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miotów prywatnych, na podstawie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie 
do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy  z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o finansach publicznych oraz
art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie
ze środków pochodzących z budżetu państwa, 
stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych.

    PRZEWODNICZĄCY
    RADY MIEJSKIEJ

    Jarosław Klimaszewski

1763

UCHWAŁA NR XXXI/323/09
Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 lutego 2009 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40, 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna,

po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając 
o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do uchwały, o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącz-
nikiem nr 2 do uchwały,

uchwala:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Cieszyna obejmującego część terenów 
Małej Łąki i Boguszowic.

Rozdział I

Ustalenia ogólne, dotyczące całego 
obszaru objętego planem

Art. 1

Przepisy ogólne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, zwany dalej „planem”, zawiera część tekstową, 
której treść stanowi uchwała i część graficzną w
formie rysunku planu miejscowego wykonanego 
w skali 1 : 2000, stanowiącą załącznik nr 3 do 
uchwały.

Art. 2

Określenie przeznaczenia terenów oraz linii roz-
graniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania

Określa się następujące przeznaczenie terenów, 
wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolami 1MN – 36MN;
2. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczony symbolem 1MW;
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami, oznaczone symbolami 1MN/U 
– 18MN/U;

4. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usługami, oznaczony symbolem 1MW/U;

5. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone sym-
bolami 1U – 9U;

6. Teren zabudowy przeznaczonej na potrzeby 
kultu religijnego, oznaczony symbolem 1UK;

7. Teren zabudowy przeznaczonej na potrzeby 
oświaty, oznaczony symbolem 1UO;

8. Tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, 
składów, magazynów, oznaczone symbolami 
1P/U – 5P/U;

9. Tereny zabudowy produkcyjnej, składów, ma-
gazynów, oznaczone symbolami 1P – 4P;

10. Tereny dróg publicznych:
 1) drogi krajowej klasy S, oznaczonej symbola-

mi 1KD – S, 2KD – S,
 2) dróg powiatowych

a) klasy G, oznaczone symbolami 1K – G do 
3KD – G,

b) klasy Z, oznaczone symbolem 1KD – Z,
 3) dróg gminnych:

a) klasy Z, oznaczone symbolami 2KD – Z 
do 3KD – Z

b) klasy L, oznaczone symbolami 1KD – L do 
4KD – L,

c) klasy D, oznaczone symbolem 1KD – D do 
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14KD – D,
d) w postaci ciągu pieszego, oznaczonego 

symbolem 1KD – P.
11. Teren infrastruktury technicznej-energetyka, 

oznaczony symbolem 1E;
12. Tereny gruntów rolnych, oznaczone symbolami 

1R – 4R;
13. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbola-

mi 1ZI – 5ZI;
14. Tereny zieleni rekreacyjnej, oznaczone symbo-

lami 1ZR – 9ZR;
15. Teren cmentarza, oznaczony symbolem 1ZC;
16. Teren rodzinnych ogrodów działkowych, ozna-

czony symbolem 1ZD;
17. Tereny lasów, oznaczone symbolami 1ZL – 

7ZL;
18. Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone sym-

bolami 1ZN – 7ZN;
19. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone 

symbolami 1WS – 8WS;
20. Teren przeznaczony na potrzeby sportu i rekre-

acji, oznaczony symbolem 1 US;
21. Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 

1ZP;

Art. 3

Określenie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego

Określa się usytuowanie budynków w obrębie 
działek zgodnie z określonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy. 

Art. 4

Określenie zasad ochrony środowiska

1. Wskazuje się obszary o zróżnicowanym do-
puszczalnym poziomie hałasu, określonym 
przepisami o ochronie środowiska przed hała-
sem:

 1) tereny oznaczone symbolami: 1MN – 36MN, 
oraz 1MW zalicza się do terenów zabudowy 
mieszkaniowej;

 2) tereny oznaczone symbolami: 1MN/U 
– 18MN/U, 3U, 1MW/U, 1UK, zalicza się do 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej;

 3) teren oznaczony symbolem 1UO, zalicza się 
do terenów związanych ze stałym pobytem 
dzieci i młodzieży;

 4) tereny oznaczone symbolami: 1ZC, 1ZN 
– 7ZN, 1ZR – 9ZR, 1ZD, 1ZC, 1ZI – 5ZI, 1WS 
– 8WS, 1ZP, 1 US zalicza się do terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych.

