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UCHWAŁA NR VI/52/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina 
z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), w związku Uchwałą Rady Miejskiej 
w Łaziskach Górnych nr XXXV/463/09 z dnia 15 
września 2009r. o przystąpieniu do sporządzania 
„zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Kopanina z Terenami Prze-
mysłowymi w Łaziskach Górnych” Rada Miejska 
w Łaziskach Górnych 

stwierdza zgodność projektu „zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Kopanina z Terenami Przemysłowymi w Ła-
ziskach Górnych” ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łaziska Górne” zatwierdzonego Uchwałą miasta Łaziska Górne”miasta Łaziska Górne”
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 
z dnia 28 grudnia 1999r., z późniejszymi zmianami 
i uchwala: 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Kopanina z Terenami 

Przemysłowymi w Łaziskach Górnych 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmuje obszar 
o powierzchni 9,19 ha, w granicach określonych 
na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest 
teren obiektów produkcyjnych, składów, magazy-
nów i usług oznaczony symbolem PU.

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto 
w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;
2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego;
3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenu oraz ustalenia 

dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Granice i sposoby zagospoda-
rowania 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. Szcze-
gólne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 Zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości;

7) Rozdział 7 Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;

8) Rozdział 8 Ustalenia końcowe.

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu Kopanina 
z Terenami Przemysłowymi w Łaziskach Górnych 
składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej 
uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu w skali 
1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, 
w którym obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu;
b) linie rozgraniczające teren o określonym 

przeznaczeniu;
c) symbol identyfikujący przeznaczenie tere-

nu.
2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina 
z Terenami Przemysłowymi w Łaziskach Górnych;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmiany 
planu, w tym treść mapy zasadniczej, numer 
i granica działki ewidencyjnej, granica płytkiej 
eksploatacji, granice pasów technologicznych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 20 KV 
mają charakter informacyjny.

§ 5. Ustalenia zmiany planu, o których mowa 
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w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem 
ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§ 6. Na terenie objętym zmianą planu nie ustala 
się:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicz-
nych,

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej,

3) sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów,

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

ponieważ nie występują przesłanki do ich usta-
lenia. 

§ 7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu miejscowego - należy przez 

to rozumieć tekst uchwały i rysunek zmiany planu 
miejscowego, o którym mowa w §3;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały 
obszar objęty niniejszą zmianą planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
zmiany planu i oznaczony symbolem literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć przeważający sposób zagospodaro-
wania w granicach terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez 
to rozumieć ustalony zmianą planu uzupełniający 
przeznaczenia podstawowe sposób zagospodaro-
wania w granicach terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi;

6) wysokości budynku - należy przez to rozu-
mieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub jego części, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej 
powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie 
z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osła-
niającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad 
tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych 
pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 
przekrycia budynku znajdującego się bezpośred-
nio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku.
7) działce budowlanej - należy przez to rozu-

mieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu 
(ewidencyjną), której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wyni-
kające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń 

zmiany planu;
8) terenie biologicznie czynnym - należy przez 

to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz 
wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony 
jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie 
czynnego do powierzchni działki budowlanej;

9) intensywności zabudowy - należy przez to 
rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kon-
dygnacji naziemnych liczonych po zewnętrznym 
obrębie murów do powierzchni terenu w liniach 
rozgraniczających;

10) reklamie wielkoformatowej - należy przez 
to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnosto-
jący, o powierzchni reklamowej przekraczającej 
wymiary 6m2;

11) infrastrukturze technicznej - należy przez 
to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, na-
ziemne lub nadziemne) urządzenia i związane 
z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi 
obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, 
zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania 
ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, 
radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody 
i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb byto-
wych użytkowników nieruchomości.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego

§ 8. 1. Ustala się na obszarze objętym zmia-
ną planu możliwość zmiany zagospodarowania 
i użytkowania terenów i obiektów na zasadach 
ustalonych w zmianie planu.

2. W obszarze objętym zmianą planu, zakazuje 
się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalno-
ści w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania 
lub magazynowania odpadów realizowanej jako 
działalność podstawowa;

2) reklam wielkoformatowych i wolnostojących 
oraz budowli służących reklamie.

