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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. 
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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,
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4) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku 
planu symbolem: C1-USI,

5) tereny użytkowane rolniczo oznaczone na 
rysunku planu symbolami: C1-RI, C2-RI,

6) teren zabudowy produkcyjno - usługowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem: C1-PUI,

7) tereny ciągów komunikacyjnych oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1KDZ1/2, od 1KD-
D1/2 do 2KDD1/2, od 1DW do 9DW,

8) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: od C1-CPI do C7-CPI.

§ 3. 1. Ustalenia planu regulowane są postano-
wieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały 
oraz załącznikami stanowiącymi integralną część 
ustaleń planu.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania Miasta 
Miasteczko Śląskie stanowiący Załącznik nr 1.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi inte-
gralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – załącznik Nr 2,

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim w sprawie sposobu realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasad ich finansowania – załącznik Nr 3.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu stanowiącego załącznik nr 1 są ustaleniami 
planu:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospoda-
rowania,

3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące 
przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) oznaczenie budynku objętego ochroną na 

podstawie niniejszego planu,
6) oznaczenie krzyża objętego ochroną na pod-

stawie niniejszego planu.
5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4

są oznaczeniami informacyjnymi, niebędącymi 
ustaleniami planu. Do nich należą:

1) sieci elekroenergetyczne,
2) sieci wodociągowe, 
3) projektowana sieć kanalizacyjna, 
4) projektowana przepompownia ścieków,
5) granica obszaru najwyższej ochrony wód 

podziemnych (ONO) Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków,

6) granica pośredniej strefy ochronnej dla uję-
cia wód podziemnych „Bibiela”, 

7) granica strefy ograniczenia wysokości dla 
zabudowy do 50m, 

8) granica strefy ograniczenia wysokości dla 

zabudowy do 150m.
6. Zasady oznaczania terenów.
1) Poszczególne tereny oznaczone są niepowta-

rzalnym symbolem.
2) Oznaczenia terenów komunikacji składają się z:
a) numeru o charakterze porządkowym,
b) symbolu literowego określającego przezna-

czenie terenów i klasę drogi.
3) Oznaczenia terenów nie wymienionych w pkt 2

składają się z:
a) litery o charakterze porządkowym,
b) numeru o charakterze porządkowym,
c) symbolu literowego określającego przezna-

czenie terenu.

§ 4. Ustalenia szczegółowe dla wszystkich 
terenów o określonych liniach rozgraniczających 
oraz symbolach klasyfikujących te tereny zawarte 
w rozdz. 3. muszą być respektowane łącznie z usta-
leniami określonymi w pozostałych rozdziałach 
zgodnie z określonym dla nich zakresem.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą ––
uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-––
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć 
takie przeznaczenie, które może występować 
w sposób samodzielny bądź niesamodzielny w gra-
nicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% 
sumy powierzchni użytkowej obiektów w granicach 
tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przezna-
czonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni 
terenu wyznaczonego w planie liniami rozgrani-
czającymi,

6) dopuszczeniu (dla terenów o określonym 
symbolu) – należy przez to rozumieć ustalony 
sposób przeznaczenia terenu który może jedynie 
współwystępować z przeznaczeniem terenu, o któ-
rym mowa w pkt 5 z zastrzeżeniem: dopuszcza się 
lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, obiektów układu komunikacyjnego (ciągi 
komunikacyjne, parkingi, garaże), zieleni urządzo-
nej obejmujących 100% terenu inwestycji lecz nie 
więcej niż 50% powierzchni terenu w obrębie linii 
rozgraniczających.

7) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć 
teren obejmujący jedną lub więcej działek ewiden-
cyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,
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8) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu wyznaczonym na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) wskaźniku terenów zabudowanych – nale-
ży przez to rozumieć parametr będący ilorazem 
powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym 
obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących 
lub przewidzianych do realizacji na działce do po-
wierzchni działki lub terenu inwestycji,

10) garażach zbiorowych – należy przez to ro-
zumieć zespół garaży zapewniający min. 3 miejsca 
postojowe

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys 
budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: 
balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów 
odwodnienia oraz innych elementów wystroju 
elewacji, schodów, pochylni a także sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej,

12) reklamie wielkoformatowej– należy przez to ––
rozumieć nośniki reklamowe, w tym wolnostojące, 
o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 
6,0m2,

13) ogrodzeniu pełnym – należy przez to ro-
zumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia 
prześwitów wynosi mniej niż 50% na każdy metr 
bieżący ogrodzenia,

14) dominancie architektonicznej bądź wysoko-
ściowej - należy przez to rozumieć – budynek lub 
jego część, który koncentruje uwagę obserwatorów 
ze względu na swoją formę architektoniczną bądź 
wysokość.

Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze obję-
tym planem

§ 6. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy 
leżącej ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych 
i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej, jeśli stanowi ona realizację zabudowy 
szeregowej bądź bliźniaczej.

§ 7. W granicach obszaru objętego planem 
zakazuje się realizacji reklam wielkoformatowych, 
a także umieszczania reklam:

1) na drzewach,
2) na obiektach małej architektury,
3) w miejscach, w których będą przesłaniały 

budynek objęty ochroną na podstawie niniejszego 
planu, o której mowa w rozdz. 5,

4) na elewacji budynku objętego ochroną na 
podstawie niniejszego planu zgodnie z wymogami 
określonymi w rozdz. 5,

5) na dachach budynków.

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz 
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go, parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 8. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia tere-
nów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNI
do C4-MNI i ustala się przeznaczenie: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej 
budynki mieszkalne wolno – stojące

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-
stojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną,
d) urządzenia sportu i rekreacji,
e) obiekty małej architektury,
f) garaże, budynki gospodarcze.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów tymczaso-

wych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
realizacji ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykoń-
czeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy 
na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obo-
wiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę, drewna, kamie-
nia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej – 2 kondygnacje nadziemne łącznie 
z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 
12m, 

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze, 

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź 
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
60% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,30,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

Poz. 2180
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§ 9. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia tere-
nów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNII
do C8-MNII i ustala się przeznaczenie: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) biura, gabinety,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-

stojowe, parkingi, place manewrowe,
d) zieleń urządzoną,
e) urządzenia sportu i rekreacji,
f) obiekty małej architektury,
g) garaże, budynki gospodarcze.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów tymczaso-

wych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
realizacji ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykoń-
czeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy 
na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obo-
wiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę, drewna, kamie-
nia,

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych 
w formie wolno-stojącej, szeregowej, bądź bliźnia-
czej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej 
niż 11m

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze, 

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
50% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,45,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 10. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNIII
do C3-MNIII i ustala się przeznaczenie: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej 
budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty 
rekreacji indywidualnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) biura, gabinety,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-

stojowe, parkingi, place manewrowe,
d) zieleń urządzoną,
e) urządzenia sportu i rekreacji,
f) obiekty małej architektury,
g) garaże, budynki gospodarcze.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów tymczaso-

wych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy, z betonowych, 

prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń 
pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykoń-
czeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy 
na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obo-
wiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę, drewna, kamie-
nia,

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych 
w formie wolno-stojącej, bądź bliźniaczej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:

1) maksymalna wysokość budynków miesz-
kalnych– 2 kondygnacje nadziemne łącznie 
z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 11m,

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze, 

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 65% 
terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) - 0,4

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 11. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNIV
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do C8-MNIV i ustala się przeznaczenie: tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa 
w ust.1 obowiązuje adaptacja istniejącej funkcji rol-
niczej obejmującej istniejącą zabudowę zagrodową 
oraz obiekty służące obsłudze terenów rolnych 
z możliwością prowadzenia robót budowlanych 
zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określo-
nymi w ust.4.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) usługi handlu detalicznego, rzemiosła nie-
produkcyjnego, biura, gabinety,

b) obiekty dla celów agroturystyki,
c) na terenie oznaczonym symbolem C- 6MNIV 

dopuszcza się realizację stolarni,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
e) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-

stojowe, parkingi, place manewrowe,
f) zieleń urządzoną,
g) urządzenia sportu i rekreacji,
h) obiekty małej architektury,
i) budynki gospodarcze i garaże.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów tymczaso-

wych
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
ogrodzeń pełnych na frontach działek.

