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3. Giebło Kolonia               Edward Grzebieluch
4. Gulzów                 Anna Rozlach
5. Kiełkowice                Elżbieta Stanek
6. Mokrus                 Bożena Chrobot
7. Podzamcze                Wiesława Janoska
8. Ryczów                 Stefan Biedak
9. Ryczów Kolonia              Beata Jakacz
10. Żelazko                 Krzysztof Piątek

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXV/273/2009 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 
inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pienięż-
nego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

   Przewodniczący Rady Miejskiej

   GRZEGORZ WAŁEK
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UCHWAŁA NR XXXIII/370/2009
Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń
uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/319/2008 Rady Miasta Ustroń 
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia in-
kasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 
podatku od nieruchomości, podatku rolnym, po-
datku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 ust. 1 punkt „30” otrzymuje brzmienie:
„30) Panią Jolantę Kurowską” /Bielenda SPA/

§ 2

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Mia-
sta.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywiesze-
nie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta. 

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miasta Ustroń

    Stanisław Malina
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UCHWAŁA NR XXXIV/228/2009
Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
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 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 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 
1 w związku z 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 związ-
ku z uchwałą Rady Miasta Wojkowice Nr XXV/141/
2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie 
„przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wojkowi-
ce”,

na wniosek Burmistrza Miasta Wojkowice

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowią-
zującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wojko-
wice”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/217/2006 Rady 
Miejskiej w Wojkowicach, z dnia 21 sierpnia 2006 
roku 

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WOJKOWICE
Treść uchwały zawarta jest w następujących roz-
działach:
Rozdział 1:  Ustalenia ogólne
Rozdział 2:  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

  przestrzennego
Rozdział 3:  Wymagania wynikające z potrzeb kształ- 

  towania przestrzeni publicznych
Rozdział 4:  Zasady ochrony środowiska, przyrody 

  i krajobrazu kulturowego
Rozdział 5:  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

  i zabytków oraz dóbr kultury współcze- 
  snej

Rozdział 6:  Granice i sposobów zagospodarowania 
  terenów podlegających ochronie, usta- 
  lonych na podstawie przepisów odręb- 
  nych

Rozdział 7:  Przeznaczenie terenów, parametry i 
  wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
  zagospodarowania terenu

Rozdział 8:  Zasady modernizacji, rozbudowy i bu- 
  dowy systemów komunikacji, w tym 
  zasady parkowania

Rozdział 9:  Zasady modernizacji, rozbudowy i bu- 
  dowy systemów infrastruktury tech- 
  nicznej i gospodarowania odpadami

Rozdział 10: Szczegółowe zasady i warunki scalania 
  i podziału nieruchomości

Rozdział 11: Szczególne warunki zagospodarowania 
  terenów oraz ograniczenia w ich użyt- 
  kowaniu, w tym zakaz zabudowy

Rozdział 12: Sposób i termin tymczasowego za- 
  gospodarowania, urządzania i użytko- 
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  wania terenów
Rozdział 13: Określenie stawek procentowych, na 

  podstawie, których ustala się opłatę, o 
  której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
  planowaniu i zagospodarowaniu prze- 
  strzennym

Rozdział 14: Ustalenia końcowe

ROZDZIAŁ 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wojkowice zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miasta Wojkowice Nr XVI/65/2007 z dnia 
29 października 2007 roku w zakresie:

 1) części tekstowej w zakresie wynikającym z 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w 
tym w szczególności:
a) szczegółowych zasady i warunków scala-

nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym,

b) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4.,

c) zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego,

d) definicji działki budowlanej planu.
 2) części graficznej w zakresie wynikającym ze

zmian tekstowych, w granicach administra-
cyjnych miasta. 

2. Określone w § 1 ust. 1 granice obszaru objętego 
planem, wynikają z uchwały Nr XXV/141/2008 
z dnia 29 września 2008 roku w sprawie 
„przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wojkowice”” i obejmują miasto Wojkowice w 
granicach administracyjnych.

3. Integralną częścią uchwały planu są załączniki:
 1) Załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzo-

ny na mapach w skalach 1 : 1000, 1 : 2000,  
1 : 2500, edytowany w skali 1 : 2000, skła-
dający się z 18 arkuszy rysunku planu i  
1 arkusza legendy;

 2) Załącznik nr 2 – będący tabelą terenów, za-
wierający szczegółowe ustalenia dla każdego 
terenu.