3. W obszarze objętym zmianą planu dopusz-
cza się:

1) do czasu zagospodarowania terenu na cele 
zgodne z planem utrzymanie istniejącej zieleni jako 
zieleni urządzonej i izolacyjnej;

2) zagospodarowania i przekazania do odzysku 
odpadów znajdujących się na składowisku;

3) przeprowadzenie niwelacji terenu uwzględ-
niającej niweletę istniejącej drogi i terenów 
sąsiednich;

4) usunięcie w niezbędnym zakresie istnieją-
cych drzew na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych o ochronie przyrody.
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Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ustala się dla tere-
nu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na 
rysunku zmiany planu i oznaczonego symbolem 
identyfikującym przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-
lem PU i ustala się jego przeznaczenie podstawowe 
jako teren obiektów produkcyjnych, składów, ma-
gazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu 
wymienionego w ust.1 ustala się:

1) obiekty, urządzenia i instalacje do rozbiórki 
składowiska;

2) obiekty, urządzenia i instalacje zaplecza so-
cjalnego i sanitarnego;

3) drogi wewnętrzne i technologiczne;
4) miejsca postojowe i garażowe;
5) zieleń urządzoną i izolacyjną;
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się 

następujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) teren biologicznie czynny – min.25%;
2) wysokość zabudowy – wynikająca z techno-

logii produkcji lub funkcji obiektów, ale nie więcej 
niż 20,0m;

3) intensywność zabudowy do 1,5;
4) wskaźniki miejsc postojowych: łącznie min. 

3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użyt-
kowej oraz 4 miejsca na 10 zatrudnionych;

5) minimalną odległość obiektów budowlanych 
od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ustala się na podstawie ustawy o drogach 
publicznych;

6) miejsca postojowe i garaże dla obsługi 
terenu zlokalizowane w granicach działki budow-
lanej.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 11. Ustala się następujące ogólne zasady 
ochrony środowiska:

1) obowiązek stosowania proekologicznych 
systemów cieplnych opartych o spalanie paliw 
o wysokiej sprawności energetycznej;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań 
technicznych w zakresie gospodarki wodno – ście-
kowej, które mogłyby powodować dostawanie się 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

3) zakaz prowadzenie działalności gospo-
darczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

4) nakaz wyposażenia nieruchomości w urzą-
dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, 
z działalności przemysłowej i usługowej, z uwzględ-
nieniem ich segregacji;

5) nakaz czasowego przechowywania odpadów 
w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód 
opadowych;

6) zagospodarowanie i przekazanie do odzysku 
odpadów znajdujących się na składowisku zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach i rozporządzeń 
wykonawczych.

§ 12. Dla obszaru objętego zmianą planu usta-
la się następujące zasady gospodarki odpadami 
komunalnymi:

1) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 
z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonaw-
czymi;

2) uczestnictwo w zintegrowanym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi miasta;

3) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, przemysłowych i usługowych.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu.

§ 13. 1. Obszar objęty zmianą planu położony 
jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Ła-
ziska II”, ustanowionego do eksploatacji węgla 
kamiennego przez Kampanię Węglową S.A. Oddział 
KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Teren położony jest częściowo na obszarze, 
w którym prowadzona była płytka eksploatacja 
górnicza.

3. Nakaz prowadzenia działalności inwesty-
cyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji 
o przewidywanych czynnikach geologicznych do-
tyczących prognozowanych skutków eksploatacji 
górniczej, uzyskanych bezpośrednio od przed-
siębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń 
budynków zgodnie z ustawą prawo geologiczne 
i górnicze.

§ 14. Na obszarze objętym zmianą planu nie 
występują:

1) tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi;
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2) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony 
Cywilnej;

3) użytkowe zbiorniki wód podziemnych 
GZWP;

4) tereny zagrożone osuwaniem mas ziem-
nych.

§ 15. 1. Obszar objęty zmiana planu położony 
jest w zasięgu w GZWP, C/2 – Tychy – Siersza i w 
UZWP, CII – Mikołów, z ograniczonym dostępem 
wód powierzchniowych. Ograniczenia sposobu 
zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa 
wodnego.

2. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń 
w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej wymagają-
cych zachowania stref technicznych.

Rozdział 6
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści

§ 16. 1. Nie wyznacza się granic obszarów wy-
magających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości.