3) Dla nowo – realizowanych obiektów obowią-
zuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej,dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę (dla dachów 
spadzistych), drewna, kamienia.

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych 
w formie wolno-stojącej, bądź bliźniaczej.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne 
łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 
14m,

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych, garaży –1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze,

3) geometra dachów - dachy płaskie bądź spa-
dziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 
45°; dachy płaskie, bądź o kącie nachylenia połaci 
dachowych do 15° mogą być stosowane wyłącznie 
w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondy-
gnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę 
istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci 

dachowych powyżej 45° z zachowaniem istnieją-
cego kąta nachylenia połaci dachowych,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,6,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

Tereny zabudowy usługowej 

§ 12. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: C1-UI i C2-UI
i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usłu-
gowej obejmującej usługi: handlu, gastronomii, 
rzemiosła nieprodukcyjnego, biura i gabinety.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) mieszkania wbudowane w obiekty usługo-
we,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-
stojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,
e) urządzenia sportu i rekreacji, 
f) obiekty małej architektury,
g) budynki gospodarcze i garaże.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów tymczaso-

wych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykoń-
czeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy 
na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obo-
wiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę, drewna, kamie-
nia,

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:

1) maksymalną wysokość zabudowy mieszka-
niowej i usługowej – 2 kondygnacje nadziemne 
łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej 
niż 12m,

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze, 

3) geometria dachów - dachy dwuspadowe 
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bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci da-
chowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,50,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 13. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów. 

Wyznacza się teren o symbolu: C1-UKI i ustala 
się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej – kul-
tu religijnego obejmującej obiekty kultu religijnego 
oraz obiekty służące ich obsłudze.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego. 

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-
stojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną,
d) obiekty małej architektury,
e) budynki gospodarcze, garaże.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-

wiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży, budynków gospodarczych 

jako obiektów tymczasowych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykoń-
czeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy 
na elewacjach budynków,

e) realizacji obiektów stanowiących nowe 
dominanty za wyjątkiem urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej.

3) Dla nowo –realizowanych obiektów obowią-
zuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę (dla dachów spa-
dzistych), drewna, kamienia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:

1) maksymalna wysokość budynków z zakresu 
przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 – 3 kondy-
gnacje nadziemne,

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + 
poddasze,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź 
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 30 do 60° z dopuszczeniem zachowania 
kąta połaci dachowych powyżej 60° w obiektach 

istniejących,
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

30% terenu inwestycji,
5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-

nych (Pz) – 0,50,
6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-

dzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów. 

Wyznacza się teren o symbolu: C1-USI i ustala 
się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji obejmu-
jący obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się:

a) obiekty administracji, socjalne niezbędne dla 
obsługi funkcji określonej w ust.1,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

c) wewnetrzne drogi dojazdowe, miejsca po-
stojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,
e) obiekty małej architektury,
f) garaże.
2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowią-

zuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji garaży jako obiektów wolno – sto-

jących oraz tymczasowych,
c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z beto-

nowych, prefabrykowanych elementów, a także 
ogrodzeń pełnych na frontach działek.

3) Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowią-
zuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły 
klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego 
materiału imitującego dachówkę (dla dachów spa-
dzistych), drewna, kamienia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej 
– 3 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem 
użytkowym, lecz nie więcej niż 14m,

2) maksymalna wysokość garaży – jedna kon-
dygnacja nadziemna,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź 
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,45,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni ulic została określona w rozdz 9.

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej 
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§ 15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.
 Wyznacza się teren o symbolu: C1-PUI i ustala 
się przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno 
- usługowej obejmującej obiekty: produkcyjne, 
składy i magazyny, usługi handlu, obiekty obsługi 
pojazdów (takie jak: warsztaty, stacje diagnostycz-
ne), a także rzemiosła.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa 
w ust.1 obowiązuje adaptacja istniejącej funkcji 
związanej z hodowlą drobiu i ubojnią zwierząt 
z dopuszczeniem rozbudowy obiektów.

3. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania 
ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się:

a) obiekty zaplecza administracyjno socjalne-
go,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca po-
stojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,
e) obiekty małej architektury,
f) budynki gospodarcze, garaże,
g) prowadzeniem robót budowlanych w ist-

niejących budynkach mieszkalnych zgodnie 
z określonymi w ust. 5 parametrami i wskaźnikami 
zabudowy.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowią-
zuje zakaz:

a) lokalizacji usług związanych ze składowa-
niem i przetwarzaniem odpadów,

b) lokalizacji myjni samochodowych, stacji 
paliw,

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środo-
wiska.

1) Funkcjonowanie inwestycje nie może sta-
nowić zagrożenia dla wód powierzchniowych 
i podziemnych,

2) ścieki uzyskana w wyniku prowadzonej 
działalności, przed odprowadzeniem do urządzeń 
kanalizacyjnych, a także wody opadowe z par-
kingów i placów odprowadzane do odbiorników 
docelowych muszą spełniać wymogi określone 
w przepisach odrębnych w tym zakresie [ustawa 
a dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity: Dz.U z 2006 roku Nr 123, poz. 858 
z póżn.zm)],

3) obowiązuje nakaz stosowania szczelnych 
nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach 
parkingów, placów oraz dróg,

4) obowiązuje nakaz wprowadzenia pasa 
zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 3m (z 
uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania 
terenu) wzdłuż granicy od strony terenów C3-MNIV, 
C6-MNIV, C7-MNIV.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu.
1) maksymalna wysokość zabudowy produkcyj-

nej, usługowej, budynków mieszkalnych, zaplecza 
administracyjno - socjalnego - 3 kondygnacje nad-
ziemne, lecz nie więcej niż 15m,

2) maksymalna wysokość garaży, budynków 
gospodarczych - jedna kondygnacja nadziemna 
plus poddasze

3) geometra dachów - dachy płaskie lub spa-
dziste o kącie nachylenia połaci dachów do 45°, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
25% terenu inwestycji 

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowa-
nych (Pz) – 0,70. 

Tereny rolnicze 

§ 16. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów:

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-RI do 
C2-RI i ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
w tym urządzenia melioracji wodnej, przeciwpoża-
rowe dla potrzeb rolnictwa,

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-
wiązuje zakaz:

a) lokalizacji nowych budynków za wyjątkiem 
budynków służących celom infrastruktury teleko-
munikacyjnej,

b) składowania odpadów.

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne 
warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu.

§ 17. 1. Ustalenia dotyczące ochrony wód pod-
ziemnych oraz ujęć wód podziemnych.

1) Obszar planu znajduje się częściowo na 
terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 327 Lubliniec – Myszków w granicach obszaru 
o najwyższej ochronie wód podziemnych (ONO) 
– dla którego ustala się:

a) zakaz lokalizacji inwestycji wymagających 
głębokich wykopów rozszczelniających górotwór,

b) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących 
zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód 
przesiąkowych (np.: składowanie odpadów, pro-
duktów chemicznych i petrochemicznych),

c) zakaz stosowania rozwiązań technologicz-
nych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 
które powodują przedostawanie się ścieków do 
wód powierzchniowych, podziemnych i do grun-
tu,
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d) zakaz budowy nowych ujęć wód podziem-
nych ujmujących poziom triasowy,

e) zakaz budowy otworowych wymienników 
ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za 
szkodliwe dla środowiska wodnego.

2) Na terenie występowania pośredniej strefy 
ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „Bibiela” 
oznaczonej graficznie na rysunku planu obowiązuje 
zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wód podziemnych oraz mogących 
pogorszyć stan środowiska wód podziemnych oraz 
inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi 
[ustawa z dnia 18 lipca 2001roku prawo wodne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 
z późn. zm.)].

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniami ustala się – stosowanie systemów 
grzewczych zgodnie z wymogami § 30.

