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UCHWAŁA NR XXXVI/534/2009
Rady Miejskiej w Będzinie

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina 
dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK 86

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w związ-
ku z art. 14 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta Będzina
po stwierdzeniu

zgodności zmiany planu z ustaleniami zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Będzina, które zatwierdzono 

Uchwałą Nr LVI/608/2006 
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 maja 2006 r.

Rada Miejska w Będzinie 
uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położo-
nego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej 
DK 86, przyjmując ustalenia stanowiące treść ni-
niejszej uchwały.

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Zakres ustaleń zmiany planu zawiera się w na-
stępujących rozdziałach i obejmuje:

 1) Rozdział 1  – Przepisy ogólne
 2) Rozdział 2  – Przeznaczenie terenów oraz 

     zasady zagospodarowania 
     terenów i kształtowania zabu- 
     dowy, w tym: parametry, 
     wskaźniki, zasady ochrony i 
     kształtowania ładu przestrzen- 
     nego

 3) Rozdział 3  – Zasady modernizacji, roz- 
     budowy i budowy systemów 
     infrastruktury technicznej

 4) Rozdział 4  – Zasady modernizacji, rozbu- 
     dowy i budowy systemów 
     komunikacji

 5) Rozdział 5  – Zasady ochrony środowiska, 

     przyrody i krajobrazu kultu- 
     rowego

 6) Rozdział 6  – Zasady i warunki podziału 
     terenów na działki budowlane

 7) Rozdział 7  – Stawki procentowe, na podsta- 
     wie których ustala się opłatę 
     z tytułu wzrostu wartości nie- 
     ruchomości w związku z uchwa- 
     leniem zmiany planu

 8) Rozdział 8  – Przepisy końcowe

§ 2

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Będzina, zwana dalej 
Planem, obejmuje teren położony, w granicach 
określonych na rysunku Planu, wyznaczonych 
przez:
– od strony wschodniej – tereny szpitala Woje-

wódzkiego,
– od strony południowej – granicę z miastem 

Sosnowiec,
– od strony zachodniej – granicę z miastem Cze-

ladź,
– od strony północnej – tereny zieleni w pobliżu 

ogródków działkowych.

§ 3

1. Załącznikami graficznymi, stanowiącymi inte-
gralną część niniejszej uchwały, są:

 1) załącznik nr 1 – rysunek Planu sporządzony 
na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

 2) załącznik nr 2 – wyrys ze zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Będzina z 
oznaczeniem granic obszaru objętego Pla-
nem.

2. Załącznikami tekstowymi, stanowiącymi inte-
gralną część niniejszej uchwały, są:

 1) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Będzinie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu Planu, wniesionych po jego wyłoże-
niu do publicznego wglądu,

 2) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich 
finansowania.
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§ 4

1. Na rysunku Planu obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

 1) granice obszaru objętego Planem,
 2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania,

 3) symbole literowe terenów o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania oraz numery wyróżniające je 
spośród innych terenów – zgodnie z ozna-
czeniem w legendzie rysunku planu,

 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Rysunek Planu, oprócz obowiązujących ozna-

czeń, o których mowa w ust. 1, zawiera 
następujące oznaczenia informacyjne, nie bę-
dące ustaleniami Planu:

 1) strefę potencjalnego oddziaływania linii 
wysokiego napięcia 110 kV,

  ponadto obszar Planu usytuowany jest w 
granicach byłych terenów górniczych KWK 
„Saturn” S.A. w Czeladzi oraz znajduje się 
w obszarze zasobowym ujęcia wód z triaso-
wego piętra wodonośnego, zatwierdzonego 
decyzją Ministra Ochrony Środowiska Za-
sobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 
09.02.1995 r. L.dz.KDH/013/5836/95.

3. Zakres Planu zgodny jest z art. 15 Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5

W Planie wyznacza się następujące tereny, o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, stanowiące przedmiot jego ustaleń, 
oznaczone odpowiednio symbolami:
1UC, 2UC, 3UC, 4UC    –  tereny zabudowy 

          komercyjnej usłu- 
          gowej

02GP2/2, 1KL, 1-2KD, 1KDW –  tereny obsługi 
          komunikacyjnej

§ 6

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały 
jest mowa o:
1) Planie – należy przez to rozumieć Zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Będzina dla terenu położonego w 
dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK 
86,

2) Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – należy przez to rozumieć 
Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.),

3) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Bę-
dzin,

4) rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek Zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Będzina dla tere-
nu położonego w dzielnicy Małobądz przy 
drodze krajowej DK 86, sporządzony na mapie 
zasadniczej 1 : 1000, stanowiący załącznik do 
Uchwały, będący integralną częścią ustaleń 
Planu,

