr 1481/266 
(nieruchomość nr 
1481/266 nie jest 
własnością osoby 
składającej uwagę).

Działki nr:
1089/267,
1481/266.

MN - teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
U/MN – teren 
zabudowy 
usługowej z 
towarzyszącą 
zabudową 
mieszkaniową 
jednorodzinną,
KDD – teren 
dróg publicznych 
klasy 

Biorąc pod uwagę układ i geometrię 
działek (długie i wąskie działki 
posiadające wspólną granicę wzdłuż 
dłuższego boku) oraz ustalone w projekcie 
planu przeznaczenia terenów sąsiednich 
(pod zabudowę) w odniesieniu do terenu 
F11.KDW, celowe jest zaprojektowanie 
układu komunikacyjnego, który umożliwi 
jego wspólne tak wykorzystanie, jak i 
udział powierzchniowy w wydzielaniu – 
zgodnie z zasadą równości społecznej. 
Przesunięcie drogi w kierunku 
południowym doprowadzi do 
niekorzystnego zawężenia działek na 
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Projektowana 
lokalizacja 
przeznaczenia 
39.KDD 
(F11.KDW) 
uniemożliwia 
parkowanie 
pojazdów przed 
siedzibą firmy 
transportowej, 
ponadto 
wnioskodawca w 
najbliższym czasie 
planuje rozbudowę 
ww. firmy na 
działce nr 1089/267.

dojazdowej. terenach F9.MN i F10.MN, w wyniku 
którego znacznie ograniczy się możliwość 
ich zabudowy.  Należy podkreślić, że 
projekt planu reorganizuje docelową 
dostępność komunikacyjną Żyglina 
Wschód do drogi DW 912 (ul. Śląskiej), 
co wymaga również przewartościowania 
istniejących zjazdów i skrzyżowań. 
Docelowo istniejące – niebezpieczne – 
włącznie ul. Chełmońskiego do ul. 
Śląskiej zostanie zamknięte na rzecz 
skrzyżowania czterowlotowego naprzeciw 
ul. Budowlanej, które w głównej mierze 
przejmie funkcję rozrządową ruchu 
komunikacyjnego. Skrzyżowanie to 
posiada w dalszej części bezpośrednie 
powiązanie z przedmiotową drogą, która 
skutecznie obsłuży działkę będącą 
przedmiotem uwagi oraz działki sąsiednie.

3. Anna GÓRA Wniesiono o 
odstąpienie od 
wytyczenia drogi z 
przedmiotowej 
działki przy ul. 
Podleśnej.
Działka posiada 
obsługę 
komunikacyjną, zaś 
planowana droga 
wraz z 
przebiegającym 
przez nieruchomość 
gazociągiem,
w znacznym stopniu 
ogranicza 
powierzchnię 
zabudowy.

Działka nr 
1609/259.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Biorąc pod uwagę istniejący układ 
komunikacyjny, fakt planowanej drogi 
7.KDL, która docelowo przejmie funkcję 
zbiorczą oraz skanalizuje ruchu z 
sąsiednich terenów budowlanych w 
kierunku DW 912 (ul. Śląskiej), 
uzasadnione jest zaprojektowanie 
hierarchicznego pod względem szerokości 
układu dróg wewnętrznych w sposób 
umożliwiający swobodny dostęp do drogi 
o wyższej kategorii tj. lokalnej. W tym 
celu droga F20.KDW o szerokości 8m 
posiada powiązanie z 10-metrową drogą 
F11.KDW, która dalej została włączona do 
7.KDL. Rozwiązanie to eliminuje 
niewskazaną "przelotowość" wąskiej ul. 
Poniatowskiego i nadmierną ilość włączeń 
do planowanej drogi 7.KDL. Z punktu 
widzenia komunikacyjnego oraz 
ekonomicznego jest to propozycja 
optymalna. Należy ponadto podkreślić, że 
przebieg drogi F20.KDW ingeruje w 
przedmiotową działkę w sposób 
nieuniemożlwiający jej zabudowę. 
Przestrzeń pomiędzy gazociągiem wraz ze 
strefą kontrolowaną a planowaną linią 
rozgraniczającą z drogą wewnętrzną 
pozwala na zlokalizowanie budynku 
mieszkalnego o parametrach zbliżonych 
do zabudowy usytuowanej na działkach 
sąsiednich.