 3) Załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcia 
Rady Miejskiej w Wojkowicach o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
żonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego;

 5) Załącznik nr 4 – zawierający rozstrzygnięcia 
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Rady Miejskiej w Wojkowicach o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania;

 6) Załącznik nr 5 – wyrys ze Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Wojkowice, wraz z 
granicami obszaru objętego planem, w skali 
1 : 10 000.

4. W rysunku planu określono następujące obo-
wiązujące ustalenia planu:

 1) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, w tym linie rozgraniczające 
tereny dróg;

 2) cyfrowo literowe symbole terenów, za-
wierające podstawowe ich przeznaczenia, 
wymienione w § 4 ust. 1;

 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 4) obiekty podlegające ochronie;
 5) obszary dla których w planie określa się 

ustalenia dla stref;
 6) obszar w granicach którego w planie określa 

się 30% stawkę, stanowiącą podstawę do 
pobierania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy.

5. Obowiązującymi ustaleniami rysunku zmiany 
planu są: ustalenia legendy wynikające ze zmian 
w części tekstowej.

6. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku 
planu mają charakter informacyjny.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) uchwale planu lub uchwale – należy przez to 

rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w 
Wojkowicach, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć tekst planu 
wraz z załącznikami, dotyczącymi obszaru ob-
jętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wojkowice, będącymi 
przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) mapie – należy przez to rozumieć mapy, na 
których sporządzony został rysunek planu, takie 
jak:

  a) urzędowe mapy zasadnicze w skali 1 : 1000, 
  b) mapy ewidencyjne w skali 1 : 2000 i 1 : 2500, 
  gromadzone w państwowym zasobie geo-

dezyjno kartograficznym, wydane przez
Starostwo Powiatowe w Będzinie, zeska-
nowane i skalibrowane dla celów planu, o 
zasięgach przedstawionych na rysunku po-
mocniczym „nr1A-schemat map, na których 
sporządzono rysunek planu”, umieszczonym 
na rysunku planu;

4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym – należy przez to 
rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717) z późniejszymi zmiana-
mi;

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik nr 1, sporządzony na mapach w skalach 
1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500, edytowany w skali 
1 : 2000, w postaci 18 arkuszy dostosowanych 
do sekcji mapy zasadniczej w układzie 65 oraz 
1 arkusza legendy, stanowiących integralną 
część uchwały;

6) rysunkach pomocniczych – należy przez to 
rozumieć bezskalowe schematy umieszczone 
na rysunku planu zatytułowane: „nr 1A – sche-
mat map na których sporządzono rysunek 
planu”, „nr 1B – schemat jednostek przestrzen-
nych wraz z podstawowym układem dróg” i 
„nr 1C – schemat jednostek urbanistycznych 
wraz z podstawowym i uzupełniającym ukła-
dem dróg”, „1D – schemat terenów zabudowa-
nych i terenów pozostałych”; 

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć odpowiednie ustawy, wraz z aktami wy-
konawczymi oraz pozostałymi przepisami, 

8) jednostkach przestrzennych – należy przez to 
rozumieć wyodrębnione, charakterystyczne 
obszary miasta, przedstawione na rysunku 
pomocniczym nr 1B, wraz z przypisanymi im 
symbolami literowymi od A do G, rozgraniczo-
ne terenami dróg układu podstawowego oraz 
granicą obszaru objętego planem;

9) jednostkach urbanistycznych – należy przez to 
rozumieć wyodrębnione w granicach każdej 
jednostki przestrzennej charakterystyczne ob-
szary, wyznaczone na rysunku planu oraz 
przedstawione na rysunku pomocniczym nr 1C, 
wraz z przypisanymi im odpowiednimi symbo-
lami od A1 do G3, rozgraniczone terenami dróg 
układu podstawowego, uzupełniającego oraz 
granicą obszaru objętego planem; 

10) terenach – należy przez to rozumieć wyodręb-
nione w granicach każdej jednostki urbanistycz-
nej działkę lub kilka działek w całości lub w 
części, wyznaczone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczone cyfrowo litero-
wymi symbolami od A1/1MN1 do G3/19ZP2, 
zawierającymi informacje o podstawowych 
przeznaczeniach terenu, w granicach których 
obowiązują te same ustalenia, jeśli z tekstu 
uchwały nie wynika inaczej;