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
opracowania zmiany planu znajdujący się w 
granicach administracyjnych miasta Będzi-
na,

6) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomo-
ści gruntowe lub ich części, stanowiące jednost-
kę Planu o określonym przeznaczeniu podsta-
wowym, wyznaczoną na rysunku Planu liniami 
rozgraniczającymi,

7) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych, wy-
nikające z odrębnych przepisów i niniejszej 
Uchwały,

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć ustalony niniejszą Uchwałą sposób 
przeznaczenia terenu, który dominuje w obsza-
rze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, 
któremu powinny być podporządkowane inne 
sposoby przeznaczenia terenu jako dopuszczal-
ne,

9) nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć 
warunki konieczne realizacji danego ustalenia, 
za wyjątkiem dopuszczenia,

10) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć usta-
lony sposób przeznaczenia terenu, który uzu-
pełnia przeznaczenie podstawowe lub może z 
nim współistnieć na warunkach określonych w 
Uchwale,

11) zaleceniu – należy przez to rozumieć pożądaną 
realizację danego ustalenia, która nie jest wa-
runkiem koniecznym,

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usy-
tuowania elementów elewacji budynków lub 
ich części, bez jej przekraczania,

13) nie wydzielonym dojeździe – należy przez to 
rozumieć nie wydzieloną na rysunku Planu li-
niami rozgraniczającymi istniejącą lub koniecz-
ną do wyznaczenia wewnętrzną drogę dojaz-
dową lub służebność drogową, niezbędną dla 
zapewnienia dojazdu i doprowadzenia mediów 
do działki budowlanej lub obiektu budowlane-
go, nie mających bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej,

14) komunikacji – należy przez to rozumieć drogi 
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publiczne, wewnętrzne, pieszo-jezdne, ścieżki 
pieszo-rowerowe, trasy rowerowe lub drogi 
dojazdowe oraz dojazdy nie wydzielone,

15) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,

16) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu gruntu w 
najniższym narożniku budynku/poziomu tere-
nu/ do najwyższego punktu kalenicy dachu,

17) poziomie terenu – należy przez to rozumieć 
poziom projektowanego lub urządzonego tere-
nu przed wejściem głównym do budynku nie 
będącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń 
gospodarczych lub pomieszczeń technicz-
nych,

18) jednolitej formie architektonicznej – należy 
przez to rozumieć ujednolicone formy otworów 
okiennych i drzwiowych, jednolite sposoby 
wykończenia balkonów i loggi, zastosowanie 
jednolitej kolorystyki i materiałów wykończe-
niowych elewacji, formy dachów,

19) intensywności zabudowy – należy przez to 
rozumieć wielkość liczbową wyrażającą stosu-
nek powierzchni całkowitej budynku (suma 
powierzchni wszystkich kondygnacji budynku 
liczona w zewnętrznym obrysie murów) do 
powierzchni działki,

20) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinno-
ścią, oraz wodę powierzchniową na terenie 
działki budowlanej, a także 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o powierzch-
ni nie mniejszej niż 10m2 urządzonych jako 
stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapew-
niającym ich naturalną wegetację,

21) powierzchni całkowitej – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wszystkich kondygna-
cji nadziemnych budynków mieszkalnych 
znajdujących się na danym terenie, liczoną w 
zewnętrznym obrysie murów,

22) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię rzutu wszystkich budynków 
zlokalizowanych na jednej działce budowlanej, 
liczoną w zewnętrznym obrysie murów,

23) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów 
wykonawczych, innych niż zawarte w Ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, oraz ustalenia wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych, w tym przepi-
sów dotyczących dojść i dojazdów oraz ochro-
ny przeciwpożarowej,

24) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć działalność usługową, której wszelka 
uciążliwość stała bądź okresowa, w tym w za-
kresie: hałasu, wibracji, zapachów, zanieczysz-
czenia środowiska, nie wykracza poza granice 
nieruchomości lub lokalu, na której realizowa-
ne są przedmiotowe usługi.