4. Artur 
KUCHARCZY
K

Wniesiono o 
odstąpienie od 
wytyczenia drogi z 
przedmiotowej 
działki przy ul. 
Podleśnej.
Działka posiada 
obsługę 
komunikacyjną, zaś 
planowana droga, 
wraz z 
przebiegającym 
przez nieruchomość 
gazociągiem,
w znacznym stopniu 
ogranicza 
powierzchnię 
zabudowy.

Działka nr 
1609/259.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 3.

5. Aurelia Wniesiono o Działka nr MN – teren Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 3.
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KUCHARCZY
K

odstąpienie od 
wytyczenia drogi z 
przedmiotowej 
działki przy ul. 
Podleśnej.
Działka posiada 
obsługę 
komunikacyjną, zaś 
planowana droga, 
wraz z 
przebiegającym 
przez nieruchomość 
gazociągiem,
w znacznym stopniu 
ogranicza 
powierzchnię 
zabudowy.

1609/259. zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

6. Barbara 
Kucharczyk

Wniesiono o 
odstąpienie od 
wytyczenia drogi z 
przedmiotowej 
działki przy ul. 
Podleśnej.
Działka posiada 
obsługę 
komunikacyjną, zaś 
planowana droga, 
wraz z 
przebiegającym 
przez nieruchomość 
gazociągiem,
w znacznym stopniu 
ogranicza 
powierzchnię 
zabudowy.

Działka nr 
1609/259.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 3.

7. Arkadiusz 
ŻYDEK

Wniesiono o zmianę 
przeznaczenia 
działki na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Przebiegający przez 
przedmiotową 
działkę gazociąg 
wysokiego ciśnienia 
wraz z jego strefą 
ochronną oraz 
obecne 
przeznaczenie jej 
części na tereny 
usług sportu i 
rekreacji lub 
zdrowia (US-UZ), z 
perspektywy osoby 
składającej uwagę 
obniżają wartość 
nieruchomości, 
czyniąc ją w dużej 
mierze 
bezużyteczną.

Działka nr
317.

US-UZ – teren 
zabudowy usług 
sportu i rekreacji 
lub usług 
zdrowia,
RZ – teren łąk
i pastwisk,
KDD – teren 
dróg publicznych 
klasy 
dojazdowej.

Zgodnie z ustaleniami studium 
przeważająca powierzchnia działki 
znajduje się w granicach terenu 
przeznaczonego pod łąki (19RZ) oraz 
zabudowę usługowo – mieszkaniową 
projektowaną (11UM2). Kierunki polityki 
przestrzennej nie przewidują 
lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 
lub usługowej na terenach łąk, co ze 
względów formalnych wyklucza 
ewentualną możliwość przyjęcia uwagi. 
Na poziomie studium i dalej projektu 
planu przyjęto koncepcję urbanistyczną 
polegającą na dwubiegunowej 
koncentracji usług w sąsiedztwie 
głównych tras komunikacyjnych. W 
związku z powyższym na skraju terenów 
zurbanizowanych przed kompleksem 
leśnym przeznaczono teren o powierzchni 
0,965ha pod usługi sportu i rekreacji lub 
usługi zdrowia – jako funkcję pośrednią 
pomiędzy trenami głównie 
mieszkaniowymi a terenami o charakterze 
przyrodniczym. Jest to rozwiązanie 
pozwalające w przyszłości "wyposażyć" 
sąsiednie osiedle o wachlarz funkcji 
podstawowych poprawiających jakość 
życia obecnych oraz przyszłych 
mieszkańców. Na przedmiotowym terenie 
będzie również możliwość zlokalizowania 
funkcji o znaczeniu ponadlokalnym co 
wpłynęłoby generalnie na poprawę 
wizerunku Żyglina i zwiększyłoby jego 
atrakcyjność inwestycyjną. W celu 
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stworzenia optymalnych warunków pod 
inwestycję i eliminowania przyszłych 
konfliktów społecznych celowe jest nie 
wprowadzanie funkcji mieszkalnej w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów usług 
sportu i rekreacji lub zdrowia.
Argument odnoszący się do spadku 
wartości nieruchomości jest bezzasadny, 
ponieważ na dzień dzisiejszy cała działka 
posiada użytek rolny, natomiast po 
wprowadzeniu planu do obrotu prawnego 
stanie się częściowo działką 
umożliwiającą zlokalizowanie zabudowy.

