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UCHWAŁA NR IX/48/2011 
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin 
w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124), oraz w związku 
z uchwałą Nr XXXIX/172/2010 Rady Miasta Imielin 
z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie 
ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej. 
Rada Miasta Imielin po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin 
przyjętego uchwałą nr XXXV/147/2009 z dnia 25 
września 2009 r., uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie 
ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej 
zwany dalej planem, w granicach określonych na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

2. Plan określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów 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;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym;

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

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

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

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym

3. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 uchwały;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
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znaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony 
symbolem;

4) symbolu terenu – należy przez to rozumieć 
numeryczne i/lub literowe oznaczenie poszczegól-
nych terenów;

5) przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-
zumieć kategorie form zagospodarowania lub 
działalności lub grupy tych kategorii, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie;

6) przeznaczenie uzupełniające - należy przez 
to rozumieć kategorie form zagospodarowania 
lub działalności lub grupy tych kategorii, które 
występują w połączeniu z przeznaczeniem podsta-
wowym;

7) linii rozgraniczającej – należy przez to ro-
zumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

8) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek lub 
budynki, ograniczoną zewnętrznym obrysem ścian 
przyziemia;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć 
żaden element budynku za wyjątkiem balkonów, 
galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych, 
okapów, gzymsów i innych detali architektonicz-
nych nie więcej niż o 1 m;

10) intensywności zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków, istniejących na 
danej działce, do powierzchni działki;

11) inwestycji celu publicznego – należy przez 
to rozumieć cele publiczne w rozumieniu ustawy 
o gospodarce nieruchomościami;

12) przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;

13) terenie biologicznie czynnym – należy 
przez to rozumieć teren biologicznie czynny w ro-
zumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14) działce – należy przez to rozumieć działkę 
budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

15) liczbie kondygnacji – należy przez to rozu-
mieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

16) strefa ograniczenia w użytkowaniu – należy 
przez to rozumieć strefę wyznaczoną od obiektów 
uciążliwych, w granicach której wprowadza się 
ustalenia mające na celu ochronę zdrowia ludzi;

17) nośniku reklamowym – należy przez to ro-
zumieć budowlę służącą reklamie;

18) szyldzie – należy przez to rozumieć graficzne
oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność 
umieszczone na budynku lub na terenie, na którym 
działalność jest wykonywana, o powierzchni nie 
większej niż 0,7 m²;

19) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to 
rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ogro-
dzenia nie przysłonięta przez jego trwałe elementy 
stanowi co najmniej 40 % powierzchni całkowitej 
ogrodzenia;

20) stawce procentowej - należy przez to ro-
zumieć stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenów:

1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolnostojąca, bliźniacza;

2) MN/U – zabudowa mieszkaniowo – usługo-
wa,

3) KD-Z – rezerwa terenu pod drogę publiczną 
klasy zbiorczej;

4) KD-L – droga publiczna klasy lokalnej;
5) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej;
6) ZN – zieleń nieurządzona;
2. W każdym z terenów zakazuje się przezna-

czeń innych niż te, które są dla niego ustalone 
w planie.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne,
wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi 
ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne wynikają

z przepisów odrębnych:
1) granice obszaru objętego planem w całości 

znajdujące się w granicach Terenu Górniczego 
„Lędziny I”;

2) granice obszaru objętego planem w całości 
znajdujące się w granicach Obszaru Górniczego 
„Lędziny I”.

3. Treści informacyjne planu:
1) proponowane przebiegi ciągów pieszo-jezd-

nych lub dróg wewnętrznych.