Rozdział 2

PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY 
ZAGOSPODAOROWANIA TERENÓW 

I KSZTAŁOTWANIA ZABUDOWY 
W TYM: PARAMETRY, WSKAŹNIKI, 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO

Ogólne ustalenia dotyczące przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenu:

§ 7

1. Niniejszy Plan zawiera ustalenia zgodne z akcep-
towanymi celami rozwoju i kierunkami polityki 
przestrzennej Miasta Będzina, wyznaczające 
kierunki i realizację działań w zakresie wskazania 
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

2. Skutki działań inwestycyjnych odpowiadają 
zasadzie zrównoważonego rozwoju Miasta w 
procesie zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym, uwzględniając potencjał obszaru, 
w tym w szczególności własność gminną, 
dogodne powiązania komunikacyjne oraz za-
interesowanie inwestorów, których to działania 
inwestycyjne umożliwią/dla których zakłada 
się:

 1) lokalizację tego typu obiektów na obrzeżu 
miasta w sposób honorujący i nie narusza-
jący historyczne tradycje miasta Będzin w 
zakresie handlu, kupiectwa,

 2) podniesienie standardu warunków obsługi 
ludności,

 3) zagospodarowanie terenu umożliwiają-
cy rozwój aktywności gospodarczej /przy 
uwzględnieniu istniejącego zagospodaro-
wania obszaru/ – dzielnicy Małobądz.

3. W obszarze objętym niniejszą Uchwałą obowią-
zują następujące ustalenia ogólne:

 1) nakazy:
a) zagospodarowanie terenów oraz nadanie 

formie architektonicznej zabudowy atrak-
cyjnej sylwety oraz kompozycji zapewnia-
jącej ład przestrzenny i harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz, stosowanie 
gabarytów i form obiektów dostosowa-
nych do istniejącej zabudowy i krajobra-
zu,

b) kształtowanie wszystkich budynków w 
granicach obszarów 1-4 UC z zachowa-
niem spójnego charakteru, w tym w za-
kresie: kolorystyki i materiałów wykoń-
czeniowych oraz architektury,

c) stosowanie zasad dotyczących: ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego, 

d) lokalizowanie niezbędnej infrastruktury 
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technicznej i komunikacji, w tym zapew-
nienie miejsc parkingowych, w tym zbi-
lansowanie potrzeb parkingowych, 
uwzględniając osoby zatrudnione w gra-
nicach terenu,

e) realizacja zainwestowania, wymaga za-
pewnienia dostępności osobom niepeł-
nosprawnym do następujących terenów 
i obiektów:
– związanych z obsługą ludności,
– komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki 

ruchu pieszego, 
f) realizacja wszelkich inwestycji lokalizowa-

nych w pobliżu sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej wymaga każdorazowego 
uzgodnienia dokumentacji projektowej z 
właściwą jednostką ds. eksploatacji i ob-
sługi technicznej ww. infrastruktury tech-
nicznej,

g) wyznaczenie i utrzymywanie pasów prze-
ciwpożarowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

h) wtórne zagospodarowanie humusu.
 2) zakazy:

a) wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków 
bytowo-gospodarczych do wód lub do 
ziemi,

b) zagospodarowanie terenu i użytkowania 
obiektów budowlanych powodujące ob-
niżenie wartości ekonomicznej nierucho-
mości sąsiednich,

c) magazynowanie odpadów z wyjątkiem 
odpadów wytworzonych w wyniku dzia-
łalności prowadzonej na własnym terenie, 
przeznaczonych do wykorzystania na tym 
terenie; z zastrzeżeniem, że okres groma-
dzenia takich odpadów nie może być 
dłuższy niż wynika to z obowiązujących 
przepisów odrębnych z zakresu gospodar-
ki odpadami,

 3) dopuszczenia:
a) utrzymanie istniejącego zagospodarowa-

nia terenu wraz z infrastrukturą technicz-
ną z możliwością modernizacji oraz likwi-
dacji istniejących obiektów inżynieryj-
nych,

b) przekształcenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę poprzez jego deniwelację, w 
sposób nie pogarszający warunków użyt-
kowania działek sąsiadujących oraz do 
poziomu sąsiadujących dróg publicznych, 
na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych oraz wyłącznie w powiązaniu z 
inwestycją budowlaną realizowaną zgodnie 
z ustaleniami niniejszego Planu.

§ 8

1. Na terenie objętym Planem obowiązują nastę-

pujące zasady rozmieszczania reklam:
 1) nakazy:

a) nawiązanie gabarytami informacji wizu-
alnej do gabarytów budynków /do podzia-
łów, otworów oraz detali architektonicz-
nych/,

b) zachowanie spójnej formy plastycznej 
(materiał),

c) lokalizacja reklam w odległości miń. 
25.0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 86 i minimum 150.0m 
od skrzyżowania lub węzła,

 2) dopuszczenia:
a) rozmieszczenie reklam przy zachowaniu 

warunków określonych w przepisach od-
rębnych w formie:
– pylonów i totemów jako urządzeń to-

warzyszących obiektom usługowym,
– tablic lub plansz powiązanych z ele-

mentami małej architektury,
– urządzeń reklamowych lokalizowanych 

w pobliżu pasów drogowych po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi.