8. Małgorzata 
LUKAS

Wniesiono o zmianę 
przeznaczenia 
części działki pod 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
(zgodnie z zał.graf.).

Działka nr
861/86.

ZP – teren zieleni 
urządzonej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDD – teren 
dróg publicznych 
klasy 
dojazdowej.

Zgodnie z ustaleniami studium 
przeważająca powierzchnia działki 
znajduje się w granicach terenów parków, 
skwerów i zieleńców (7ZP) oraz 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ukształtowanej
i kształtującej się (83MN1). Zgodnie z 
kierunkami polityki przestrzennej 
wyrażonej w studium tereny ZP są 
wyłączone spod zabudowy mieszkaniowej, 
co ze względów formalnych wyklucza 
ewentualną możliwość przyjęcia uwagi.

9. Zyta JAKSA Wniesiono o 
utworzenie drogi na 
całej długości 
granicy działki nr 
1167/299 i 
nieruchomości 
sąsiedniej o nr 
1686/298 oraz 
przyłączenie ww. 
drogi do ul. 
Brynickiej, przez 
działkę
nr 1462/304 (działki 
nr: 1686/298 i 
1462/304 nie są 
własnością osoby 
składającej uwagę).

Działki nr:
1167/299,
1686/298,
1462/304.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDD – teren 
dróg 
dojazdowych.

Rozwiązania komunikacyjne przyjęte w 
projekcie planu stanowi wypadkową 
szeregu analiz i rozważanych koncepcji. 
Podczas prac przyjęto następujące 
założenia:
1. zabezpieczyć podstawowy szkielet 
komunikacyjny,
2. powiązać planowane drogi w sposób 
hierarchiczny i drogami o wyższej 
kategorii,
3. wykorzystać istniejące podziały,
4. minimalizować ingerencje w działki 
prywatne,
5. umożliwić wydzielanie dojazdów w 
granicach terenów niekomunikacyjnych,
6. stworzenie ustaleń, które nie 
doprowadzą do nadwyrężenia budżetu 
gminy.
Organ sporządzający projekt planu stoi na 
stanowisku, że zaproponowane 
rozwiązania są optymalnym, zwłaszcza w 
kontekście złożonych uwag – odnoszących 
się do korekt układu komunikacyjnego. 
Wniesione uwagi ukierunkowane zostały 
głównie na rozwiązania indywidualne bez 
kontekstu systemowego z 
nieuwzględnieniem oczekiwań sąsiadów. 
Należy zaznaczyć, że układ 
komunikacyjny ustalony w projekcie planu  
jest układem podstawowym możliwym do 
rozwoju zgodnie z zapisami planu. Należy 
jednak mieć świadomość, że struktura 
własności oraz układ działek będą 
wymuszały na właścicielach 
podejmowanie wspólnych sąsiedzkich 
inicjatyw podziałowych tak, aby uzyskać 
wydolne dojazdy i działki o parametrach 
możliwych do komfortowego 
zainwestowania.

10. Dominika FIK Wniesiono o 
utworzenie drogi na 
granicy działek nr: 
2267/299
i 1464/300 o 

Działki nr:
2267/299,
1462/304,
1464/300.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.
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minimalnej 
szerokości do 5m 
oraz na 
nieruchomości nr 
1462/304, co 
umożliwi połączenie 
ww. odcinka z ul. 
Brynicką (działki 
nr: 1464/300 i 
1462/304 nie są 
własnością osoby 
składającej uwagę).

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

11. Alicja ŻYDEK Wniesiono o 
uwzględnienie w 
projekcie mpzp 
drogi dojazdowej w 
końcowym odcinku 
działki nr 2158/297 
lub na 
nieruchomości
nr 1462/304 
(działka nr 
1462/304 nie jest 
własnością osoby 
składającej uwagę).

Działki nr:
2158/297,
1462/304.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Uwaga bezzasadna. Droga przebiega 
dokładnie w taki sposób, tj. stanowi 
przedłużenie działki nr 2159/297, w 
bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 
2158/297 i dalej przebiega przez działkę 
1462/304 w kierunku 7.KDL.

