
 

 

UCHWAŁA NR 46.358.2014 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego 

obszar oznaczony symbolem MP/13 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), na wniosek Burmistrza Miasta Rydułtowy po stwierdzeniu zgodności 

planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy 

przyjętego Uchwałą Nr 37.265.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 czerwca 2013 r. 

RADA MIASTA RYDUŁTOWY 

uchwala: 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYDUŁTOWY 

OBEJMUJĄCY OBSZAR OZNACZONY SYMBOLEM MP/13 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie 

załącznika graficznego Nr 1. W skład obszaru objętego planem wchodzą tereny położone pomiędzy granicą 

administracyjną miasta Rydułtowy z miastem Pszów (ul. Jesionowa), ul. Raciborską, wschodnią granicą 

działek nr 512/80, 513/80, 514/80 i południową granicą działki nr 514/80. 

2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia graficzne: 

1) granica miasta, 

2) granica obszaru objętego planem, 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) numery i symbole identyfikacyjne terenów, 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Rydułtowy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi załącznik nr 3 do  uchwały. 
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5. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów, treść podkładów mapowych, 

numery i różnego rodzaju nazwy, nie są treścią ustaleń planu, lecz informacją o tym stanie. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć 

dopuszczalny zasięg lokalizacji ścian zewnętrznych budynków, za wyjątkiem  elementów obejmujących 

schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu, inne detale wystroju 

architektonicznego oraz ich części znajdujących się całkowicie poniżej poziomu gruntu. 

§ 3. 1. W granicach planu każdorazowo dopuszcza się: 

1) parkingi, za wyjątkiem terenu 1ZW, 

2) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki rowerowe, 

3) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury oraz zieleń 

urządzoną, 

4) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, obronności oraz bezpieczeństwu publicznemu. 

2. W granicach planu zakazuje się: 

1) unieszkodliwiania odpadów, 

2) gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, za wyjątkiem terenu 2PU. 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 4. 1. W granicach planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 

ochrony. 

2. Wzdłuż wschodniej granicy terenu PU należy urządzić pas zwartej zieleni izolacyjnej, wielopiętrowej, 

o szerokości co najmniej 5,0 metrów, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5. 1. Zakazuje się: 

1) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

2) składowania materiałów bez zabezpieczenia przed rozwiewaniem ich przez wiatr, 

3) przekształcania powierzchni ziemi nie związanej z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie 

przeznaczenia terenów, 

4) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód podziemnych 

i powierzchniowych. 

2. Przy realizacji robót ziemnych obowiązuje zdjęcie wierzchniej warstwy gleby oraz jej odpowiednie 

zdeponowanie umożliwiające ponowne wykorzystanie. Masy ziemne wybierane lub przesuwane w trakcie 

budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji lub ukształtowania nowych form powierzchni 

ziemi w obrębie obszaru inwestycji. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury 

wymagające ochrony konserwatorskiej. 

2. Na terenie objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury 

współczesnej. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. W planie nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rozdział 6. 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 8. 1. Przeznaczenie terenów PU: tereny zabudowy produkcyjnej, zabudowy usługowej, zabudowy 

produkcyjno-usługowej, składów i magazynów. Dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże i wiaty. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy (powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym) 

nie może przekraczać 70% powierzchni działki, 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki, 

3) maksymalna intensywność zabudowy - 3,0; minimalna intensywność zabudowy - 0,001 

4) miejsca postojowe dla potrzeb usług i produkcji należy uwzględnić w ramach posiadanej działki 

z uwzględnieniem wskaźników podanych w rozdziale 9 § 14, 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynków - 15,00 m, 

b) budowli - 30,0 m, 

c) obiektów małej architektury - 6,0 m, 

6) geometria dachów: dachy płaskie, dachy spadziste wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci do 45°. 

7) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku - 100,0 m 

3. Dla terenu 2PU i 3PU dopuszcza się: zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie odpadów w tym 

organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 9. Przeznaczenie terenu 1ZW : zieleń wysoka, tereny zadrzewione i zakrzaczone. W obrębie terenu 1ZW 

obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 10. 1. Przeznaczenie terenu 1KDG : pas drogowy drogi publicznej klasy głównej – ul. Raciborska (droga 

wojewódzka nr 935). Dopuszcza się: obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem i organizacją ruchu 

drogowego, urządzenia związane z obsługą i ochroną drogi, usprawnieniem ruchu oraz ochroną środowiska, 

w tym chodnik, ścieżka rowerowa i zieleń przyuliczna, a także obiekty i urządzenia komunikacji publicznej, 

możliwa lokalizacja wiat przystankowych i powiązanych z nimi obiektów nie związanych trwale z gruntem – 

kiosków handlowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 15m
2 
oraz budek telefonicznych. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - szerokość terenu w liniach 

rozgraniczających od 18 m do 19 m, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

§ 11. 1. Przeznaczenie terenu 1KDD : pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej - ul. Jesionowa. 