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

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy;

2) dopuszcza się adaptację zabudowy zgodnie 
z ustaleniami planu;

3) lokal i zac ja  nowych budynków przy 
zachowaniu określonych na rysunku planu nie-
przekraczalnych linii zabudowy;

4) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie 
obowiązują dla budynków i budowli infrastruktury 
technicznej;

5) na terenach, na których dopuszcza się zabu-
dowę, a przepisy szczegółowe planu nie stanowią 
inaczej, dopuszcza się:
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a) tymczasowe obiekty budowlane z zastrzeże-
niem obiektów usługowo - handlowych,

b) obiekty małej architektury;
6) na terenach, na których dopuszcza się zabu-

dowę, obowiązuje:
a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych 

w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-
-rowerowych,

b) zakaz podświetlania nośników reklamowych 
w sposób mogący powodować uciążliwości i ośle-
pienie kierujących poruszających się po drogach 
publicznych,

c) zakaz lokalizowania nośników reklamowych 
przysłaniających otwory okienne, a także w odle-
głości mniejszej niż 2 m od okien budynków,

d) dopuszczenie lokalizowania szyldów;
7) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej od strony dróg publicznych.

§ 6. W zakresie zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala się, iż w przypadku natrafienia
podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty budow-
lane, teren udostępnić do badań archeologicznych, 
oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce 
jego odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) wprowadza się zakaz przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zgodnie z rodzajem terenów objętych 
ochroną przed hałasem, dla których obowiązują 
zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, 
określone wskaźnikami hałasu w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku określa standardy akustyczne w śro-
dowisku dla terenów o różnych funkcjach: tereny, 
o których mowa w § 3 ust. 1, pkt 1 i pkt 2, należą do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i mieszkaniowo-usługowej;

3) pozostałe tereny, nie wymienione w pkt 2, 
nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych winno następować na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych oraz w gminnych przepi-
sach porządkowych;

5) ograniczenie do granic nieruchomości 
uciążliwości związanych z przeznaczeniem terenu, 
w zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i powietrza, 
substancji złowonnych, hałasu i fal elektromagne-
tycznych;

6) zakaz poddawania odpadów ulegających 

biodegradacji procesowi recyklingu na terenie;
7) w przypadku lokalizacji inwestycji usługo-

wych, należy zapewnić ochronę terenów sąsiednich 
przed hałasem na terenie własnym inwestora, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku.

§ 8. W zakresie zasad wynikających z kształto-
wania przestrzeni publicznych:

1) ustala się obowiązek zagospodarowania te-
renu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników 
i placów w sposób umożliwiający korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych 
w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury, wiat przystankowych i zieleni na 
terenach dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod 
warunkiem nienaruszania wymagań określonych 
w przepisach odrębnych o drogach publicznych;

3) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, na terenach ob-
jętych planem.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospo-
darowania 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 ustala 
się:

1) całość obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach Terenu Górniczego „Lędziny I”;

2) całość obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach Obszaru Górniczego „Lędziny I”;

3) na terenach górniczych istnieje możliwość 
występowania wstrząsów generowanych przez 
eksploatację górniczą kopalni o przyspieszeniach 
drgań gruntu do 120mm/s² ;

4) wymaga się każdorazowego uzgodnienia in-
westycji z właściwym przedsiębiorcą posiadającym 
koncesję na wydobywanie kopaliny oraz spełnienia 
przez inwestycję warunków ochrony przed wpły-
wami działalności górniczej przy uwzględnieniu 
aktualnych informacji o kategorii szkód górni-
czych;

5) obszar planu znajduje się zasięgu triasowe-
go Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 
Chrzanów w związku z czym:

a) należy zwrócić uwagę na rozwiązanie gospo-
darki wodno – ściekowej,

b) uwzględnić istniejące ujęcia wód podziem-
nych i ich strefy,

c) lokalizacja obiektów mogących bezpośrednio 
zagrażać jakości wód podziemnych i powierzchnio-
wych powinna być uwarunkowana bezpiecznym 
ich eksploatowaniem,

d) należy uwzględnić takie rozwiązania, aby 
zapewnić ochroną zbiornika wód Dziećkowice,
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e) obszar objęty planem nie znajduje się w stre-
fie zagrożenia powodzią.