12. Lucyna 
BUCHENFELD

Wniesiono o 
utworzenie drogi o 
minimalnej 
szerokości
na granicy działek 
będących 
przedmiotem uwagi 
(działka
nr 1390/300 nie jest 
własnością osoby 
składającej uwagę).

Działki nr:
2266/299,
1390/300.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
U – teren 
zabudowy 
usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

13. Rafał 
PANICZEK

Wniesiono o 
utworzenie drogi na 
granicy działek nr: 
1464/300
i 2267/299 o 
minimalnej 
szerokości do 5m 
oraz na 
nieruchomości nr 
1462/304, co 
umożliwi połączenie
ww. odcinka z ul. 
Brynicką (działki nr 
2267/299 i 
1462/304 nie są 
własnością osoby 
składającej uwagę).

Działki nr:
1464/300,
1462/304,
2267/299.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

14. Gabriel 
SZURGACZ

1. Wyrażono 
sprzeciw wobec 
wysokiej wartości 
zaproponowanej w 
mpzp stawki 
procentowej opłaty 
planistycznej, która 
nie jest wymierna 
względem niskiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
przedmiotowych 

- - Brak jest racjonalnych podstaw do 
obniżenia zaproponowanej w planie renty 
planistycznej i w konsekwencji rezygnacji 
z dochodu gminy. Środki te będą 
wykorzystane na realizację zadań 
własnych gminy, w tym budowy i 
rozbudowy układu komunikacyjnego,
sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. 
Należy zwrócić uwagę, że na dzień 
dzisiejszy podejmowane są czynności 
planistyczne, w wyniku których dojdzie do 
wzrostu wartości części nieruchomości 
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terenów oraz 
przenoszenia części 
zadań gminy 
(realizacji dróg 
dojazdowych do 
działek) na 
właścicieli 
nieruchomości.
W przypadku braku 
podjęcia przez 
gminę 
odpowiedzialności 
za realizację dróg do 
prywatnych 
nieruchomości, 
zaproponowano 
zmniejszenie 
wartości opłaty 
planistycznej o 
połowę (w sytuacji 
uwzględnienia 
poniższych 
postulatów – pkt. 2. 
i 3. – obecna stawka 
zostanie 
zaakceptowana).

obecnie rolnych, zaś po wprowadzeniu do 
obrotu prawnego projektu planu – 
budowlanych. Głównym beneficjentem 
zysku staną się jednak mieszkańcy. Wg 
organu sporządzającego projekt planu 
powinni oni podzielić się nim z gminą, na 
której barki w konsekwencji spadną 
ustawowe obowiązki. Biorąc pod uwagę 
powyższe oraz fakt, że taka stawka 
ustalana jest obecnie dla większości 
planów, zasadne jest utrzymanie renty 
planistycznej na poziomie 30%.

2. Wyrażono 
niezadowolenie 
wobec 
nierównomiernej 
obsługi 
komunikacyjnej 
terenów wzdłuż ul. 
Harcerskiej – 
licznym 
nieruchomościom 
znajdującym się na 
południe od ww. 
drogi nie 
zapewniono żadnej 
obsługi 
komunikacyjnej, co 
stwarza 
dysproporcje 
względem gęstej 
sieci dróg obszarów 
na północ od 
przedmiotowej 
ulicy.
Zaproponowano aby 
na obszarach 
znajdujących się na 
południe od ul. 
Harcerskiej 
powstała sieć dróg 
publicznych o 
gęstości 
analogicznej 
względem terenów 
północnych.
(Jedynie działka nr 
1246/302 stanowi 
własność osoby 
składającej uwagę).