Dopuszcza się: obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem i organizacją ruchu drogowego, urządzenia 

związane z obsługą i ochroną drogi, usprawnieniem ruchu oraz ochroną środowiska, w tym chodnik, ścieżka 

rowerowa i zieleń przyuliczna, a także obiekty i urządzenia komunikacji publicznej, możliwa lokalizacja wiat 

przystankowych i powiązanych z nimi obiektów nie związanych trwale z gruntem – kiosków handlowych 

o powierzchni zabudowy nie większej niż 15m
2 
oraz budek telefonicznych. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - szerokość terenu w liniach 

rozgraniczających od 10 m do 12 m, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

Rozdział 7. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

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

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 12. Obszar objęty planem znajduje się w granicach złoża węgla kamiennego "Rydułtowy” z metanem 

jako kopaliną towarzyszącą oraz w granicach obszaru i terenu górniczego „Rydułtowy I”. Każdorazowe 

posadowienie obiektów budowlanych wymaga uwzględnienia aktualnych uwarunkowań geologiczno – 

górniczych. 
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Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 13. 1. Nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w strefie PU : 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 1000 m
2
, 

2) minimalna szerokość frontu działki – 25 m, 

3) kąty nachylenia granic bocznych działek w stosunku do ulic od 60° do 90°. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. Ustala się następujące 

wskaźniki miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 

 Lp.  Rodzaj obiektu (usługi) 

 w obrębie terenu PU 

 Jednostka odniesienia  Liczba miejsc postojowych na jednostkę odniesienia 

 1  Administracja  100 zatrudnionych  25 

 2  Produkcja (przemysł, usługi)  100 zatrudnionych  20 

 3  Obiekty usług handlu  100 m
2 
pow. sprzedaży  5 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę pitną - główny kierunek zasilania od strony północnej w ramach rozbudowy 

istniejących wodociągów oraz w przypadku potrzeby, budowa nowego wodociągu od strony 

ul. Raciborskiej 1KDG i ul. Jesionowej 1KDD. 

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 

a) poprzez odprowadzanie ścieków z terenów PU, na miejską oczyszczalnię ścieków, 

b) do czasu realizacji pełnego systemu odprowadzania ścieków dopuszcza się realizację lokalnych 

rozwiązań spełniających wymogi ochrony środowiska. 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) poprzez rozbudowę istniejącego systemu, w tym budowę nowych stacji transformatorowych, 

b) lokalizacja stacji transformatorowych na terenie PU, z zapewnieniem dojazdu od strony istniejącego 

i projektowanego odcinka ulicy Jesionowej (1KDD) oraz od strony dróg wewnętrznych. 

4) zaopatrzenie w gaz - dla obszaru objętego planem istnieje możliwość zabezpieczenia dostawy gazu 

z istniejącej sieci gazowej od strony ul. Raciborskiej, poprzez budowę sieci wzdłuż ul. Jesionowej, 

dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z butli lub zbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi, 

5) zaopatrzenie w energię cieplną -  dopuszcza się stosowanie indywidualnych instalacji centralnego 

ogrzewania. 

6) telekomunikacji - poprzez rozbudowę istniejących systemów w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych 

lokalizacji. 

7) na terenach położonych w granicach obszaru objętego planem, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

a także zmiany przebiegu lub likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

lokalizacje nowych – pod warunkiem zachowania ciągłości systemów zaopatrzenia w poszczególne media 

i przy zachowaniu zasad określonych w § 14 oraz warunków określonych w przepisach odrębnych. 

8) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, a także zmiany przebiegu urządzeń melioracji szczegółowej t.j. 

rowów otwartych i drenażu. 

Rozdział 10. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 15. Do czasu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów zgodnie z ustaleniami planu 

dopuszcza się zachowanie dotychczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2653



Rozdział 11. 

Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe 

§ 16. Zgodnie z art.15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustala się dla nieruchomości położonych w obrębie planu - 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowych 

opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy. 

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

Województwa Śląskiego. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.    

  

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46.358.2014 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46.358.2014 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

Rozstrzygnięcia 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

W związku z brakiem uwag do projektu planu, nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 46.358.2014 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. W planie zapisano inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

Gminy, zwane dalej inwestycjami, dotyczące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dróg 

publicznych. 

§ 2. Inwestycje będą realizowane sukcesywnie, odpowiednio do potrzeb oraz możliwości ich finansowania 

ze środków, o których mowa w § 3. 

§ 3. Realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków budżetu Gminy oraz z wykorzystaniem środków 

z innych źródeł finansowania. 

§ 4. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 2653


		2014-05-05T08:00:06+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