2. Umieszczanie wolnostojących reklam nie może 
utrudniać komunikacji pieszej i kołowej oraz nie 
może, poprzez przesłonięcie powiązań wido-
kowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji 
przestrzennej układów urbanistycznych i wido-
ków na obiekty architektoniczne.

Szczególne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu

§ 9

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych – 1UC, 
2UC, o przeznaczeniu:

 1) podstawowym:
a) tereny usług handlu – UCh,
b) tereny usług komunikacyjnych – UCk,

 2) dopuszczalnym:
a) tereny usług innych – UCi, w tym, dla 

których raport jest lub może być wyma-
gany pod warunkiem ograniczenia uciąż-
liwości do granicy nieruchomości na 
której ma być realizowana inwestycja,

b) tereny komunikacji,
c) tereny urządzeń transportu samochodo-

wego,
d) tereny sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej/napowietrzne i podziemne/, z 
dopuszczeniem masztów telefonii komór-
kowej,

e) tereny zieleni izolacyjnej.
2. Dla wymienionych § 9 ust. 1 terenów obo-

wiązują następujące ustalenia, w tym zasady 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
oraz parametry i wskaźniki zabudowy:

 1) nakazy:
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a) maksymalna powierzchnia zabudowy – od 
30 do 60%,

b) intensywność zabudowy – od 0,6 – liczo-
na w granicach obszaru,

c) minimalny udział powierzchni biologicz-
nie czynnej – 40%,

d) lokalizowanie nowej zabudowy w odle-
głości minimum 25.0m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi krajowej nr 86,

e) dostępność komunikacyjna do parkingów 
wyłącznie z wewnętrznego dojazdu,

f) realizacja parkingów izolowanych pasami 
zieleni,

g) stonowana kolorystyka dla elewacji, po-
kryć dachowych i ogrodzeń,

h) wydzielona powierzchnia działek w do-
stosowaniu do różnorodności programo-
wej,

i) wysokość budynków – max. 12m, max do 
2 kondygnacji nadziemnych,

j) dachy według indywidualnych rozwiązań 
projektowych,

k) w przypadku rozbudowy istniejących 
obiektów lub budowy nowych obowiązu-
ją ustalone w Planie linie zabudowy,

 2) zakazy:
a) budowa garaży wolnostojących i grupo-

wych,
 3) dopuszczenia:

a) lokalizacja obiektów budowlanych w gra-
nicy działki,

 4) zalecenia:
a) pokrycie dachów – dachówką bądź innym 

materiałem dachówkopodobny.

§ 10

1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych – 3UC, 
4UC, o następującym przeznaczeniu:

 1) podstawowym:
a) tereny usług, w tym obiekty handlowe o 

powierzchni sprzedażowej przekraczającej 
2000m2 – UCh,

b) tereny usług gastronomii – UCg – utrzy-
manie istniejącego stanu usług- hotel z 
gastronomią

 2) dopuszczalnym:
a) tereny usług komunikacyjnych – UCk,
b) tereny usług innych – UCi, w tym, dla 

których raport jest lub może być wyma-
gany pod warunkiem ograniczenia 
uciążliwości do granicy nieruchomości 
na której ma być realizowana inwesty-
cja,

c) tereny komunikacji,
d) tereny urządzeń transportu samochodo-

wego,
e) tereny sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej /napowietrzne i podziemne/, 

z dopuszczeniem masztów telefonii ko-
mórkowej,

f) tereny zieleni izolacyjnej.
2. Dla wymienionych w § 10 ust. 1 terenów, obo-

wiązują następujące ustalenia, w tym zasady 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
oraz parametry i wskaźniki zabudowy:

 1) nakazy:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – od 

30 do 80%,
b) intensywność zabudowy – od 0,6 – liczo-

na w granicach obszaru,
c) minimalny udział powierzchni biologicz-

nie czynnej – 20%,
d) lokalizowanie nowej zabudowy w odle-

głości minimum 25.0m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi krajowej nr 86,

e) dostępność komunikacyjna do parkingów 
wyłącznie z wewnętrznego dojazdu,

f) realizacja parkingów izolowanych pasami 
zieleni,

g) stonowana kolorystyka dla elewacji, po-
kryć dachowych i ogrodzeń,

h) wydzielona powierzchnia działek w do-
stosowaniu do różnorodności programo-
wej możliwość zabudowy w strefie poten-
cjalnego oddziaływania od istniejącej linii 
elektroenergetycznej 110KV po uzyskaniu 
zgody właściciela sieci,

i) wysokość budynków – dla 3UC min. 12m, 
dla 4 UC – min. 9m oraz max do 4 kondy-
gnacji nadziemnych,

j) dachy według indywidualnych rozwiązań 
projektowych,

k) w przypadku rozbudowy istniejących 
obiektów lub budowy nowych obowiązu-
ją ustalone w Planie linie zabudowy,

 2) zakazy:
a) budowa garaży wolnostojących i grupo-

wych,
 3) dopuszczenia:

a) lokalizacja obiektów budowlanych w gra-
nicy działki.