2. Określa się granice terenu objętego ochroną 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
– stanowisko dokumentacyjne „Cieszynity pod 

estakadą”, w miejscu oznaczonym graficznie na
rysunku planu, dla którego ustala się zakaz:

 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu;

 2) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu;

 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4) wysypywania, zakopywania i wylewania 

odpadów lub innych nieczystości;
 5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jeżeli służą innym celom niż ochrona przy-
rody;

 7) budowy budynków, budowli, obiektów ma-
łej architektury i tymczasowych obiektów 
budowlanych mogących mieć negatywny 
wpływ na obiekt chroniony bądź spowodo-
wać degradację krajobrazu;

 8) wypalania roślinności i pozostałości roślin-
nych, wydobywania skał, minerałów oraz 
niszczenia gleby.

Art. 5

Określenie zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków

Określa się zabytki chronione ustaleniami planu, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dopusz-
czając ich rozbudowę i remont z zachowaniem 
wystroju i detali architektonicznych elewacji fron-
towej.

Art. 6

Określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji

1. Określa się podstawowy układ komunikacyjny 
dla obszaru objętego miejscowym planem, 
który stanowią oznaczone na rysunku planu: 

 1) droga krajowa klasy S, oznaczone symbolami 
1KD – S, 2KD – S

 2) drogi powiatowe
a) klasy G, oznaczone symbolami 1KD – G 

do 3KD – G,
b) klasy Z, oznaczone symbolem 1KD – Z,

 3) drogi gminne:
a) klasy Z, oznaczone symbolami 2KD – Z 

do 3KD – Z,
b) klasy L, oznaczonych symbolami 1KD – L 

do 4KD – L,
c) klasy D, oznaczony symbolem 1KD – D do 

14KD – D.
2. Określa się, że podstawowy układ drogowy, 

zostanie uzupełniony o ciąg pieszy, oznaczony 
symbolem 1KD – P oraz drogi wewnętrzne, 
zjazdy i tereny placów. 

3. Określa się:

Poz. 1763
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 1) minimalne wskaźniki liczby miejsc parkingo-
wych dla:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

– 3 miejsca na budynek z uwzględnieniem 
miejsc w garażu;

b) budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
– 1,5 miejsca na jedno mieszkanie, z 
uwzględnieniem miejsc w garażu;

c) budynku zamieszkania zbiorowego –  
1 miejsce na 20m2 jego powierzchni użyt-
kowej;

d) budynku rekreacyjnego – 1 miejsce na 
30m2 powierzchni użytkowej;

e) budynku użyteczności publicznej:
   e1) przeznaczonego na potrzeby: admini- 

  stracji publicznej, wymiaru sprawiedli- 
  wości, usług bankowych, turystyki, spor- 
  tu, usług pocztowych lub telekomuni- 
  kacyjnych – 1 miejsce na 30m2 po- 
  wierzchni użytkowej,

   e2) przeznaczonego na potrzeby: opieki 
  zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej 
  – 1 miejsce na 25m2 powierzchni użyt- 
  kowej,

   e3) przeznaczonego na potrzeby: oświaty i 
  kultury i kultu religijnego – 1 miejsce na 
  12m2 powierzchni użytkowej,

   e4) przeznaczonego na potrzeby gastronomii 
  – 1 miejsce na 10m2 powierzchni użyt- 
  kowej,

   e5) przeznaczonego na potrzeby handlu:
 – dla obiektu o powierzchni użytko- 

 wej do 1000m2, 1 miejsce na 50m2 

 powierzchni użytkowej, 
 – dla obiektu o pow. użytkowej 1001m2 

 – 2000m2, 20 miejsc postojowych 
 plus 1 miejsce na każde następne- 
 10m2 powierzchni użytkowej, 

   e6) dla pozostałych usług – 1 miejsce posto- 
  jowe na 20m2 powierzchni użytkowej,
f) budynku produkcyjnego do 200m2 po-

wierzchni użytkowej – 1 miejsce na 30m2 
powierzchni użytkowej;

g) budynku produkcyjnego powyżej 200m2 
powierzchni użytkowej – 1 miejsce na 
50m2 powierzchni użytkowej,

h) cmentarza – 1 miejsce postojowe na 
300m2 powierzchni cmentarza;

 2) wymóg zadrzewienia parkingów po-
wierzchniowych w ilości nie mniejszej niż 
jedno drzewo na osiem miejsc postojowych 
wewnątrz parkingu oraz jedno drzewo na 
cztery miejsca postojowe na skraju parkin-
gów.

Art. 7

Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej.

Dopuszcza się możliwość budowy, rozbudowy  i 
modernizacji systemów uzbrojenia terenu we 
wszystkich określonych w miejscowym planie  te-
renach o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania.

Art. 8

Określenie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów narażonych na osuwanie się mas ziem-
nych
1. Określa się granice terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu.

2. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
lokalizacji obiektów budowlanych na terenach 
określonych w ust. 1 mogą wynikać z opraco-
wań specjalistycznych wymaganych przepisami 
odrębnymi.

Art. 9

Określa się granice terenów potencjalnie zalewo-
wych, wymagających zabezpieczenia przed powo-
dzią lub przyjęcia odpowiednich rozwiązań w 
projektowaniu zabudowy, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu.

Rozdział II

Określenie zasad zagospodarowania terenu, 
parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym gabarytów obiektów 

i wskaźników intensywności zabudowy

Art. 10

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych symbolami: 1MN – 35MN 
określa się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych;
2) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 

wiat, jako towarzyszących zabudowie wymie-
nionej w pkt 1);

3) powierzchnię zabudowy do powierzchni terenu 
przewidzianego dla realizacji inwestycji, nie 
większą niż 30%;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 40%;

5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków wymienionych w pkt 1) wysokość 

budynków nie większa niż 12m 
b) dla budynków wymienionych  w pkt 2) wysokość 

budynków nie większą niż 6 m;
6) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 

niż 3;
7) geometrię dachów:
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 a) dla zabudowy wymienionej w pkt 1), dachy 
jedno- lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
głównych połaci od 30o do 45o,

 b) dla zabudowy wymienionej w pkt 2) dachy 
jedno- lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
głównych połaci od 5o do 45o. 

Art. 11

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonego symbolem: 1MW określa się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych;
2) możliwość lokalizacji usług w parterach budyn-

ków;
3) lokalizację garaży;
4) powierzchnię zabudowy do powierzchni terenu 

przewidzianego dla realizacji inwestycji, nie 
większą niż 30%;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 30%;

6) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) wyso-

kość budynków nie większa niż 15m
 b) dla budynków wymienionych w pkt 3) wyso-

kość budynków nie większą niż 6m;
7) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 

niż 4;
8) geometrię dachów:
 a) dla zabudowy wymienionej w pkt 1), dachy 

jedno- lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
głównych połaci od 10o do 40o,

 b) dla zabudowy wymienionej w pkt 3), dachy 
jedno- lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
głównych połaci od 5o do 45o.

Art. 12

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczonych symbolami: 
1MN/U – 18MN/U, określa się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych;
2) możliwość wykorzystania do 40% powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego na potrzeby usług;

3) lokalizację budynków usługowych;
4) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 

wiat, jako towarzyszących zabudowie wymie-
nionej w pkt 1) i 3);

5) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 50%;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 30%;

7) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) i 3) 

wysokość budynków nie większa niż 12m, 
 b) dla budynków wymienionych  w pkt 4) wy-

sokość budynków nie większą niż 6m;
8) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 

niż 3;
9) geometrię dachów:
 a) dla budynków wymienionych w  pkt 1) i 3) 

dachy jedno- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia głównych połaci od 30o do 45o, 

 b) dla zabudowy wymienionych w pkt 4), jako 
dachy jedno- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia głównych połaci od 5o do 45o.

Art. 13

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami, oznaczonego symbolem: 1MW/U, 
określa się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych;
2) możliwość wykorzystania do 45% powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego na potrzeby usług;

3) lokalizację budynków usługowych;
4) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 

wiat;
5) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 50%;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 30%;

7) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) i 3) 

wysokość budynków  nie większa niż 14 m,
 b) dla budynków wymienionych  w pkt 4) wy-

sokość budynków  nie większą niż 6 m;
8) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 

niż 4;
9) geometrię dachów:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) i 3) 

dachy jedno- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia głównych połaci od 10o do 45o,

 b) dla zabudowy wymienionych w pkt 4), jako 
dachy jedno- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia głównych połaci od 5o do 45o.

Art. 14

Dla terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej, 
oznaczonych symbolami: 1P/U – 5P/U, określa 
się:
1) lokalizację budynków produkcyjnych, usługo-

wych;
2) lokalizację budynków magazynowych, garaży, 

budynków gospodarczych i wiat, jako towarzy-
szących zabudowie wymienionej w pkt 1);

3) w terenach 3P/U, 4P/U możliwość wykorzystania 
do 30% powierzchni całkowitej budynku pro-
dukcyjnego, usługowego w tym handlowego 
na mieszkania;

4) w terenie 5P/U możliwość lokalizacji budowli 
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przeciwpowodziowych, 
5) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków  wymienionych w pkt 1) wy-

sokość budynków nie większą niż 18m, 
 b) dla budynków wymienionych w pkt  2)  wy-

sokość zabudowy nie większą niż 10m;
6) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 65%;

7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 15%;

8) geometrię dachów: dachy jedno- lub wielospa-
dowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 5o 
do 45o.