§ 10. W zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem ustala się:

1) przy dokonywaniu podziałów należy speł-
nić wymogi zawarte w przepisach szczegółowych 
uchwały;

2) parametry działek określone w planie nie 
dotyczą działek wydzielonych pod urządzenia in-
frastruktury technicznej i drogi, a także podziałów 
powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, 
których celem nie jest wydzielenie działek bu-
dowlanych, lecz poprawa warunków istniejącego 
zagospodarowania.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną 
ustala się, co następuje:

1) ustala się strefy ograniczeń w użytkowaniu 
wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych 
nN do 1 kV o szerokości 4m (po 2 m od osi linii) 
tzw. strefy techniczne umożliwiające eksploatację 
sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu 
do stanowisk słupowych;

2) w strefach ograniczeń w użytkowaniu ustala 
się, co następuje:

a) zakazuje się wznoszenia budynków i użytko-
wania terenów w sposób, którym mógłby zagrażać 
trwałości i bezpieczeństwu linii elektroenergetycz-
nych oraz bezpieczeństwu przebywających w ich 
sąsiedztwie ludzi,

b) w przypadku zaistnienia zagrożenia trwałości 
lub bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych, 
wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego 
bezpośrednio zagrażającego życiu lub zdrowiu 
osób postronnych, należy zagwarantować moż-
liwość niezwłocznego jego usunięcia przez 
właściciela sieci elektroenergetycznej,

c) zakazuje się sadzenia drzew, które podczas 
wzrostu mogą zbliżać się do przewodów roboczych 
linii na odległość mniejszą niż 5m, lub w przypadku 
upadku w kierunku linii mogą zbliżyć się na odle-
głość mniejszą niż 1m,

d) należy zapewnić możliwość swobodnego 
dojazdu do linii elektroenergetycznych;

3) nowe obiekty elektroenergetyczne, a zwłasz-
cza stacje elektroenergetyczne powinny być 
zlokalizowane na działkach będących we władaniu 
gminy, bądź na terenie kompleksu projektowanej 
zabudowy;

4) ustala się dla realizacji nowych przyłączy, ich 
okablowanie w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej 

sieci wodociągowej;
2) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej powiązanej z magistralami;
3) doprowadzenie wody do wyznaczonych 

terenów rozwojowych poprzez rozbudowę sieci 
wodociągowej według warunków określonych 
w przepisach odrębnych;

4) przy budowie i rozbudowie sieci wodocią-
gowej należy uwzględnić wymagania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala 
się:

1) odprowadzanie ścieków do głównej oczysz-
czalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć 
kanalizacji sanitarnej;

2) odbiornikami ścieków będą główne kolek-
tory miejskie doprowadzające ścieki do głównej 
oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się lokalizację przepompowni 
ścieków, w miejscu gdzie nie ma możliwości po-
prowadzenia kanalizacji grawitacyjnej;

4) ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki określone w przepisach odręb-
nych;

5) do czasu objęcia obszaru pełną obsługą 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 
kanalizację indywidualną i gromadzenie ścieków 
w zbiornikach bezodpływowych;

6) obowiązuje podłączenie wszystkich dzia-
łek zabudowanych do kanalizacji sanitarnej 
wybudowanej w ulicy oraz likwidacja zbiorników 
bezodpływowych nie później niż dwa lata od dnia 
przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej do eksploatacji.

3. Odprowadzenie wód deszczowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie indywidualnego zaopatrzenia 
w gaz, w obszarze objętym planem istnieje możli-
wość wykorzystania sieci gazociągu niskoprężnego 
Ø 50, 65, 80, 100.

5. W przypadku braku sieci kanalizacji deszczo-
wej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
do dołów chłonnych lub rowów melioracyjnych po 
uprzednim oczyszczeniu w uzgodnieniu z odpo-
wiednim zarządcom.

6. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych, ni-
skoemisyjnych lub nie emisyjnych źródeł energii.

7. Sieci infrastruktury technicznej winny być 
usytuowane w liniach rozgraniczających dróg, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyni-
kających z przyczyn technicznych, dopuszcza się 
odstępstwa od tej zasady.

8. Dopuszcza się realizację urządzeń technicz-
nych towarzyszących inwestycjom, o ile nie naruszy 
to wymagań wynikających z przepisów odrębnych 
oraz innych ustaleń zawartych w niniejszej uchwa-
le.