Rozdział 3

ZASADY MODERNIZACJI, 
ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 11

Ustala się następujące ogólne zasady obsługi, 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej:
1) lokalizacja sieci oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej przy zachowaniu zasad określonych 
w przepisach odrębnych, z których wynikają 
między innymi ograniczenia dla sposobów 
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zagospodarowania terenów istniejącej lub pro-
jektowanej infrastruktury technicznej,

2) wszelkie nowe sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej lokalizowane zgodnie z następują-
cymi zasadami:

 a) w liniach rozgraniczających dróg, po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi,

 b) w obszarze nie wydzielonych dojazdów,
 c) wzdłuż istniejących sieci, w minimalnej nor-

matywnej odległości od sieci istniejących,
 d) pomiędzy linią rozgraniczającą pasów dro-

gowych, a wyznaczoną linią zabudowy,
 e) wzdłuż granic ogrodzeń lub w ich bezpośred-

nim sąsiedztwie – w najmniejszej odległości 
od tych granic wynikającej z uwarunkowań 
technicznych i technologicznych związanych 
z występującymi ogrodzeniami.

§ 12

W zakresie sieci wodociągowej ustala się zaopa-
trzenia w wodę:
1) z sieci wodociągowych, z dopuszczeniem re-

montów oraz rozbudowy (istnieje możliwość 
zapewnienia dostawy wody z wodociągu PE 
DN 160 zlokalizowanego w obszarze motelu 
przy ul. Żeromskiego i drogi krajowej DK 86, po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi krajowej),

2) w bilansach zapotrzebowania na wodę należy 
uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożaro-
wej,

3) dla nowych odbiorców wymagane jest uzyska-
nie zapewnienia dostawy wody i warunków 
technicznych podłączenia oraz uzgodnienie 
dokumentacji projektowej z właściwą jednostką 
ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń 
wodnych.

§ 13

W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się odprowa-
dzenie ścieków:
1) sanitarnych – do oczyszczalni ścieków, z do-

puszczeniem remontów oraz rozbudowy oraz 
budowy lokalnych pompowni ścieków (istnieje 
możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych 
i wód opadowych w kierunku istniejącej ka-
nalizacji ogólnospławnej w ul. Żeromskiego i 
przepompowni ścieków „Syberka” lub do kana-
lizacji miasta Sosnowiec i Czeladzi z docelowym 
wydaniem warunków technicznych),

2) wód opadowych lub roztopowych – do sieci 
kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania 
wód opadowych do urządzeń podczyszczających 
lub oczyszczających ścieki, z dopuszczeniem 
remontów oraz rozbudowy, szczególnie wody 
opadowe lub roztopowe, pochodzące z po-
wierzchni zanieczyszczonych, w tym z dróg i 
parkingów o trwałej nawierzchni, terenów prze-

mysłowych i składowych, baz transportowych 
oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

3) do czasu realizacji kanalizacji przeznaczonej do 
odprowadzania wód opadowych w rejonach 
nie posiadających takowej kanalizacji, wody 
opadowe przed ich wprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub do gruntu, należy sku-
tecznie podczyścić do parametrów określonych 
w przepisach odrębnych,

4) nakaz odprowadzania ściegów do kanalizacji, 
jeżeli na danym terenie istnieje kanalizacja, bądź 
po jej wybudowaniu,

5) zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków bezpo-
średnio do cieków wodnych i gruntu,

6) wymagane jest uzgodnienie dokumentacji pro-
jektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i 
obsługi technicznej urządzeń kanalizacyjnych.

§ 14

W zakresie energii cieplnej ustala się zaopatrze-
nie:
1) z indywidualnych źródeł, z dopuszczeniem 

remontów oraz rozbudowy, przy zaleceniu li-
kwidacji niskiej emisji poprzez wprowadzanie 
paliw proekologicznych,

2) dla obiektów nowoprojektowanych – stoso-
wanie nowoczesnych technologii przyjaznych 
środowisku.