3. Ustalenia dotyczące ochrony przed uciążliwo-
ściami lokalizowanych obiektów.

1) Dla potrzeb ochrony przed hałasem przyj-
muje się następujące zasady przyporządkowania 
terenów wyznaczonych w planie zgodnie z rodza-
jami terenów określonymi w art. 113 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 
roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolami: od C1-MNI 
do C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII 
do C3 -MNIII, obowiązuje dopuszczalny poziom 
hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolami: od C1-MNIV 
do C8-MNIV, C1-UI, C2-UI obowiązuje dopuszczalny 
poziom hałasu jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowo –usługowej.

2) Funkcja usługowa, produkcyjna, rzemiosła 
oraz związana z hodowlą drobiu i ubojnią okre-
ślona w planie nie może powodować ograniczeń 
w użytkowaniu terenów sąsiednich. 

4. Na terenie objętym planem ze względu na 
prawidłowość funkcjonowania lotniska Katowice 
Pyrzowice obowiązują strefy ograniczenia wysoko-
ści dla zabudowy 50m i 150m oznaczone graficznie 
na rysunku planu.

Rozdział 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej

§ 18. 1. Na terenie objętym planem wyznacza 
się obiekty chronione ustaleniami planu:

1) Dla budynku mieszkalnego objętego ochroną 
na podstawie niniejszego planu i oznaczonego gra-
ficznie na rysunku planu obowiązują następujące 
ustalenia:

a) zachowanie obiektu wraz z utrzymaniem 
istniejącej formy obiektu i elementów pierwotnego 
wykończenia elewacji (kształtów i kątów nachyle-
nia połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachów, 
sposobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów 
stolarki okiennej, podziałów architektonicznych, 
detalu architektonicznego),

b) zakaz lokalizacji nowych reklam na budynku 
o powierzchni reklamowej większej niż 4m2; re-
klamy na budynku należy umieszczać w parterze 
obiektu do linii gzymsu.

2) Dla krzyża objętego ochroną na podstawie 
niniejszego planu i oznaczonego graficznie na 
rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 
utrzymanie istniejącej formy, detalu architektonicz-
nego obiektu, a także w przypadku jego renowacji 
zastosowanie materiałów wykończeniowych do-
stosowanych do pierwotnego wykończenia.

Rozdział 6
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 19. Na terenie objętym planem nie wyznacza 
się terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu 
art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 20. 1. W granicach obszaru objętego planem 
nie występują tereny górnicze.

2. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują tereny narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi.

3. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

4. Zasady zagospodarowania obszaru planu 
znajdującego się w granicach obszaru najwyższej 
ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków, a także 
pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód pod-
ziemnych „Bibiela” zostały zawarte w § 17 ust.1 
pkt 1 i 2. 

Rozdział 8
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości.

§ 21. 1. W granicach obszaru objętego panem 
dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich 
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wtórnego podziału oraz podział nieruchomości. 
2. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonych działek na terenach oznaczonych 
symbolami: od C1-MNI do C4-MNI wynosi: 1200m2, 
minimalna szerokość frontu działki - 30m. 

3. Ustala się, następujące parametry nowo 
wydzielonych działek, na terenach oznaczonych 
symbolami: od C1-MNII do C8-MNII:

1) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: 
minimalna powierzchnia działki - 160m², minimalna 
szerokość frontu działki - 6m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 
minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna 
szerokość frontu działki - 14m,

3) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: 
minimalna powierzchnia działki - 800m², minimalna 
szerokość frontu działki - 20m.

4. Ustala się, następujące parametry nowo 
wydzielonych działek, na terenach oznaczonych 
symbolami: od C1-MNIII do C3-MNIII:

1) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 
minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna 
szerokość frontu działki - 14m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej wolno- sto-
jącej: minimalna powierzchnia działki - 800m², 
minimalna szerokość frontu działki - 20m.

