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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXI/577/2009 

Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska Mikołowa
postanawia, co następuje:

Ze względu na brak uwag dotyczących wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołowa dla terenu położonego przy ul. 15-go 
Grudnia i przy ul. Górnej, nie dokonuje się rozstrzy-
gnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha

Poz. 1523, 1524

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXI/577/2009 

Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 

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

 Działając zgodnie z art. 20 ust. z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszy-
mi zmianami)

Rada Miejska Mikołowa 
ustala:

Ze względu na to, że zmiana planu nie przewiduje 
nowych inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie 
dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i 
zasadach ich finansowania.
   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR XXXI/578/2009
Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Mikołowa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 
r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 
1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 68 z 2007 r., 
poz. 449 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 
8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z 
późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą RM 
Nr X/145/2007 z dnia 26.06.2007 r. – Goj, w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu Miasta Mikołowa, po stwierdzeniu zgodno-
ści projektu zmian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla 
dzielnicy Goj, z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go Miasta Mikołowa”, przyjętego uchwałą Nr XX/
247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14.12.1999 
r., na wniosek Burmistrza Miasta Mikołowa,

Rada Miejska Mikołowa
uchwala: 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Mikołowa 
dla terenu położonego przy ul. Łącznej

w obrębie działek nr: 1213/87 oraz części działki nr: 
1214/87, powierzchni łącznej ok. 0,7000 ha.
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§ 2

1.  Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, o których mowa w 
§ 1 stanowią treść niniejszej uchwały.

2.  Integralną częścią uchwały jest:
 1)  część graficzna planu, obejmująca Rysunek

Planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik 
Nr 1 do uchwały, ustalający przeznaczenie 
oraz warunki zagospodarowania terenów,

 2)  rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami pla-
nu:
a)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mikoło-

wie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały, 

b)  rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Mikoło-
wie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględ-
nionych uwag do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Mikołów 
dla terenu – Goj, stanowiące załącznik Nr 
3 do uchwały.

§ 3

1.  Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach
zmian planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:

 1)  granica sporządzenia zmiany planu,
 2)  tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi 

o zróżnicowanym przeznaczeniu i użytkowa-
niu oraz zasadach zagospodarowania,

 3)  symbole cyfrowo-literowe określające prze-
znaczenie terenu,

 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 5)  inne oznaczenia wynikające z przepisów 

odrębnych.
2.  Przedmiotem ustaleń planu są tereny, oznaczo-

ne na rysunkach planu symbolami literowymi 
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN,

§ 4

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mikołów są zgodne z zapi-
sami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Mikołów oraz 
odrębnymi przepisami, są aktem prawa miejsco-
wego i zawierają ustalenia odpowiadające zasa-
dom:
1)  rozwoju miasta w procesie zmian zagospoda-

rowania przestrzennego,
2)  ładu i harmonii w zagospodarowaniu prze-

strzennym, w nawiązaniu do lokalnych cech 
środowiska przyrodniczego oraz wartości kul-
turowych miasta,

3)  poprawy ładu przestrzennego przy minimalizacji 
sytuacji kolizyjnych, wynikających z przeznacze-
nia terenów dla różnych funkcji,

4)  poprawy warunków zamieszkania i obsługi 
ludności,

5)  umożliwienia mieszkańcom rozwoju aktywności 
gospodarczej oraz jednostkom gospodarczym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony inte-
resów osób trzecich,

6)  ekonomicznej aktywności realizacji zadań pu-
blicznych.