§ 15

W zakresie energii elektrycznej ustala się zaopa-
trzenie:
1) w oparciu o istniejący lub projektowany układ 

sieci i urządzeń elektroenergetycznych, z 
dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, 
według warunków technicznych podłączeń 
ustalonych przez właściwe przedsiębiorstwo 
sieciowe,

2) dopuszcza się realizację nowych niezbędnych 
inwestycji elektroenergetycznych w zależności 
od potrzeb, w tym stacji transformatorowych 
SN/NN dla inwestycji wymagających dostawy 
mocy o łącznej wielkości powyżej 250 kV,

3) wymagane jest uzgodnienie dokumentacji pro-
jektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i 
obsługi technicznej urządzeń elektroenergetycz-
nych.

§ 16

W zakresie energii gazowej ustala się zaopatrzenie 
jako źródło zasilania potencjalnych odbiorców:
1) z sieci gazowych, z dopuszczeniem remontów 

oraz rozbudowy, według warunków technicz-
nych podłączeń ustalonych przez właściwe 
przedsiębiorstwo gazownicze (istnieje moż-
liwość rozbudowy sieci gazowej średniego 
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ciśnienia ze stacji redukcyjnej II stopnia przy 
ul. Szkolnej oraz podłączeń z sieci niskiego 
ciśnienia DN 150/110 na osiedlu 27 Stycznia 
– ul. Niemcewicza, poza obszarem opracowania 
Planu),

2) wymagane jest uzgodnienie dokumentacji pro-
jektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i 
obsługi technicznej urządzeń elektroenergetycz-
nych.

§ 17

W zakresie telekomunikacyjnej łączności przewo-
dowej i bezprzewodowej ustala się zaopatrzenie:
1) z projektowanych sieci i urządzeń telekomunika-

cyjnych, w zakresie odpowiadającym potrzebom 
inwestycyjnym, z dopuszczeniem remontów 
oraz rozbudowy,

2) realizacja nowych sieci wyłącznie jako kablo-
wych.

Rozdział 4

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 
I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 18

Ustala się następujące zasady zapewnienia miejsc 
parkingowych dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę:
1) realizacja każdego nowego obiektu uwarunko-

wana jest umieszczeniem na terenie inwestycji 
odpowiedniej liczby miejsc postojowych na 
podstawie wskaźników ustalonych poniżej,

2) wskaźnik potrzeb parkingowych dla odręb-
nej działki budowlanej stosownie do jej 
przeznaczenia i sposobu zabudowy należy 
przyjmować na podstawie poniższej tabeli:

Lp. Obiekt Jednostka obliczeniowa
Wskaźnik liczby 

miejsc parkingowych

1 Hotele, pensjonaty 4 łóżka 1

2 Motele 1 pokój 1

3
Sklepy, domy towarowe, obiekty 

ekspozycyjno-handlowe o powierzchni 
użytkowej do 2000m²

50m² powierzchni użytkowej 1

4 Targowiska, hale targowe 30m² powierzchni użytkowej 1

5 Kancelarie prawne 1 gabinet 1

6 Restauracje, kawiarnie, inne 4 miejsca konsumpcyjne 1

7
Biura, urzędy, banki, 

usługi związane z administracją

30m² powierzchni całkowitej 
z wyłączeniem powierzchni 

archiwów, magazynów i garaży
1

3) W projektowaniu miejsc parkingowych należy 
uwzględnić miejsca parkingowe dla niepełno-
sprawnych w ilości co najmniej jednego przy 
realizacji parkingów do 20 miejsc postojowych 
lub nie mniej niż 5% ogólnej ilości miejsc po-
stojowych przy realizacji parkingów powyżej 20 
miejsc postojowych.

§ 19

Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów 
dróg:
1) uregulowanie własności w liniach rozgranicza-

jących dróg,
2) w pasie drogowym mogą się znajdować budyn-

ki i urządzenia związane z gospodarką drogową 
i obsługą ruchu drogowego,

3) wymagane jest uzgodnienie dokumentacji pro-
jektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji 

i obsługi technicznej urządzeń komunikacyj-
nych.

§ 20

Dla terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego 
– 02 GP 2/2 – relacji Katowice – Warszawa, ustala 
się następujące warunki zagospodarowania:
1) nakazy:
 a) szerokość w liniach rozgraniczających – 35m,
 b) szerokość jezdni 2 x 7,0m, z pasem dzielącym 

o szerokości 5,0m,
 c) przekrój drogowy z utwardzonymi pobocza-

mi,
 d) zjazdy jednopoziomowe jednokierunkowe 

/wjazd i zjazd/ z ulicą S. Żeromskiego /1KL/,
2) zalecenia:
 a) realizacja zieleni izolacyjnej służącej 

ograniczeniu uciążliwości drogi (hałas i za-
nieczyszczenie atmosfery)
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§ 21

Dla terenu drogi lokalnej – 1KL, ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania:
1) nakazy:
 a) szerokość w liniach rozgraniczających 

– 20m,
 b) szerokość jezdni 7,0m,
 c) wyposażenie, co najmniej w jednostronny 

chodnik,
2) zalecenia:
 a) modernizacja ciągu ulicy Żeromskiego,
 b) adaptacja i modernizacja istniejącego ron-

da,
 c) adaptacja istniejących i realizacja nowych 

sieci infrastruktury technicznej, w tym nie-
związanych z funkcją komunikacyjną ulicy.