11) terenach dróg – należy przez to rozumieć wy-
znaczone na rysunku planu, działkę lub kilka 
działek w całości lub w części, położone w gra-
nicach własności drogi lub wewnątrz linii roz-
graniczających drogi publiczne, w tym tereny 
komunikacji pieszej, oznaczone cyfrowo litero-
wymi symbolami zawierającymi informacje o 
klasach dróg; 
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12) terenach wód – należy przez to rozumieć wy-
znaczone graficznie na rysunku planu, działkę
lub kilka działek w całości lub w części, położo-
ne w granicach własności wód lub wewnątrz 
linii rozgraniczających wody publiczne, w tym 
rzeki, potoki, stawy, oznaczone cyfrowo litero-
wymi symbolami zawierającymi informacje o 
podstawowym ich przeznaczeniu;

13) terenach dróg wewnętrznych – należy przez to 
rozumieć działkę lub kilka działek w całości lub 
w części, położone w granicach terenów o in-
nych przeznaczeniach, nie wyznaczane graficz-
nie na rysunku planu i dopuszczone na podsta-
wie ustaleń tekstowych planu;

14) przestrzeniach publicznych – należy przez to 
rozumieć dostępne dla ogółu:

  a) tereny dróg w tym: ulice, place, skwery, 
ścieżki piesze i rowerowe, wyznaczone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, a 
także tereny zieleni urządzonej takie jak: par-
ki, tereny sportowo-rekreacyjne otwarte,

  b) części działek, w tym działek budowlanych 
planu przeznaczonych i służących do realiza-
cji celów publicznych, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem w formie: dojść, do-
jazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni 
urządzonej, ogrodów;

15) terenach zabudowanych – należy przez to ro-
zumieć działki lub ich fragmenty położone w 
zasięgu stref: 

 a) URB – 1  –  intensywnej urbanizacji typu 
    śródmiejskiego, 

 b) URB – 2  –  intensywnej urbanizacji typu 
    miejskiego, 

 c) URB – 3  –  ekstensywnej urbanizacji typu 
    podmiejskiego, 

 d) URB – 4  –  urbanizacji o charakterze produk- 
    cyjnym, 

 e) URB – 5  –  zurbanizowane techniczno pro- 
    dukcyjne, 

  przedstawionych na rysunku pomocniczym 
„nr1D – schemat terenów zabudowanych i 
terenów pozostałych”; 

16) działkach budowlanych – należy przez to rozu-
mieć działki budowlane w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

17) istniejących działkach – należy przez to rozu-
mieć działki zgodne z ewidencją gruntów w 
dniu uchwalenia planu;

18) nowych działkach – należy przez to rozumieć 
działki wydzielane po wejściu w życie planu;

19) nowych budynkach – należy przez to rozumieć 
budynki, dla których decyzje o pozwoleniu na 
budowę będą wydawane w trybie niniejszego 
planu; 

20) przynależnym zagospodarowaniu terenu nale-
ży przez to rozumieć:

 a) istniejące lub planowane zależne od prze-

znaczenia terenu: drogi, w tym drogi 
wewnętrzne, powierzchnie jezdne, postojo-
we, piesze i rowerowe, 

 b) parkingi i garaże w tym naziemne, podziem-
ne i nadziemne realizujące, zapotrzebowanie 
na miejsca postojowe w granicach terenu,

 c) powierzchnie zieleni, zieleń wysoka i średnia, 
urządzona i nieurządzona, w tym ogrody 
przydomowe, a także zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym oraz budowlom w 
tym zieleń izolacyjna,

 d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, 
mała architektura, zadaszenia, pergole, tara-
sy,

 e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, 
schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, 
urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe 
wolnostojące i związane z obiektami budow-
lanymi,

 f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia zwią-
zane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą 
techniczną, wraz z zagwarantowaniem do 
nich dostępności komunikacyjnej.

§ 3

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są odpo-
wiednio:

 1) ustalenia określane dla obiektów, w tym: 
a) obiekt objęty ochroną konserwatorską na 

mocy planu – budynki i budowle wskaza-
ne do wpisu do gminnej ewidencji zabyt-
ków § 17 ust. 1 i ust. 4,

b) dominanta podlegające ochronie oraz 
ochronie ekspozycji z mocy plany – obiek-
ty sakralne będące dominantami wyso-
kościowymi i kompozycyjnymi.