§ 5

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o:
1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami),

2)  planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołowa, stanowiący przedmiot niniejszej 
uchwały,

3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1 : 1000 stanowią-
cy załącznik do niniejszej uchwały, 

4)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z decyzji 
administracyjnych,

5)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję dominującą pod względem 
jej przeznaczenia dla obszaru jak i zajmowanej 
powierzchni terenu – wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi,

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć funkcje dodatkowe, uzupełniające 
przeznaczenie podstawowe,

7)  wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć parametr wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na dział-
ce do powierzchni terenu działki,

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię zabudowy z zakazem przekro-
czenia jej obiektami kubaturowymi,

9)  zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – na-
leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojący lub zabudowie 
bliźniaczej wraz z budynkami garażowymi i 
gospodarczymi,

10) usługach podstawowych – należy przez to ro-
zumieć obiekty usługowe wolnostojące lub 
lokalne usługowe wbudowane, nastawione na 
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obsługę mieszkańców i użytkowników najbliż-
szego rejonu,

11) działalności nieuciążliwej – należy przez to ro-
zumieć funkcję usługową i produkcyjną jako 
działalność gospodarczą dopuszczoną na tere-
nie działki budowlanej, której funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia standardów jako-
ści środowiska, określonych w przepisach od-
rębnych,

12) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – 
należy przez to rozumieć parametr wyrażony 
jako procentowy udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego 
w powierzchni objętej projektem zagospoda-
rowania działki lub gruntu objętego inwesty-
cją,

13) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć 
zagospodarowanie zielenią niską i wysoką z 
przewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, takimi jak: placyki zabaw, 
ścieżki, obiekty małej architektury.

Rozdział II

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego

§ 7

W celu zachowania ładu przestrzennego, a w szcze-
gólności utrzymania charakteru zabudowy ustala 
się następujące zasady:
1)  obiekty budowlane mogą być realizowane wy-

łącznie na terenach przeznaczonych na ten cel, 
z zachowaniem określonych przepisów doty-
czących poszczególnych terenów, wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi,

2)  gabaryty, forma architektoniczna budynków i po-
zostałych elementów zagospodarowania (mała 
architektura, ogrodzenie, zieleń) powinny być 
kształtowane w sposób harmonijnie nawiązują-
cy do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej 
zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem 
wspólnych cech funkcjonalno-przestrzennych, 
konstrukcyjno-materiałowych, usytuowania 
kalenic i kąta nachylenia połaci dachowych oraz 
wysokości podpiwniczenia,

3)  w obrębie terenów niezabudowanych zaleca 
się usytuowanie budynków równolegle do 
dróg publicznych, z uwzględnieniem warunków 
korzystnego oświetlenia oraz nasłonecznienia 
działek,

4)  sposób usytuowania projektowanych budynków 
winien uwzględniać:

 a)  utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, określonych na rysunku planu,

 b)  zapewnienie dostępu do dróg publicznych 
oraz innych niezbędnych przyłączy infrastruk-
tury technicznej,

 c)  usytuowanie budynków w stosunku do 
granic działki i sąsiedniej zabudowy z zacho-
waniem wymogów określonych w przepisach 
odrębnych.

Rozdział III

Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 8

1.  Podczas realizacji ustaleń zmiany planu należy 
kierować się zasadą racjonalnego gospodarowa-
nia zasobami przyrody, utrzymania równowagi 
przyrodniczej i ochrony walorów krajobrazo-
wych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi.

2.  Na całym terenie objętym planem zakazuje 
się:

 1)  lokalizacji przedsięwzięć mających nega-
tywny wpływ na środowisko oraz siedliska 
przyrodnicze,

 2)  odprowadzania ścieków sanitarnych do wód 
deszczowych, powierzchniowych i podziem-
nych w sposób pogarszający stan gleb,

 3)  wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymania otwartych kanałów i 
zbiorników z tymi ściekami,

 4)  magazynowania surowców lub materiałów 
zawierających substancje toksyczne lub ła-
twopalne stwarzające zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi oraz środowiska.