§ 22

Dla terenów dróg dojazdowych – 1KD, 2KD, ustala 
się następujące warunki zagospodarowania:
1) nakazy:
 a) szerokość w liniach rozgraniczających – min. 

10m,
 b) minimalna szerokość jezdni 6,0m,
 c) wyposażenie, co najmniej w jednostronny 

chodnik,
2) zalecenia:
 a) adaptacja istniejących i realizacja nowych 

sieci infrastruktury technicznej, w tym nie-
związanych z funkcją komunikacyjną ulicy.

3) dopuszczenia:
 a) ruch rowerów i pieszych.

§ 23

Dla terenów dróg wewnętrznych – 1KDw, ustala 
się następujące warunki zagospodarowania:
1) nakazy:
 a) szerokość w liniach rozgraniczających – min. 

7m,
 b) minimalna szerokość jezdni 5,0m,
 c) wyposażenie, co najmniej w jednostronny 

chodnik,
2) zalecenia:
 a) adaptacja istniejących i realizacja nowych 

sieci infrastruktury technicznej, w tym nie-
związanych z funkcją komunikacyjną ulicy.

Rozdział 5

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 24

Podczas realizacji ustaleń Planu, należy kierować 
się zasadą racjonalnego gospodarowania zasoba-
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mi przyrody, utrzymania równowagi przyrodniczej 
i ochrony walorów krajobrazowych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 25

1. Hałas pochodzący z terenów objętych planem 
(tereny nie podlegające ochronie akustycznej) 
nie może przenikać na tereny sąsiednie (tereny 
podlegające ochronie akustycznej), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem terenu szpitala/w 
szczególności tereny szpitala.

2. Instalacja (obiekt lub urządzenie) nie może 
powodować przekroczeń standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego prowa-
dzący instalację ma tytuł prawny.

3. Podczas realizacji ustaleń Planu, należy zasto-
sować rozwiązania gwarantujące dotrzymanie 
określonych w przepisach odrębnych, standar-
dów emisji do środowiska zanieczyszczeń i 
zakłóceń, w tym: zanieczyszczeń powietrza, wód 
gleby i ziemi, substancji i energii, w tym emisji 
hałasu, drgań mechanicznych, i promieniowania 
niejonizującego. W przypadku przekroczenia 
obowiązujących norm, dla ograniczenia uciąż-
liwości, należy zastosować zabiegi ochronne 
wynikające z przepisów odrębnych.

§ 26

1. W zakresie gospodarki odpadami obowiązują 
zasady określone planami gospodarki odpa-
dami i przepisami szczegółowymi/odrębnymi 
w zakresie gospodarowania odpadami, w tym 
dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w 
Gminie. Przy uzgadnianiu przedsięwzięć istnie-
jących i projektowanych należy ustalić warunki 
magazynowania oraz sposób postępowania z 
wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, na 
podstawie przepisów odrębnych. Zakazuje się 
magazynowania surowców i materiałów mogą-
cych stanowić zagrożenie dla środowiska oraz 
życia i zdrowia ludzi.

2. Odzysk odpadów poprzez ich wykorzystanie 
do utwardzania i niwelacji terenów winien 
odbywać się zgodnie z przepisami szczegóło-
wymi/odrębnymi w przedmiotowym zakresie.

3. Nakazuje się zagospodarowanie wtórne war-
stwy humusowej.

§ 27

1. Obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i 
podziemnych.

2. Naruszenie w ramach realizacji inwestycji 
lub użytkowania terenów urządzeń melioracji 
szczegółowej, to jest rowów otwartych i drena-
żu, wymaga przebudowy i doprowadzenia do 
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pełnej sprawności urządzeń istniejących lub 
budowy nowych. Wszystkie działania związane z 
naprawą względnie z budową nowych urządzeń, 
należy wykonywać w uzgodnieniu z administra-
torem tych urządzeń.

3. Realizacja rozwiązań gospodarki wodno-
-ściekowej terenu powinna opierać się na 
indywidualnych projektach, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi z uwzględnieniem usytuowania 
obszaru objętego Planem w zasięgu występo-
wania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP).