5. Ustala się następujące parametry nowo 
wydzielonych działek, na terenach oznaczonych 
symbolami: od C1-MNIV do C8-MNIV:

1) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: 
minimalna powierzchnia działki 500m², minimalna 
szerokość frontu działki - 16m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 
minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna 
szerokość frontu działki - 14m,

3) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami 
bądź usługowej: minimalna powierzchnia działki 
800m², minimalna szerokość frontu działki - 20m.

6. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonych działek, na terenie oznaczonym 
symbolem C1-USI wynosi: 1000m², minimalna 
szerokość frontu działki – 25 m.

7. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonych działek, na terenach oznaczonych 
symbolami: C1-UKI, C1-PUI wynosi 600m², mini-
malna szerokość frontu działki – 20 m.

8. Nowo wyznaczone granice działek muszą być 
prostopadłe do ulicy z tolerancją do 30°.

9. W granicach niniejszego planu nie wyznacza 
się granic obszarów wymagających scalenia i po-
działu nieruchomości.

Rozdział 9
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji

§ 22. 1. Obsługę komunikacyjną terenu ob-
jętego palem ustala się poprzez istniejącą ulicę 
zbiorczą o symbolu 1KDZ1/2 stanowiącą powią-

zanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym 
miasta a także ulice klasy dojazdowej oraz ulice 
wewnętrzne, o których mowa w ust. 2 powiązane 
z ulicą zbiorczą.

2. Określenie układu komunikacyjnego wraz 
z parametrami i klasyfikacją ulic.

1) Ustala się teren ulicy publicznej klasy zbior-
czej oznaczonej symbolem 1KDZ1/2 o liniach 
rozgraniczających w pasie od 7,7m do 11m, zgod-
nie z rysunkiem, przekrój ulicy jednojezdniowy o 2 
pasach ruchu.

2) Ustala się tereny ulic publicznych klasy do-
jazdowej oznaczonych graficznie na rysunku planu 
symbolami: 1KDD1/2, 2KDD1/2 o liniach rozgrani-
czających w pasie o szerokości 10m; przekrój ulic 
jednojezdniowy o 2 pasach ruchu.

3) Ustala się tereny ulic wewnętrznych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: od 1KDW 
do 9KDW, o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości 10m; ulice o symbolach: od 3KDW 
do 7KDW zakończono placykami o wymiarach 
15x15m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach 
ruchu.

4) Ustala się tereny ciągów pieszych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem: od 1C1-CPI do 
C7-CPI o liniach rozgraniczających w pasie o sze-
rokości 5m.

3. Sposób zagospodarowania terenów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, lokalizacji obiektów, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni 
określają przepisy w zakresie dróg publicznych. 
[ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.)].

4. W granicach linii rozgraniczających ulic 
wewnętrznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 do-
puszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
chodniki,

2) zieleń urządzoną,
3) miejsca parkingowe dla samochodów oso-

bowych.
5. W granicach ciągów pieszych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się lokalizację sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni 
urządzonej.

§ 23. 1. Minimalna odległości nowo – realizo-
wanej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 
ulic wynosi:

1) od ulicy oznaczonej symbolem: 1KDZ1/2 
- 10m z uwzględnieniem ust. 2,

2) od ulic oznaczonych symbolami: 1KDD1/2, 
2KDD1/2 - 6m z uwzględnieniem ust 2.

2. Na terenach o oznaczonych graficznie liniach 
zabudowy obowiązują powyższe linie.

§ 24. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach 
nowo – projektowanych, podlegających rozbudo-
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wie bądź adaptacji na nową funkcję wymagane jest 
zapewnienie miejsc parkingowych w granicach te-
renu inwestycji w ilości niezbędnej dla jej obsługi, 
lecz nie mniejszej niż:

1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,
2) 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidu-

alnej,
3) dla obiektów produkcyjnych i rzemieślni-

czych – 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
4) dla obiektów handlowych – 3 miejsca na 

100m2 powierzchni użytkowej,
5) dla obiektów użyteczności publicznej takich 

jak kościoły – 1 miejsce na 100m2 powierzchni 
użytkowej,

6) dla obiektów sportowych – 10 miejsc na 100 
miejsc użytkowych,

7) dla obiektów gastronomii takich jak: restau-
racje, kawiarnie – 1 miejsce na 100m2 powierzchni 
użytkowej,

8) dla pensjonatów i obiektów dla potrzeb agro-
turystyki – 30 miejsc na 100 miejsc użytkowych.