3.  Na całym terenie objętym planem nakazuje 
się:

 1)  racjonalne wykorzystanie gruntów na tere-
nach przeznaczonych do zainwestowania,

 2)  ochronę i kształtowanie istniejących terenów 
biologicznie czynnych nie powodując ich 
degradacji,

 3)  utrzymanie poziomu emisji szkodliwych 
substancji w tym hałasu do poziomu nie 
przekraczającego dopuszczalnych wielkości 
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonego na planie symbolem 
MN, 

 4)  dla nowoprojektowanych budynków stoso-
wanie nowoczesnych technologii przyjaznych 
środowisku, zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami ochrony środowiska, 

 5)  w zakresie gospodarki odpadami stosowa-
nie przepisów uchwał obowiązujących oraz 
innych przepisów odrębnych zawartych w 
ustawie o odpadach,

 6)  w razie naruszenia melioracji tj. rowów 
otwartych i drenażu, należy je przebudować 
i doprowadzić do pełnej sprawności lub 
budowy nowych, w porozumieniu z admini-
stratorem tych urządzeń,

Poz. 1524
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 7)  ogrzewanie budynków należy prowadzić w 
oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła, speł-
niające aktualne normy ekologiczne.

§ 9

Ustalenia dotyczące ochrony obszarów i obiektów, 
na podstawie przepisów odrębnych:
1)  na podstawie ustawy o ochronie przyrody na 

terenach objętych zmianą planu, nie występują 
obszary i obiekty podlegające ochronie,

2)  na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury na 
terenach objętych zmianą planu, nie występują 
obiekty i tereny zapisane w Rejestrze Zabytków 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków; w przypadku odkrycia w trakcie prac 
ziemnych reliktów kultury materialnej, ustala się 
obowiązek powiadomienia o tym fakcie Śląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach, wstrzymania prac i udostępnienia 
terenu do badań archeologicznych,

3)  Strefa W – ochrony archeologicznej – stano-
wiska archeologicznego występują na całym 
opracowywanym terenie:

 – inwestycje prowadzone na terenach, w 
obrębie których zlokalizowano stanowiska 
archeologiczne winny być poprzedzone ar-
cheologicznymi badaniami ratowniczymi,

 – w związku z możliwością wystąpienia ma-
teriałów archeologicznych, wszelkie prace 
ziemne prowadzone na tym terenie powinny 
mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, 
pod tym określeniem rozumie się prace ziem-
ne związane z realizacją sieci wodociągowej, 
gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod 
fundamenty dużych budynków o charakterze 
usługowym (supermarkety, hipermarkety), 
zakładów produkcyjnych oraz prace zwią-
zane z budową autostrad i dróg szybkiego 
ruchu, 

4) na terenach objętych zmianą planu nie występują 
strefy ochrony krajobrazu.

§ 10

Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
bezpośredniego zagrożenia niebezpieczeństwem 
powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział IV

Szczegółowe warunki, zasady 
i standardy kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§ 11

1.  Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN. 
2.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem – 1MN ustala się:
 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące 
budynki mieszkalne jednorodzinne – wolno-
stojące lub w zabudowie bliźniaczej,

 2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  lokalizacja usług komercyjnych nieuciąż-

liwych, wbudowanych w części partero-
wej budynków mieszkalnych,

b)  budynki gospodarcze, garaże murowa-
ne, 

c)  tereny komunikacyjne,
d)  urządzenia infrastruktury technicznej,
e)  obiekty małej architektury, urządzenia 

rekreacyjne,
f)  zieleń ogrodowa.

3.  Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenu i kształtowania zabudowy:

 1)  zachować istniejące linie zabudowy w odle-
głości 10,0m od zewnętrznej krawędzi drogi, 
wzdłuż – ul. Łącznej oraz nieprzekraczalne 
linie zabudowy zgodnie z rys. planu 5,0m 
od zewnętrznej krawędzi drogi po stronie 
południowo – zachodniej,

 2)  wskaźnik powierzchni zabudowy nie większy 
niż 25% powierzchni działki,

 3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniejszy niż 60% powierzchni działki,

 4)  budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji 
z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użyt-
kowym lecz nie więcej niż 9,0m od poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi 
dachu (kalenicy), dachy dwu – lub wielo-
spadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 
połaci dachowych 30° – 45°, zastosowanie 
dachówek ceramicznych lub materiałów 
dachówkopodobnych, 

 5)  wysokość budynków gospodarczych i ga-
raży – 1 kondygnacja nadziemna do 3,5m, 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych lub wielospadowych,

 6)  dopuszcza się lokalizację działalności usługo-
wej, jako funkcji towarzyszącej stanowiącej 
nie więcej niż 30% całkowitej powierzchni 
mieszkalnej w granicach działki.

