
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/482/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 

zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XXII/291/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej, po 

stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jaworzna  

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne planu  

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 1,63 ha położony w Jaworznie przy ul. Ludowej.  

2. Granice opracowania, pokazane na rysunku planu, wyznaczają: od północy – granice działek nr 

307 i 308/2 (obręb 15 c), od zachodu – granice działek nr 309/1 i 309/2 (obręb 15 c), od wschodu - granice 

działek nr 313/1 i 313/2 (obręb 15 c), od południa – ul. Ludowa. 

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:  

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4,  

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są kolejne załączniki zawierające: rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2, rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3. 

§ 3. 1. Na Rysunku Planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:  

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
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KDW - teren drogi wewnętrznej  

ITE - teren infrastruktury technicznej,  

5) oznaczenie nieruchomości dla których ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości. 

2. Na Rysunku Planu występują również oznaczenia dodatkowe – informacyjne stanowiące treść mapy 

zasadniczej oraz:  

1) istniejące i projektowane trasy sieci infrastruktury technicznej,  

2) granice działek wraz z numerami,  

3) ustalenia obowiązującego planu w sąsiedztwie sporządzanego planu miejscowego. 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:  

1) przeznaczenia terenów – rozdział 2,  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – rozdział 3,  

3) zasad ochrony środowiska – rozdział 4,  

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu – rozdział 5,  

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – 

rozdział 6,  

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 

zabudowy - rozdział 7,  

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – rozdział 8,  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – rozdział 9,  

9) stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 10,  

10) ustaleń końcowych - rozdział 11. 

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:  

1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego,  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

3) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych,  

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie. 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi, 

sieciami uzbrojenia technicznego terenu i infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne,  

3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w tekście i na rysunkach planu zgodnie z § 3 i 

§ 4, dotyczące terenów o których mowa w § 1,  

4) przeznaczeniu podstawowym – jest to przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo 

i funkcjonalnie na działce budowlanej lub na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny,  
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5) przeznaczeniu uzupełniającym, funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu 

inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na 

warunkach określonych w planie,  

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji parterowych wszystkich 

budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych znajdujących się na określonej działce budowlanej, 

liczoną w zewnętrznym obrysie budynku lub obiektu bez: części obiektów budowlanych nie wystających 

ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów,  

7) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w formie graficznej stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie,  

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:  

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a – mierzoną od średniego poziomu terenu na 

obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu, 

10) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynki usług (w tym sportu i rekreacji) oraz handlu 

o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m
2
. 

Rozdział 2. 

Przeznaczenie terenów  

§ 6. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 

przeznaczeniu i oznaczonych odpowiednimi symbolami, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe 

terenów:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN,  

2) teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1ITE,  

3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) lokalizację budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

2) zakaz lokalizacji w pierwszej linii zabudowy od strony dróg budynków garaży i budynków gospodarczych,  

3) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych i blach za 

wyjątkiem rozwiązań systemowych ścian warstwowych,  

4) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy 

określonymi w planie,  

5) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego, za 

wyjątkiem muru wykonanego z kamienia lub cegły. 

§ 8. W granicach planu ustala się następujące zasady rozmieszczania reklam:  

1) zakaz lokalizacji masztów reklamowych i wolnostojących urządzeń reklamowych,  

2) dopuszcza się szyldy reklamowe o powierzchni nie większej niż 1,50 m
2
, umieszczone na elewacjach, 

dotyczące działalności usługowej prowadzonej w budynku. 
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Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska  

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 

łączności publicznej i sygnalizacji.  

2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może 

przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, przy czym wskazuje się, zgodnie z przywołaną ustawą, że dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MN obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową.  

3. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól 

elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:  

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN obowiązują dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

2) dla wszystkich pozostałych terenów w granicach planu, obowiązują dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Rozdział 5. 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu  

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkalno – usługowa i usługowa,  

3) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  

4) lokalizację usług i rzemiosła jako usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których powierzchnia 

nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,  

5) lokalizację obiektów usługowych samodzielnych lub jako przybudowanych do budynku mieszkalnego, 

których powierzchnia wewnętrzna nie może przekraczać 50% powierzchni wewnętrznej budynków 

o funkcji podstawowej zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej,  

6) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy z zachowaniem 

standardów określonych w niniejszym paragrafie,  

7) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych przy lokalizacji :  

a) zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – 800 m
2
,  

b) zabudowy bliźniaczej – 450 m
2
,  

c) zabudowy mieszkalno – usługowej – 1000 m
2
, 

8) maksymalną wysokość zabudowy 15 m, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 9, 10 i 11,  

9) budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe wolnostojące i bliźniacze o maksymalnej wysokości 10,0 m 

i 3-ch kondygnacjach nadziemnych (łącznie z poddaszem użytkowym),  

10) budynki usługowe o maksymalnej wysokości 6,0 m i jednej kondygnacji nadziemnej,  