Rozdział 10
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez 
podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizo-
wanych sieci,

2) utrzymanie istniejącego układu sieci i urzą-
dzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację 
i przebudowę (w tym poprzez prowadzenie ukła-
dów kablowych),

3) rozbudowę systemu elektroenergetycznego 
dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz 
z budową nowych stacji transformatorowych.

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 
się:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie 
do istniejących, bądź nowo –realizowanych sieci.

2) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci 
wzdłuż nowoprojektowanych ciągów komunikacyj-
nych,

3) przeprowadzanie remontów i wymiany 
odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicz-
nym,

4) zakaz stosowania nowych indywidualnych 
ujęć wody.

§ 27. W zakresie odprowadzania ścieków komu-
nalnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do 
rozbudowanego systemu kanalizacji rozdzielczej 
z uwzględnieniem pkt 2 po uzyskaniu niezbędnych 
parametrów czystości zgodnie z przepisami od-

rębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 7 czerwca 
2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)].

2) na terenach nie objętych czasowo systemem 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość tym-
czasowego zastosowania szczelnych zbiorników 
bezodpływowych wraz z prowadzeniem monito-
ringu ich szczelności,

3) budowę nowych odcinków sieci wzdłuż no-
woprojektowanych ciągów komunikacyjnych.

§ 28. W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych do roz-
budowanego systemu kanalizacji deszczowej 
z uwzględnieniem pkt 2,

2) na terenach, na których brak jest systemu 
sieci kanalizacyjnej deszczowej, do czasu jej reali-
zacji - odprowadzenie wód deszczowych zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych w zakresie 
prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
roku Nr 243, poz. 1623).

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) budowę sieci gazowych dla potrzeb terenów 

mieszkaniowych i usługowych określonych w pla-
nie,

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników gazu.

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
się:

1) zapewnienie dostaw energii cieplnej z ko-
tłowni indywidualnych bądź kotłowni zbiorczych 
opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym 
lekkim lub innym paliwem nie powodującym za-
nieczyszczenia środowiska,

2) zakazuje się wznoszenia niskosprawnych (o 
sprawności energetycznej poniżej 80%) indywidu-
alnych źródeł energii cieplnej opalanych paliwem 
stałym.

§ 31. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
obowiązującym w gminie. 

§ 32. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: 
Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację 
celu publicznego w zakresie łączności publicznej 
obejmujących realizację infrastruktury telekomu-
nikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 11
Ustalenia dotyczące wysokości stawki procento-
wej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego
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§ 33. Wysokość stawki procentowej służącej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości, w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych 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, od C1-UI do C2-UI stawka wynosi 15%,

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem C1-UKI stawka wynosi 1%,

3) dla terenu produkcyjno – usługowego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-PUI 
stawka wynosi 30%,

4) dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C1-USI stawka wynosi 
10%,

5) dla pozostałych terenów nie wymienionych 
w pkt 1 - 4 stawka wynosi 5%.

Rozdział 12
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i użyt-
kowania terenów

§ 34. 1. Do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza 
się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie 
i użytkowanie terenów 

2. Nie ustala się innego niż wymienione w ust. 
1 tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów. 

Rozdział 13
Przepisy końcowe

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stro-
nie internetowej miasta.

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

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

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Józef Myśliwczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/42/11

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/42/11

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.

Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr VII/42/11  
Rady Miejskiej w Miasteczku Vl>skim  
z dnia 25 marca 2011 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czCWci obszaru miasta 
Miasteczko Vl>skie – Sołectwo Bibiela. 

 
 
Rada Miejska w Miasteczku Vl>skim, działaj>c na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr  80, poz. 717  
z póan. zm.), postanawia, w odniesieniu do uwag wniesionych do wyłocenia do publicznego wgl>du 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 
1. (1) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Alojzego HELIOSZ dla nieruchomoWci 

oznaczonej jako działka nr 257/35 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1.RI  
pod zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI  
pod zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium.   