4.  Forma architektoniczna nowoprojektowanych 
budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważają-
cej w tym samym ciągu zabudowy.

5.  Dla wymienionych terenów obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

 1)  nakazy:
a)  dla obiektów mieszkaniowych zapewnie-

nie min. 2 miejsc postojowych na jednej 
działce,

b)  w przypadku realizacji usług w ramach 
wydzielonych działek należy zapewnić miej-
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sca postojowe dla samochodów użytkow-
ników obiektów usługowych w ilości nie 
mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każde 
50,0m2 powierzchni użytkowej,

c)  obsługa komunikacyjna z ul. Łącznej po-
przez drogę wewnętrzną,

d)  warunkiem realizacji zabudowy na wy-
dzielonej działce jest przyłączenie jej do 
systemów infrastruktury technicznej, a w 
szczególności docelowo do ogólnomiej-
skiego systemu odprowadzenia ścieków, 
w tym wód opadowych, 

 2)  zakazy:
a)  realizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko, wyma-
gających raportu oddziaływania na śro-
dowisko z wyjątkiem urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej i komunikacyj-
nej, 

b) budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z 
blachy lub z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych od strony ulic i terenów 
publicznych.

Rozdział V

Zagospodarowanie terenów górniczych

§ 12

Tereny objęte opracowaniem zmiany planu poło-
żone są w granicach terenu górniczego KWK „Bo-
leslaw Śmiały”. Obecnie poza wpływami eksplo-
atacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, 
ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.

Rozdział VI

Ustalenia dotyczące zasad podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 13

Ustala się następujące zasady podziału nierucho-
mości objętych planem:
1)  plan dopuszcza, na wszystkich terenach wyzna-

czonych pod zabudowę dokonywania podziału 
działek, którego celem jest powiększenie nieru-
chomości lub regulacja istniejących sąsiednich 
granic działek. 

 Warunkiem wykonania takiego podziału jest 
zachowanie parametrów działki dzielonej, umoż-
liwiające lokalizację zabudowy i rozmieszczenie 
niezbędnych elementów zagospodarowania 
terenu, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami 
zagospodarowania określonymi w planie,

2)  zespół działek obsługiwanych drogą dojazdową 
o charakterze sięgacza winien być zakończony 
placem do zawracania,

Rozdział VII

Zasady budowy i rozbudowy 
infrastruktury technicznej

§ 14

Ustala się następując zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczają-
ce tereny tej infrastruktury:
1)  adaptację istniejących sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej nadziemnej i podziemnej, 
obsługującej przedmiotowy teren,

2)  obowiązek wyposażenia terenu w sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, przy zachowaniu 
zasad określonych w przepisach odrębnych, 
z zaleceniem przeprowadzenia nowoprojek-
towanej infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających ulic, w miarę możliwości w 
zbiorczych kanałach infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruk-
tury technicznej.

4)  Dla nowoprojektowanych terenów inwe-
stycyjnych, wymagane jest wykonanie 
kompleksowego uzbrojenia terenu w oparciu 
o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infra-
struktury technicznej

§ 15

1.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 1)  dostawę wody dla odbiorców z istniejącej 

sieci wodociągowej,
 2)  nowoprojektowane odcinki wodociągów 

należy w miarę możliwości prowadzić w 
liniach rozgraniczających dróg; z przyczyn 
technicznych dopuszcza się przebieg poza 
liniami rozgraniczającymi.