11) budynki gospodarcze i garaże o maksymalnej wysokości 5,0 m,  

12) szerokość elewacji od 3 m do 18 m,  

13) dachy budynków płaskie, dwuspadowe i wielopołaciowe o kącie nachylenia 20 do 45 stopni,  

14) krycie dachów spadzistych wszystkimi rodzajami dachówek lub materiałami imitującymi 

(blachodachówka, dachówka bitumiczna itp.) oraz blachą, płaskich – wszystkimi materiałami,  
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15) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,20, a dla działki ze 

zlokalizowaną zabudową mieszkaniową i zabudową usługową – 0,40,  

16) intensywność zabudowy: minimalna - 0,35, maksymalna - 1,00,  

17) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej ze 

zlokalizowanym na niej budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno – usługowym – 60 %, dla działki 

budowlanej ze zlokalizowaną zabudową mieszkaniową i zabudową usługową – 45%,  

18) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki w ilości 

minimum 2 stanowiska,  

19) w przypadku lokalizacji usług wymagane jest wydzielenie, w granicach działki, dodatkowych miejsc 

postojowych według wskaźnika : 3 miejsca postojowe na 100 m
2
 powierzchni użytkowej usług, lecz 

nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:  

1) lokalizację w granicy działki:  

a) nowych budynków zabudowy bliźniaczej, pod warunkiem, że są lokalizowane na sąsiednich działkach 

budowlanych,  

b) garaży i budynków gospodarczych, 

2) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów 

zlokalizowanych w granicy działki,  

3) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych niezbędnych dla obsługi 

terenu i zabudowy,  

4) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ITE ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty, urządzenia i sieci związane z funkcjonowaniem systemu 

elektroenergetycznego,  

2) lokalizację nowych obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego 

oraz możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m i 1 kondygnacja nadziemna,  

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,40,  

5) intensywność zabudowy: minimalna 0,15, maksymalna 0,40,  

6) szerokość elewacji od 3 m do 6 m,  

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 40%,  

8) dachy budynków – wszystkie formy i konstrukcje kryte wszystkimi materiałami. 

Rozdział 6. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

§ 12. 1. Scalenia nieruchomości i ponownego podziału na działki gruntu dokonywać należy w trybie 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zachowaniem następujących 

warunków:  

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN minimalna powierzchnia działki gruntu przy 

lokalizacji:  

a) budynków mieszkalnych wolnostojących – 800 m
2
 i minimalnej szerokości frontu działki - 20 m,  

b) budynków mieszkalnych bliźniaczych – 450 m
2
 i minimalnej szerokości frontu działki – 12 m,  

c) budynków mieszkalno – usługowych i usługowych – 1000 m
2
 i minimalnej szerokości frontu działki 

20 m, 
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2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 70 do 

110 stopni, 

2. Minimalna powierzchnia i szerokość frontu działki gruntu o której mowa w ust. 1 nie dotyczy 

wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi. 

Rozdział 7. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy  

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN przy lokalizowaniu budynków 

w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii średniego napięcia, obowiązują ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Rozdział 8. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji  

§ 14. 1. Obszar planu obsługiwany jest z istniejącej drogi publicznej położonej poza granicami planu oraz 

drogi wewnętrznej 1KDW o szerokości w liniach rozgraniczających w granicach planu 4,0 m, z poszerzeniami 

na trójkąty widoczności zgodnie z rysunkiem planu.  

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 15. Obszar planu obsługiwany jest z istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

funkcjonujących w ramach poszczególnych systemów oraz zapewniających powiązania z miejskim systemem 

zaopatrzenia w wodę, gazowniczym i elektroenergetycznym.  

§ 16. Ustala się, że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne oraz na potrzeby 

zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla obszaru planu realizowane będzie na bazie 

istniejących sieci wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.  

§ 17. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:  

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją grawitacyjno – tłoczną do oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej poza granicami planu,  

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie 

własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych lub poprzez oczyszczalnie 

przydomowe (bez doczyszczania ścieków w gruncie),  

3) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podłączenia do niej nieruchomości, na których 

unieszkodliwianie ścieków odbywa się poprzez szczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba),  

4) przy realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązuje nakaz uwzględnienia warunków 

hydrogeologicznych zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne. 

2. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się, że w razie braku możliwości przyłączenia do sieci 

kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na własny teren 

niezabudowany, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych przy spełnieniu wymogów określonych 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z indywidualnych lokalnych źródeł ciepła 

z zastosowaniem ekologicznych, nowoczesnych technologii zapewniających możliwie najniższą emisję spalin 

i pyłów oraz posiadających sprawność energetyczną powyżej 75%.  