2.1. Rozwiązanie nr 
1 (zał. graf.  nr 1):
Wytyczenie drogi o 
przebiegu od ul. 

Działki nr:
1246/302,
1488/301,
2076/302,
2075/302.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
U – teren 
zabudowy 
usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Brak symetrii w gęstości publicznej sieci 
komunikacyjnej wynika z faktu, że w 
części północnej drogi te już istnieją, 
zatem utrzymanie ich w projekcie planu 
jako publicznych nie będzie stanowiło 
potencjalnego obciążenia finansowego z 
tytułu wykupu. Tereny stanowiące 
przedmiot uwagi mają zapewniony główny 
układ komunikacyjny w postaci dróg 
publicznych oraz niezbędną sieć dróg 
wewnętrzny. Pozostałe dojazdy będą 
możliwe do wydzielania na podstawie 
ustaleń planu.
Zgodnie z konsekwentnym stanowiskiem 
gminy – ze względu na potencjalne 
obciążenie jej budżetu – drogi publiczne w 
planie będą wydzielane wyłącznie
w niezbędnym zakresie.
W kontekście generalnego, obsługującego 
działki układu komunikacyjnego, należy 
zwrócić uwagę na kluczowy fakt – na 
etapie przystąpienia do sporządzenia planu 
aktywność społeczna jest minimalna, brak 
zainteresowania procedurą planistyczną, 
mieszkańcy nie proponują własnych 
rozwiązań, nie podejmując sąsiedzkich 
inicjatyw w zakresie współudziału 
powierzchniowego w drogach. Stąd też 
organ sporządzający projekt planu, mając 
negatywne doświadczenia w tym zakresie, 
w sposób ostrożny proponuję układ dróg, 
tak aby nie ingerować nadmiernie
w działki prywatne. Jednocześnie ustala 
główny szkielet komunikacyjny i daje 
możliwość realizacji dojazdów we 
własnym zakresie – w oparciu o ustalenia 
planu.
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Rolnej, wzdłuż 
granicy działek o nr 
ewid.: 2076/302, 
2075/302, 1246/302 
i nieruchomości nr 
1488/301, z 
podłączeniem do 
projektowanej drogi 
D20.KDW (działka 
nr 1488/301 posiada 
obecnie służebność 
przejazdu dla 
użytkowników 
działki 2075/302).
2.2.Rozwiązanie nr 
2 (zał. graf. nr 2):
Dodanie do 
rozwiązania nr 1 
odcinka o przebiegu 
od projektowanej w 
mpzp drogi 
D20.KDW do
ul. Harcerskiej.
Osoba składająca 
uwagę preferuje 
rozwiązanie
nr 2.

Działki nr:
1246/302,
1488/301,
2076/302,
2075/302,
1890/303,
660/303.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 
14.2.1.

2.3.Rozwiązanie nr 
3 (zał. graf. nr 3):
Modyfikacja 
względem 
rozwiązania nr 2, 
polegająca na 
przesunięciu drogi o 
przebiegu na osi 
wschód-zachód na 
południe, tj. na 
granicę działek o nr 
ewid.: 1488/301 i 
1389/300, 1465/300.

Działki nr:
1246/302,
1488/301,
1465/300,
1389/300,
1890/303,
660/303.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
U – teren 
zabudowy 
usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 
14.2.1.

3.Wyrażono 
niezadowolenie 
względem statusu 
(kategorii) 
projektowanych w 
mpzp dróg, tj. 
przeniesienia 
kosztów realizacji 
dróg wewnętrznych 
z gminy na 
właścicieli 
nieruchomości.
Zaproponowano 
zmianę statusu 
wszystkich 
projektowanych w 
mpzp dróg (w tym 
zaproponowanych
w niniejszej 
uwadze) na 
publiczne.

- - Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 
14.2.
Należy ponadto zaznaczyć, że wydzielenie 
w planie dróg wewnętrznych nie skutkuje 
koniecznością ich budowy przez osoby 
prywatne. Ponadto status dróg 
wewnętrznych nie przesądza o tym, że nie 
mogą one zostać przejęte przez gminę i – 
w konsekwencji – stać się publicznymi.

15. Krystyna 
JAJONEK

1.Wniesiono o 
likwidację 
projektowanych w 
mpzp odcinków 
drogi D20.KDW 
przebiegających 
(zał. graf.):
1.1.na granicy 

Działki nr:
1168/299,
2087/299,
413/299 – 
obecnie 
2266/299,
1464/300,
1465/300

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.
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wymienionych w 
uwadze działek nr: 
1168/299 i 
2087/299 oraz przez 
nieruchomości nr: 
413/299 (obecnie 
2266/299), 
1464/300, 1465/300.