2.  W zakresie gospodarki sanitarnej ustala się 
– dla terenów, na których brak jest możliwości 
odprowadzania ścieków sanitarnych (do cza-
su budowy głównego kolektora sanitarnego) 
zaleca się budowę przydomowej biologicznej 
oczyszczalni ścieków lub budowę szczelnego 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości 
płynne, a następnie ich wywóz do miejskiej 
oczyszczalni ścieków.

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się – źródłem 
zaopatrzenia w gaz będzie istniejąca sieć,

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

 1)  podstawowym źródłem zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną obszaru objętego planem 
będzie istniejąca i rozbudowywana w miarę 
potrzeb sieć NN, 

 2)  budowę instalacji doprowadzającej energię 
elektryczną z istniejącej sieci NN,

 3)  budowę, przebudowę i remont istniejących 
sieci napowietrznych linii elektroenergetycz-
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nych. 
5.  W zakresie gospodarki odpadami ustala się 

– gromadzenia odpadów stałych w kontene-
rach na odpady z uwzględnieniem segregacji, a 
następnie gospodarowanie odpadami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie.

6.  Dla sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala 
się:

 1)  adaptację i modernizację istniejącego sys-
temu sieci, w dostosowaniu do potrzeb 
mieszkańców,

 2)  sukcesywną rozbudowę sieci telekomunika-
cyjnych dla nowych obszarów zabudowy,

 3)  nowoprojektowane odcinki linii telekomu-
nikacyjnych należy w miarę możliwości 
prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, z 
dopuszczeniem przebiegów z przyczyn tech-
nicznych bądź ekonomicznych poza liniami 
rozgraniczającymi,

 4)  dopuszcza się przełożenia istniejących sieci 
w razie konfliktu z projektowanym zainwesto-
waniem terenów, za zgodą zarządcy sieci,

 5)  nakaz zachowania odległości linii teleko-
munikacyjnych od innych urządzeń oraz 
obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

Rozdział VIII

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów

§ 16

Ustalenia dla wszystkich terenów objętych zmianami 
planu – wszystkie tereny, dla których plan ustala 
przeznaczenie MN można zagospodarować, urządzić 
i użytkować w sposób dotychczasowy, do czasu ich 
zagospodarowania, zgodnie z docelowym przezna-
czeniem,

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 17

Stawki procentowe służące naliczaniu jednorazo-
wej opłaty wzrostu wartości nieruchomości obję-
tych planem, z wyłączeniem nieruchomości stano-
wiących własność gminy Mikołów – dla terenów 
funkcji podstawowej, oznaczonych symbolem MN 
stawka procentowa wynosi 30% (trzydzieści pro-
cent),

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Mikołowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.
   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/578/2009 

Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 Działając zgodnie z art. 20 ust. z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszy-
mi zmianami)

Rada Miejska Mikołowa
ustala:

Ze względu na to, że zmiana planu nie przewiduje 
nowych inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie 
dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i 
zasadach ich finansowania.

   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/578/2009 

Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska Mikołowa 
postanawia, co następuje:

 Ze względu na brak uwag dotyczących 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. 
Łącznej nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie 
ich rozpatrzenia.

   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR XXXI/579/2009
Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: 
działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, 

działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy 
Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j.; Dz. U. Nr 142 z 2001 
r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu akt 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t. j.; Dz. U. Nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w 
związku z Uchwałą RM Nr X/152/2007 Rady Miej-
skiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w 
sprawie przystąpienia do opracowania zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mikołowa terenów położonych w granicach: 
działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy 

Wolności, działki Nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, 
działek Nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiej-
skiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy 
Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy 
Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krę-
tej, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany 
planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mikołowa” przyjętego Uchwałą Nr XXXV/
540/2005 – na wniosek Burmistrza Miasta Mikoło-
wa, 

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mikołowa