9. Ustalone w planie zasady podziału terenów 
na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz 
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dróg wewnętrznych.
10. Dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-

nych o szerokości w liniach rozgraniczających nie 
mniejszej niż 5m.

§ 12. Tereny: 1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D prze-
znaczone są pod inwestycje celu publicznego.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 13. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN ustala się na-
stępujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy 
i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca, bliźniacza;
b) dopuszcza się zabudowę usługową in-

tegralnie związaną z zabudową mieszkaniową 
o powierzchni nie większej niż 30% budynku;

2) Parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-
sza niż 30% powierzchni działki,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie więk-
szy niż 0,3,

c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 30% 
powierzchni działki,

d) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 
nadbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy,

e) dopuszcza się drugą linię zabudowy pod 
warunkiem zapewnienia służebności dojazdu do 
niej poprzez działki usytuowane w pierwszej linii 
zabudowy.

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m,
b) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia 

głównych połaci do 45°,
c) ilość kondygnacji: nie więcej niż 2,
d) dopuszcza się poddasze użytkowe przy da-

chach wielospadowych, dwu- i jednospadowych, 
a w odniesieniu do istniejących budynków dopusz-
cza się trzecią kondygnację w formie poddasza 
użytkowego o kącie nachylenia głównych połaci 
30°- 45°,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej za-
budowy garażowej lub gospodarczej,

f) wysokość wolnostojącej zabudowy garażo-
wej: nie większa niż 5m;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości:

a) dopuszcza się wydzielanie działek dla zabu-
dowy wolnostojącej i bliźniaczej nie mniejszych niż 
800 m²,

b) szerokość frontu wydzielanych działek dla 
zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 18m, dla 
zabudowy bliźniaczej 15m;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN dostęp od stro-
ny dróg publicznych lub wewnętrznych, przyległych 
do terenów,

b) dla zabudowy mieszkaniowej należy za-
pewnić co najmniej dwa miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych na jeden budynek miesz-
kalny, na terenie działki,

c) dla zabudowy usługowej należy zapewnić 
co najmniej dwa miejsca parkingowe na 25 m² 
powierzchni użytkowej budynku usługowego lub 
lokalu użytkowego, na terenie działki.

§ 14. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się 
następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy 
i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca, bliźniacza;
b) dopuszcza się zabudowę usługową inte-

gralnie związaną z zabudową mieszkaniową lub 
wydzieloną;

2) Parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudo-
wy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej 
integralnie związanej z usługami: nie mniejsza niż 
30% powierzchni działki,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie więk-
szy niż 0,3,

c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 30% 
powierzchni działki,

d) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 
nadbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy,

e) dopuszcza się drugą linię zabudowy pod 
warunkiem zapewnienia służebności dojazdu do 
niej poprzez działki usytuowane w pierwszej linii 
zabudowy.

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m,
b) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia 

głównych połaci do 45°,
c) ilość kondygnacji: nie więcej niż 2,
d) dopuszcza się poddasze użytkowe przy da-

chach wielospadowych, dwu- i jednospadowych, 
a w odniesieniu do istniejących budynków dopusz-
cza się trzecią kondygnację w formie poddasza 
użytkowego o kącie nachylenia głównych połaci 
30°- 45°,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej za-
budowy garażowej lub gospodarczej,

f) wysokość wolnostojącej zabudowy garażo-
wej: nie większa niż 5m;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości:

a) dopuszcza się wydzielanie działek dla zabu-
dowy wolnostojącej i bliźniaczej nie mniejszych niż 
800 m² ,

b) szerokość frontu wydzielanych działek dla 
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zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 18m, dla 
zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 15m;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dla terenów 1MN/U, 2MN/U dostęp od strony 

drogi publicznej 1KDD oraz z dróg wewnętrznych 
przyległych do terenu,

b) dla terenów 3MN/U dostęp od strony drogi 
publicznej 2KD-L oraz z dróg wewnętrznych przy-
ległych do terenu,

c) dla zabudowy mieszkaniowej należy za-
pewnić co najmniej dwa miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych na jeden budynek miesz-
kalny, na terenie działki,

d) dla zabudowy usługowej należy zapewnić 
co najmniej dwa miejsca parkingowe na 25 m² 
powierzchni użytkowej budynku usługowego lub 
lokalu użytkowego, na terenie działki.