§ 19. Ustala się, że dostawa gazu dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowania 

realizowana będzie z istniejącej sieci średniego ciśnienia, zlokalizowanej poza granicami planu, po jej 

rozbudowie stosownie do potrzeb.  
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§ 20. Ustala się, że dostawa mocy i energii elektrycznej nastąpi w oparciu o istniejące lub nowe stacje 

transformatorowe zasilane z istniejącej sieci średniego napięcia, poprzez kablową lub napowietrzną sieć 

niskiego napięcia rozbudowaną stosownie do potrzeb.  

§ 21. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:  

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych 

uprawnionych operatorów sieci,  

2) realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego 

i planowanego zainwestowania. 

Rozdział 10. 

Stawki procentowe służącej naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

§ 22. 1. Dla działek o numerach 307, 308/1, 308/2, 309/2 i 312 oraz części działki nr 310 dla których 

w planie dokonano przeznaczenia terenu lasów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się, 

w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na potrzeby niniejszego planu, stawkę procentową od wzrostu 

wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).  

2. Dla pozostałych działek, ze względu na utrzymanie tego samego przeznaczenia, sposobów ich 

wykorzystania, użytkowania i zagospodarowania w stosunku do sytuacji przed uchwaleniem niniejszego planu, 

na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby niniejszego planu, nie ustala się stawki 

procentowej. 

Rozdział 11. 

Ustalenia końcowe  

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wiesław Więckowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/482/2013 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Rysunek planu  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/482/2013 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej, nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta 

Jaworzna  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworznie rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 

Ludowej zawartych w dokumentacji prac planistycznych – „Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej”.  

§ 1. Nie uwzględnia, nieuwzględnionej w całości przez Prezydenta Miasta, uwagi zgłoszonej pod Nr 

1 dotyczącej pominięcia na Rysunku Planu strefy ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza.  

Zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, wydanym na podstawie 

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:  

„§3.1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, 

zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł 

i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 

150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m 

odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci 

podłączone.  

2. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło 

zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.” 

Równocześnie § 7 przywołanego rozporządzenia wskazuje, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 

cmentarzy już istniejących, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, a właściwy 

powiatowy inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystaniu z tego cmentarza.  

Prezydent Miasta, na etapie sporządzania projektu planu miejscowego, wystąpił do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności uwzględnienia 

w projekcie planu strefy ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza.  

W odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta Miasta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie 

(pismo Nr NS/NZ/522/16-1/12 z dnia 21.11.2012 r.) stwierdza:  

„...W związku z uzyskaną informacją w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 

Ludowej rozszerzane będą tereny mieszkaniowo – usługowe w kierunku istniejącego cmentarza, którego 

granice nie ulegają zmianie. Wobec powyższego rozporządzenie to nie ma w tym wypadku zastosowania.  

Stanowisko takie zawiera również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 

07.04.2008 r., IISA/KR386/06”.  

Wskazać tutaj również należy, że w trybie uzgadniania i opiniowania projektu planu Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Opinią sanitarną nr NS/NZ/522/17-1/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

zaopiniował bez uwag projekt planu. Również Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

Postanowieniem Nr NS-NZ.743.133.2012.AG z dnia 18.12.2012 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu 

w ustaleniach którego nie uwzględniono strefy ochrony sanitarnej od cmentarza.  

W świetle powyższego uznać należy, że nieuwzględnienie uwagi jest uzasadnione.  
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§ 2. Nie uwzględnia, nieuwzględnionej w części przez Prezydenta Miasta, uwagi zgłoszonej pod Nr 

3 dotyczącej przedłużenia istniejącej ul. Żniwnej w kierunku wschodnim.  

Proponowany przebieg położony jest poza granicą sporządzanego planu miejscowego.  

Ponieważ plan miejscowy nie może zawierać ustaleń dotyczących terenów położonych poza jego 

granicami, nie jest możliwe zaprojektowanie proponowanego przez składającego uwagę połączenia drogowego.  

W ustaleniach planu w § 10 ust. 2 pkt 3 dopuszczono na terenie 1MN realizację dróg wewnętrznych 

niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy, a więc właściciele nieruchomości, które nie posiadają dostępu do 

drogi publicznej, będą mogli w najkorzystniejszy dla siebie sposób określić sposób zapewnienia bezpośredniej 

dostępności komunikacyjnej tych nieruchomości.  

Wobec powyższego uzasadnione jest nieuwzględnienie uwagi w tym zakresie.  

§ 3. Nie uwzględnia w części uwagi zgłoszonej pod numerem 4 przez Klub Radnych PO RM, ponieważ 

sprowadza się ona do poparcia uwagi zgłoszonej pod Nr 3. Jak już przedstawiono powyżej, uwaga zgłoszona 

pod Nr 3 w części została uwzględniona przez Prezydenta Miasta, w części nieuwzględniona z przyczyn 

podanych w § 2 niniejszego rozstrzygnięcia. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/482/2013 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Ludowej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

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

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późniejszymi zmianami), 

w oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu” rozstrzyga się, co następuje:  

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ludowej, 

miasto Jaworzno nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy. 
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