2. Dopuszcza się scalanie a następnie podział 
działek oraz wtórny podział działek pod warunkiem 
uzyskania następujących parametrów:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
– 3000m2;

2) minimalna szerokość frontu działki – 25m;
3) nachylenie granicy działki do pasa drogowego 

drogi publicznej, wewnętrznej lub technologicznej 
pod kątem prostym z tolerancją +/-15°.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek mniej-
szych niż określone w ust. 2 w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

2) powiększenia przyległej działki budowla-
nej;

3) regulacji granic działki;
4) wyznaczenia dróg wewnętrznych i technolo-

gicznych.
4. Szerokość pasa drogowego wydzielanych 

działek dla dróg wewnętrznych i technologicznych 
zgodnie z potrzebami technologicznymi, ale nie 
mniej niż 8,0 m.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 17. 1. W obszarze objętym zmianą planu ustala 
się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na 
rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń i sie-
ci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi 
elementów zagospodarowania w obrębie terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi przy za-
chowaniu pozostałych ustaleń zmiany planu.

2. W obszarze objętym zmianą planu ustala 
się obsługę komunikacyjną terenów objętych 
zmianą planu z istniejących i projektowanych ulic 
w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych 
wewnętrznych i technologicznych.

§ 18. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala 
się:

1) zasilanie w wodę z wodociągowej sieci roz-
dzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych do 
kanalizacji sanitarnej miasta;

3) zaopatrzenie w ciepło zabudowy usługowej 
z grupowych systemów zaopatrzenia w ciepło lub 
z indywidualnych kotłowni na paliwa wysokoener-
getyczne z zastosowaniem urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności energetycznej;

4) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci 
gazowej miejskiej.

§ 19. W obszarze objętym zmianą planu ustala 
się następujące zasady zaopatrzenia w energię 
elektryczną:

1) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych średniego i ni-
skiego napięcia;

2) ustala się sukcesywną rozbudowę systemu 
elektroenergetycznego średniego i niskiego napię-
cia, stosownie do występującego zapotrzebowania 
na moc elektryczną.

§ 20. W obszarze objętym zmianą planu obo-
wiązują następujące zasady obsługi systemami 
infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomuni-
kacyjnej:

1) ustala się zapewnienie obsługi sys-
temami infrastruktury telekomunikacyjnej i  
diokomunikacyjnej stosownie do występującego 
zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i 
radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz 
poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
i radiokomunikacyjnej;

2) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych 
sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych 
ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziem-
nych;

§ 21. 1. W obszarze objętym zmianą planu 
dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie 
wymienionych w §17 do §19 sieci np. telewizji 
kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników 
antenowych.

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie 
powinna powodować przekroczenia standardów 
emisyjnych.

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomuni-
kacyjnej określone w §18 i §20 ust 1. do odbiorców 
indywidualnych należy realizować z wykluczeniem 
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linii napowietrznych.

Rozdział 8
Ustalenia końcowe

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem PU
ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 
30%, słownie: trzydzieści procent.

§ 23. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzo-
wi Miasta Łaziska Górne.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

Tadeusz Król
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/52/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/52/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach 
Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu

 zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Kopanina z terenami przemysłowymi 

w Łaziskach Górnych

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) Rada Miejska w Łaziskach Górnych 
ustala: 

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego tj. od dnia 7 maja 2010r. do 
dnia 8 czerwca 2010r. oraz w okresie oczekiwania 
na uwagi tj. do dnia 28 czerwca 2010r. nie wniesio-
no żadnych uwag do przedmiotowej zmiany planu 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wo-

bec braku uwag do powyższego projektu zmiany 
planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie 
ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/52/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, 

zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działa-
jąc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 
z późniejszymi zmianami) stwierdza, że ustalenia 
zmiany planu nie obejmują inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

2180

UCHWAŁA NR VII/42/11
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Miasteczku Śląskim 

stwierdza zgodność projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z obo-
wiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mia-
steczko Śląskie, które zostało uchwalone uchwałą 
Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Ślą-
skim z dnia 28 sierpnia 2009 roku i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru 

Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały 
Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
Miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela

2. Plan obejmuje obszar Miasta Miasteczko 
Śląskie – Sołectwo Bibiela określany na załączni-
ku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, którego 
granice od północy, południa, wschodu i zachodu 
stanowią tereny leśne nadleśnictwa Świerkla-
niec.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami: od C1-MNI do 
C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII do 
C3- MNIII, od C1-MNIV do C8-MNIV

2) tereny zabudowy usługowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: od C1-UI do C2-UI,

3) teren zabudowy usługowej – kultu religij-
nego oznaczony na rysunku planu symbolem: 
C1-UKI,