§ 15. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-Z ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospo-
darowania:

1) przeznaczenie: rezerwa terenu pod drogę 
publiczną klasy zbiorczej znajdującej się poza gra-
nicami planu;

2) parametry i wyposażenie: zgodnie z ustale-
niami planu dla terenu drogi z planu w którym ta 
droga się zawiera.

§ 16. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KD-L, 2KD-L ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospo-
darowania:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokal-
nej;

2) parametry i wyposażenie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 

10m,
b) wyposażenie: chodniki jednostronne o sze-

rokości nie mniejszej niż 1,5m.

§ 17. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-D ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospo-
darowania:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojaz-
dowej;

2) parametry i wyposażenie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 

10m,
b) wyposażenie: chodnik jednostronny o szero-

kości nie mniejszej niż 1,5m.

§ 18. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolami 1ZN ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie: zieleń nieurządzona;
2) dopuszcza się następujące formy zagospo-

darowania terenu: zadrzewienia, obiekty małej 
architektury, ciągi komunikacji pieszej i rowero-
wej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. 1. Stawki procentowe, na podstawie 
których ustala się opłatę, określoną w stosunku 
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości 
wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1-3 MN – 10%;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1-3 MN/U – 10%;

c) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią 
jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Imielin.

§ 21. Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty publikacji niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca 
Rady Miasta Imielin 

Bernadeta Ficek
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA IMIELIN 

w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej
Zał?cznik Nr 1 
do Uchwały Nr IX / 48 / 2011
Rady Miasta Imielin z dnia 28 czewrca 2011

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAM I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN
przyjDtego uchwał? nr XXXV/147/2009 z dnia 25 wrzeXnia 2009 r

GRANICE OBSZARU OBJBTEGO PLANEM

Legenda
obowi>zuj>ce ustalenia planu:

granice obszaru objCtego planem

nieprzekraczalna linia zabudowy
linie rozgraniczaj>ce, symbole i przeznaczenia terenów

KD-D - droga publiczna klasy dojazdowej

KD-L - droga publiczna klasy lokalnej

ZN - zieleM nieurz>dzona

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
        wolnostoj>ca, blianiacza

KD-Z - rezerwa terenu pod drogC publiczn> klasy zbiorczej

oznaczenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych:
granice obszaru objCtego planem w całWci 
znajduj>ce siC w granicach Terenu Górniczego "LCdziny I"
granice obszaru objCtego planem w całoWci 
znajdujCce siC w granicach Obszaru Górniczego "LCdziny I"

MN/U - zabudowa mieszkaniowo - usługowa

proponowane przebiegi ci>gów pieszo-jezdnych lub dróg
 wewnCtrznych

treWci informacyjne:

Przewodnicz?ca Rady Miasta Imielin
Bernadeta Ficek

...................................................
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GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU:
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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA IMIELIN
w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Posmiejskiej
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UCHWAŁA NR XIV/241/11 
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

Na podstawie:art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1  
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) i art. 2 usta-
wy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r., Nr 148, poz. 
991) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 
ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 
Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowa-
nie i opiekę w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice, w wymiarze 

6 godzin dziennie.

§ 2. Ustalić odpłatność rodziców (prawnych 
opiekunów) za świadczenia wykraczające poza 
czas ustalony w § 1 w wysokości 1,30 zł za jedną 
godzinę.

§ 3. 1. Zwolnić z opłaty za świadczenia, o których 
mowa w § 2, rodziców (prawnych opiekunów), za 
trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające 
ze świadczeń przedszkola, dla którego organem 
prowadzącym jest Miasto Katowice oraz za dzieci 
objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspo-
maganiem rozwoju.

2. W przypadku, gdy do przedszkola, dla które-
go organem prowadzącym jest Miasto Katowice, 