4. Zabrania się odprowadzania wody i ścieków z 
urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub za-
kładowych do rowów przydrożnych lub jezdnię 
drogi krajowej nr 86.

§ 28

1. W obszarze objętym Planem nie występują 
obszary i obiekty, poddane pod ochronę na 
podstawie przepisów odrębnych:

 1) ustawie o ochronie przyrody,
 2) ustawie o ochronie gruntów rolnych i le-

śnych,
 3) ustawy o ochronie dóbr kultury.
2. Obszar objęty Planem nie znajduje się w strefie

bezpośredniego zagrożenia powodziowego 
oraz zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych 
oraz nie występują obszary i tereny górnicze 
czynnych kopalń.

Rozdział 6

ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU TERENÓW 
NA DZIAŁKI BUDOWLANE

§ 29

1. Podziały terenów na działki budowlane, mogą 
odbywać się z uwzględnieniem przepisów w 
zakresie gospodarki nieruchomościami.

2. Linie podziału terenów na działki budowlane 
winne określać zasadę takich podziałów jaka jest 
odpowiednia dla ustalonej formy zabudowy. 

3. Ustala się, że podział na działki jest możliwy pod 
warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyj-
nej i dostępu do uzbrojenia terenu pozostałych 
części jednostki terenu.

Rozdział 7

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE 
KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU 
WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 30

Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości objętych Planem:
1) w wysokości 30% – dla terenów o symbolach 

1-4 UC.

Rozdział 8

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Będzina zatwierdzony uchwałą 
nr XXVII/312/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 
27 września 2004 roku, ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 112 poz. 
3192 z dnia 29 listopada 2004 r. – w granicach ob-
szaru objętego niniejszą zmianą.

§ 32

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego oraz na stronie in-
ternetowej miasta Będzina.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego. 

    PRZEWODNICZĄCY 
    Rady Miejskiej w Będzinie

    mgr Waldemar Szydło



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 49 – 3461 – Poz. 1105



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 49 – 3462 – Poz. 1105



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 49 – 3463 – Poz. 1105

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXVI/534/2009

Rady Miejskiej w Będzinie 
z dnia 2 lutego 2009 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U . z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późn. zm.)

Rada Miejska w Będzinie
rozstrzyga:

§ 1

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Będzina dla terenu położonego w 
dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK 86, 
które wpłynęły w trybie art. 17 pkt 11 i 18 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.)

§ 2

W trybie art. 17 pkt 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) do projektu zmiany miejscowego planu wpły-
nęło:
1. Pismo z dnia 05.11.2008 r. wniesione przez To-

masza Czapińskiego. 

§ 3

Za uwagi odnoszące się do przedmiotu planu uzna-
no i uwzględniono następujące uwagi:
1. z pisma z dnia 05.11.2008 r.:
 a) w zakresie doprecyzowania zapisu § 10  

pkt 1 b cyt. „tereny usług gastronomii UCg” 
na zapis „tereny usług gastronomii – UCg 
– utrzymanie istniejącego stanu usług-hotel 
z gastronomią”.

§ 4

Za uwagi odnoszące się do przedmiotu planu uzna-
no i odrzucono następujące uwagi:
1. Z pisma z dnia 05.11.2008 r.:
 a) doprecyzowanie na rysunku przeznaczenia 

działek o nr 24/5; 24/9 km.50 61/5 km.49 z 
propozycją oznaczenia 3 UC.

§ 5

1) Analiza propozycji zgodnie z § 3.1)p.a) mieści 

się w oznaczeniu UCg i odzwierciedla istniejący 
sposób użytkowania terenu.

2) Analiza numeracji działek i ich przeznaczenia na 
rysunku planu zgodnie z § 4.2)p.b) jest zgodna 
z treścią pisma i nie wymaga żadnych korekt.

§ 6

Integralną częścią niniejszego załącznika jest zbiór 
uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowe-
go planu dla terenu położonego w dzielnicy Mało-
bądz przy drodze krajowej DK 86 w Będzinie, które 
wpłynęły w trybie art. 17 pkt 11) i 18 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późn. zm.).
    PRZEWODNICZĄCY 
    Rady Miejskiej w Będzinie

    mgr Waldemar Szydło

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXXVI/534/2009 

Rady Miejskiej w Będzinie 
z dnia 2 lutego 2009 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Będzinie
rozstrzyga:

§ 1

o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2

Wskazuje się nakłady inwestycyjne w zakresie 
budowy ronda w kwocie ok. 800.000,00 zł.

§ 3

Nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentual-
nych strat z tytułu obniżenia wartości działek są-
siednich.
    PRZEWODNICZĄCY 
    Rady Miejskiej w Będzinie

    mgr Waldemar Szydło