Art. 15

Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych 
symbolami 1U – 9U, określa się:
1) lokalizację budynków usługowych;
2) lokalizację budynków produkcyjnych o po-

wierzchni zabudowy do 1000m2;
3) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 

wiat jako obiektów towarzyszących budynkom 
wymienionym w pkt 1) i 2),

4) możliwość wykorzystania do 30% powierzchni 
użytkowej budynku usługowego na mieszkania 
za wyjątkiem terenu 4U;

5) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego 
na terenie 3U;

6) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1), 2) i 5) 

wysokość budynków nie większą niż 15m,
 b) dla budynków wymienionych w pkt 3) wyso-

kość budynków nie większą niż 8m, 
7) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 

niż 4;
8) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 50%;

9) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 30%;

10) geometrię dachów:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) i 2) 

dachy jedno- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia głównych połaci od 5o do 45o,

 b) dla budynków wymienionych w pkt 5), dachy 
jedno- lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
głównych połaci od 30o do 45o.

Art. 16

Dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, 
magazynów, oznaczonych symbolami 1P – 4P, 
określa się:
1) lokalizację budynków produkcyjnych, składo-

wo-magazynowych;
2) lokalizację budynków usługowych o powierzch-

ni zabudowy do 1000m2;

3) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 
wiat jako obiektów towarzyszących budynkom 
wymienionym w pkt 1) i 2);

4) w terenach 1P i 3P możliwość rozbudowy i 
przebudowy budynków mieszkalnych;

5) w terenie 4P lokalizację obiektów budowlanych 
oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów; 

6) w terenie 3P możliwość lokalizacji budowli 
przeciwpowodziowych;

7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków wymienionych w pkt 1), 2) i 5) 

wysokość budynków, nie większą niż 20m,
b) dla budynków wymienionych w pkt 3) wyso-

kość budynków nie większą niż 8m, 
c) dla budynków wymienionych w pkt 4) wyso-

kość budynków nie większa niż 12m,
8) ilość kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynków wymienionych w pkt 1),2),4) i 5) 

nie większą niż 4,
b) dla budynków wymienionych w pkt 3) nie więk-

szą niż 2;
9) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 65%;

10) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 15%; 

Art. 17

Dla terenu zabudowy przeznaczonej na potrzeby 
kultu religijnego, oznaczonego symbolem: 1UK, 
określa się:
1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrze-

by kultu religijnego oraz budynków związanych 
z działalnością określoną w przepisach o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 20%.

Art. 18

Dla terenu zabudowy przeznaczonej na potrzeby 
oświaty, oznaczonego symbolem: 1UO, określa 
się: 
1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrze-

by edukacji i oświaty;
2) lokalizację budynków na potrzeby usług i na  

mieszkania;
3) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i 

wiat jako towarzyszących zabudowie wymienio-
nej w pkt 1) i 2);

4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji, 
nie większy niż 50%;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 15%;

6) wysokość zabudowy: 
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) wyso-

kość budynków nie większa niż 15m,
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 b) dla budynków wymienionych w pkt 2) wyso-
kość budynków nie większa niż 12m,

 c) dla budynków wymienionych w pkt 3) wyso-
kość zabudowy nie większa niż 6m;

7) ilość kondygnacji nadziemnych nie większą 
niż 4;

8) geometrię dachów, jako dachy jedno- lub wie-
lospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 
od 20o do 45o.

Art. 19

Dla terenu zieleni rekreacyjnej, oznaczonych sym-
bolami 1ZR – 9ZR, określa się:
1) lokalizację budynków rekreacji indywidual-

nej;
2) lokalizacja altan;
3) lokalizacja garaży i wiat jako towarzyszących 

zabudowie wymienionej w pkt 1);
4) w terenach 6ZR i 8ZR możliwość rozbudowy i 

przebudowy budynków mieszkalnych;
5) w terenie 6 ZR możliwość lokalizacji budowli 

przeciwpowodziowych;
6) wysokość zabudowy:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) wyso-

kość budynków nie większą niż 8m,
 b) dla budynków wymienionych w pkt 2) wyso-

kość budynków nie większa niż 12m;
7) ilość kondygnacji nadziemnych:
 a) dla budynków wymienionych w pkt 1) nie 

większą niż 2,
 b) dla budynków wymienionych w pkt 4) nie 

większa niż 3;
8) udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu przewidzianego dla reali-
zacji inwestycji:

 a) wymienionych w pkt 1), nie większy niż 
20%,

 b) wymienionych w pkt 4) nie mniejszy niż 
30%;

9) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej 

 a) dla budynków wymienionych w pkt 1), nie 
mniejszy niż 60%,

 b) la budynków wymienionych w pkt 4) nie 
mniejszy niż 50%;

10) geometrię dachu:
 a) dla budynków rekreacji indywidualnej i 

mieszkalnych dachy jedno- lub wielospado-
we o kącie nachylenia od 30o do 45o

 b) dla pozostałych budynków jedno- lub wielo-
spadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 
od 15o do 45o.