1177/299, 
1686/298, 
1167/299.

lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

1.2.przez 
południową część 
działki nr 1690/298, 
nieruchomość nr 
2159/297 oraz 
fragmenty działek: 
1462/304, 1463/304, 
308, 309.

Działki nr:
1690/298,
2159/297,
1462/304,
1463/304,
308,
309.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych,
KDD – teren 
dróg publicznych 
klasy 
dojazdowej.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

2.Zaproponowano 
przebieg nowej 
drogi na 
przedłużeniu ul. 
Rolnej (D19.KDW), 
przez działki nr: 
1171/299, 1686/298 
i 1167/299 oraz 
połączenie jej z ul. 
Brynicką przez 
nieruchomość nr 
1462/304 (zał. graf.)

Jedynie działka nr 
1168/299 jest 
własnością osoby 
składającej uwagę.

Działki nr:
1171/299,
1686/298,
1167/299,
1462/304.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

16. Marek 
KOTALA

Wniesiono o 
usunięcie z projektu 
mpzp fragmentu 
drogi F11.KDW, 
przebiegającej przez 
przedmiotowe 
działki (zał.graf.).
(Działki nr: 
1405/260, 1609/259 
nie są własnością 
osoby składającej 
uwagę).

Działka nr
409/306,
1405/260,
1609/259.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych,
KDD – teren 
dróg publicznych 
klasy 
dojazdowej.

Biorąc pod uwagę istniejący układ 
komunikacyjny, fakt planowanej drogi 
7.KDL, która docelowo przejmie funkcję 
zbiorczą oraz skanalizuje ruch z sąsiednich 
terenów budowlanych w kierunku DW 
912 (ul. Śląskiej), uzasadnione jest 
zaprojektowanie hierarchicznego pod 
względem szerokości układu dróg 
wewnętrznych w sposób umożliwiający 
swobodny dostęp do drogi o wyższej 
kategorii tj. lokalnej. W tym celu droga 
F20.KDW o szerokości 8m posiada 
powiązanie z 10-metrową drogą 
F11.KDW, która dalej została włączona do 
7.KDL. Rozwiązanie to eliminuje 
niewskazaną "przelotowość" wąskiej ul. 
Poniatowskiego i nadmierną ilość włączeń 
do planowanej drogi 7.KDL. Z punktu 
widzenia komunikacyjnego oraz 
ekonomicznego jest to propozycja 
optymalna.

17. Ryszard SZEJA 1.Wyrażono 
sprzeciw wobec 
realizacji fragmentu 
projektowanej w 
mpzp drogi, 
biegnącego na 
granicy 

Działki nr:
1168/299,
2087/299,
413/299 – 
obecnie 
2266/299,
1464/300,

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.
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wymienionych w 
uwadze działek nr: 
1168/299 i 
2087/299 oraz przez 
nieruchomości nr: 
413/299 (obecnie 
2266/299), 
1464/300, 1465/300.
Przez przedmiotową 
działkę przebiega 
gazociąg, wobec 
czego nie planuje 
się jej zabudowy.

Jedynie działka nr 
2087/299 jest 
własnością osoby 
składającej uwagę.

1465/300. jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW - teren 
dróg 
wewnętrznych.

2.Zaproponowano 
przebieg nowej 
drogi na 
przedłużeniu ul. 
Rolnej (D19.KDW) 
oraz połączenie ww. 
odcinka
z ul. Brynicką (w 
połowie z działki 
osoby wnoszącej 
uwagę i w połowie z 
działki sąsiedniej – 
nr 1686/298).

Działki nr:
1171/299,
1167/299,
1686/298,
1462/304.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
MN-U – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
lub usługowej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

Uwagi złożone po terminie
18. Teresa 

CICHOCKA
Złożono sprzeciw 
wobec wydzielenia 
części 
przedmiotowej 
działki pod drogę, 
która dzieli 
nieruchomość i 
uniemożliwia 
sprzedanie jej w 
całości.

Działka nr
1391/302.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.

19. Elżbieta 
BARCZYK

Brak zgody na 
przebieg drogi 
wewnętrznej.

Działka nr
279.

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
KDW – teren 
dróg 
wewnętrznych.

Zgodnie z uzasadnieniem do uwagi nr 9.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 19 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 
ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
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