 
2. (2) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez TeresC i Karola GÓRA dla nieruchomoWci 

oznaczonej jako działka nr 5 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1.RI  
pod zabudowC. 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI  
pod zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium.   

 
3. (3) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Alfreda, Rudolfa i Jana LUDYGA,  

dla nieruchomoWci oznaczonej jako działka nr 255/10 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu 
C1.RI pod zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI  
pod zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium.   

 
4. (4) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Andrzeja MUSIK dla nieruchomoWci oznaczonej 

jako działka nr 209/36 w sprawie przesuniCcia drogi wewnCtrznej o symbolu 8DW.  
 

Uzasadnienie: 
 

PrzyjCto najbardziej optymalny wariant obsługi projektowanych terenów mieszkaniowych oraz 
istniej>cych terenów ucytkowanych na cele rolne. Z tego wzglCdu uwaga ta została 
nieuwzglCdniona.  

 
5.   (5) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Henryka i Mikołaja MUSIK, dla nieruchomoWci 

oznaczonej jako działki nr 266/35 i 217/35 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1RI pod 
zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI  
pod zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium. 
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6.   (6) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Zygmunta DUDA, dla nieruchomoWci oznaczonej 
jako działki nr 254/10 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1RI pod zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI pod 
zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium. 
 

7.   (7) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez Stanisława PŁOLSKIEGO, dla nieruchomoWci 
oznaczonej jako działki nr 155/23 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1RI pod 
zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI pod 
zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium. 

 
8.   (8) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez MałgorzatC i Andrzeja PELLA, dotycz>cej 

przebiegu drogi pblicznej klasy zbiorczej o symbolu 1KDZ1/2 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie ze stanem faktycznym droga publiczna istnieje i szerokoWć jej nie ulega zmianie.  
W zwi>zku z powycszym uwaga ta została nieuwzglCdniona. 
 

9.   (9) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez MariC bUK, dla nieruchomoWci oznaczonej jako 
działki nr 11 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1RI pod zabudowC. 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI pod 
zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium. 
 

  
10.   (10) NIE UWZGLBDNIĆ UWAGI wniesionej przez MariannC POTEMPA, dla nieruchomoWci 

oznaczonej jako działka nr 4 w sprawie przeznaczenia powierzchni terenu C1RI pod zabudowC. 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z ustaleniami studium działka przeznaczona jest pod tereny R – gruntów rolnych  
(studium: 16R). W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci przeznaczenia terenu C1.RI pod 
zabudowC byłoby niezgodnie z ustaleniami studium 
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/42/11 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej Miasteczko Śląskie

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w planie inwestycji z  zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-

nia zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych

§1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) Rada Miasta Miasteczko Śląskie 
ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będą realizowane przez miasto 
i finansowane stosownie do ustawy o finansach 
publicznych z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powie-
rza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

2181

UCHWAŁA NR 43/2011
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka 
w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), 
a także w związku z uchwałą nr 499/2009 Rady Mia-
sta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowi-
cach Śląskich, po stwierdzeniu zgodności projektu 
planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie” przyjętego uchwa-
łą nr 720/2006 Rady Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich z dnia 22 czerwca 2006 r. wraz ze zmianą 
uchwaloną uchwałą Nr 459/2009 Rady Miasta Sie-
mianowic Śląskich z dnia 23 kwietnia 2009 r. , na 
wniosek Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Ślą-
skich w granicach określonych na rysunku planu. 

2. Określone w ust. 1 granice obszaru objętego 
planem wynikają z ustaleń uchwały nr 499/2009 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 
sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełaj-
ka w Siemianowicach Śląskich. 

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część 
tekstową miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony na 

mapach w skali 1:1000, edytowany w skali 1:1000, 
obowiązujący w zakresie określonym uchwałą, 
zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie; 

2) załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego; 

3) załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcia 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

§ 3. 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu stanowi 
część graficzną miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Ustaleniami rysunku planu 
są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
oraz ich oznaczenia; 

2) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów 