Art. 20

Dla terenów cmentarzy, oznaczonych symbolami: 
1ZC, określa się:
1) lokalizację cmentarzy,

2) lokalizację budynków przeznaczonych na 
potrzeby kultu religijnego, domów przedpogrze-
bowych, 

3) parkingów i budynków usługowych o przezna-
czonych na: 

a) sprzedaż artykułów związanych z pochówkiem 
i funkcjonowaniem cmentarzy,

b) świadczeniem usług pogrzebowym,
4) lokalizacja budynków gospodarczych związa-

nych z funkcjonowaniem cmentarza
5) powierzchnię zabudowy dla budynków wymie-

nionych w pkt 2), 3) i 4) do 200m2,
6) wysokość zabudowy nie większą niż 9m,
7) geometrię dachu dla budynków wymienionych 

w pkt 1), 2), 3) i 4) dachy jedno lub wielospado-
we, o kącie nachylenia głównych połaci od 5o 

do 45o. 

Art. 21

Dla terenu infrastruktury technicznej-energetyka, 
oznaczonego symbolem: 1E, określa się:
1) lokalizację uzbrojenia terenu oraz urządzeń, 

budynków i budowli elektroenergetycznych;
2) zabudowę związaną z przeznaczeniem tere-

nu. 

Art. 22

Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych sym-
bolami 1ZP, określa się:
1) lokalizację budowli przeznaczonych na potrzeby 

sportu,
2) lokalizacja obiektów małej architektury,

Art. 23

Dla terenu usług sportu, oznaczonego symbolem 
1US, określa się:
1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrze-

by sportu o pow. zabudowy do 400m2;
2) lokalizację budynków usługowych jako towa-

rzyszących budynkom wymienionym w pkt 1) 
o powierzchni zabudowy do 150m2,

3) lokalizację obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na potrzeby sportu, 

4) wysokość zabudowy dla budynków wymie-
nionych w pkt  1) i 2), wysokość budynków nie 
większą niż 10m,

5) określa się liczbę kondygnacji nie większą 
niż 2,

6) udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu przewidzianego pod reali-
zację inwestycji, nie większy niż 20%,

7) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
nie mniejszy niż 60%,

8) geometrię dachów: dachy jedno lub wielospa-
dowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 5o 
do 45o. 
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Art. 24

Dla terenów zieleni nieurządzonej, oznaczonych 
symbolem 1 ZN – 7 ZN, określa się możliwość lo-
kalizacji budowli przeciwpowodziowych oraz moż-
liwość przebudowy, remontu i modernizacji istnie-
jących budynków mieszkalnych. 

Art. 25

Dla terenów gruntów rolnych, oznaczonych sym-
bolem 1 R – 4 R, określa się:
1) w terenie 2R możliwość rozbudowy i przebudo-

wy budynków mieszkalnych;
2) wysokość zabudowy dla budynków wymienio-

nych w pkt 1, wysokość budynków nie większą 
niż 12m;

3) ilość kondygnacji naziemnych nie większą niż 3;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej dla 

budynków wymienionych w pkt 1 nie mniejszy 
niż 40%;

5) geometrię dachów: dachy jedno- lub wielospa-

dowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 
30o do 45o.

Art. 26

Określa się 10% stawkę służącą naliczeniu jedno-
razowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości na skutek uchwalenia planu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Mia-
sta Cieszyna. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
    Wiceprzewodnicząca
    Rady Miejskiej Cieszyna

    mgr inż. Alicja Wlach
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/323/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRYWANIA UWAG ZŁOŻONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

    Wiceprzewodnicząca
    Rady Miejskiej Cieszyna

    mgr inż. Alicja Wlach
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/323/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 

W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które- należą do zadań własnych gminy będą reali-
zowane przez Gminę, zgodnie z Wieloletnimi Pro-
gramami Inwestycyjnymi. Określa się jako zasadę, 
że będą one finansowane ze środków własnych
Gminy oraz ze środków pozyskanych z innych fun-
duszy.

    Wiceprzewodnicząca
    Rady Miejskiej Cieszyna

    mgr inż. Alicja Wlach
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/323/09

Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 lutego 2009 r.