 2) ustalenia określane dla terenów, w tym: 
a) podstawowe przeznaczenie w granicach 

działki – jest to obowiązujące przeznacze-
nie w graniach terenu, tym samym każdej 
położonej w jego granicach działki, odno-
szące się do więcej niż 50% powierzchni 
tej działki, lub więcej niż 50% powierzch-
ni całkowitej wszystkich budynków istnie-
jących i planowanych, położonych w jej 
granicach, 

b) dopuszczone przeznaczenia towarzyszą-
ce w granicach działki – są to dodatkowe, 
uzupełniające przeznaczenia dopuszczone 
w granicach działki, odnoszące się do 
mniej niż 50% powierzchni tej działki, lub 
mniej niż 50% powierzchni całkowitej 
wszystkich budynków istniejących i pla-
nowanych, położonych w jej granicach z 
zastrzeżeniem, iż ich realizacja może na-
stąpić jedynie po potwierdzeniu w projek-
cie zagospodarowania całej działki moż-
liwości realizacji przeznaczenia podsta-
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wowego, zgodnie ze szczegółowymi 
ustaleniami określonymi w planie dla 
poszczególnych przeznaczeń, 

c) dopuszczone przeznaczenia w granicach 
terenu – są to dodatkowe, uzupełniające 
przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu, tym samym w granicach każdej 
położonej w jego zasięgu działki, pozwa-
lające na realizację wyłącznie tego prze-
znaczenia bez konieczności jednoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 
z zastrzeżeniem iż sumaryczna powierzch-
nia tych działek w stosunku do powierzch-
ni całego terenu nie może przekroczyć 
wskaźnika procentowego określonego 
indywidualnie w rubryce 3 załącznika nr 
2, z zastrzeżeniem iż w tym przypadku 
dopuszczone przeznaczenia dotyczą jedy-
nie przeznaczeń podstawowych, 

d) procent terenów zabudowanych – Pz – 
procent maksymalny, jest to iloraz: sumy 
powierzchni zabudowy, liczonej na pozio-
mie parteru w zewnętrznym obrysie mu-
rów, wszystkich budynków położonych w 
granicach nieruchomości, do powierzchni 
lub części powierzchni tej nieruchomości 
położonej w granicach przedmiotowego 
terenu, przemnożony przez 100%, 

e) procent terenów biologicznie czynnych 
– Pb – procent minimalny, jest to iloraz: 
sumy wszystkich powierzchni biologicznie 
czynnych położonych w granicach nieru-
chomości, do powierzchni lub części po-
wierzchni tej nieruchomości położonej w 
granicach przedmiotowego terenu, prze-
mnożony przez 100%, parametru nie 
stosuje się dla istniejących nieruchomości 
zabudowanych w dniu wejścia w życie 
planu o przeznaczeniach MN1, MN2, UU, 
UA, UO, UZ,

f) wysokość zabudowy – jest to nieprzekra-
czalna wysokość budynku, określona za 
pomocą jednego lub dwu parametrów 
takich jak: K – nieprzekraczalna ilości 
kondygnacji nadziemnych wraz z podda-
szem użytkowym i H – nieprzekraczalna 
wysokości budynku podana w metrach, 
liczona zgodnie z przepisami odrębnymi, 
z dopuszczeniem w bryle budynku, no-
wych dominant o indywidualnych wyso-
kościach i lokalnych dominant sięgających 
do 3m ponad nieprzekraczalną wysokość 
budynku, z zastrzeżeniem, iż rzut domi-
nanty nie może przekroczyć 10% po-
wierzchni zabudowy tego budynku, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to 
linia zabudowy wyznaczona na rysunku 
planu, pokrywająca się z linią rozgrani-
czającą teren lub cofnięta do wnętrza te-

renu, wzdłuż której są lub mogą być lokali-
zowane zewnętrzne, najbliżej usytuowane 
w stosunku do ulicy, ścieżki pieszej, innego 
terenu lub działki, ściany budynków, bez 
uwzględniania schodów, ramp wejścio-
wych, werand i podcieni, a także: wykuszy, 
balkonów, loggii, ryzalitów, gzymsów, wy-
stających poza obrys przedmiotowej linii 
nie więcej niż 1,5m, tworząc zarówno ciągłą 
pierzeję jak też inne układy zabudowy, z 
dopuszczeniem odstępów między sąsied-
nimi istniejącymi i nowymi budynkami 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 3) ustalenia określane dla stref – są to ustalenia 
planu określane indywidualnie dla obszarów 
oznaczonych symbolami takimi jak: 
a) SK-1 –strefa ograniczeń w użytkowaniu;
b) SK-2 –strefa ograniczeń w użytkowaniu
c) SKB – strefa pośredniej ochrony konser-

watorskiej,
d) SOW – strefa obserwacji archeologicz-

nej,
e) ZZ-1 – obszar narażony na niebezpieczeń-

stwo powodzi obejmujący obszary wy-
znaczone na podstawie wezbrania powo-
dziowego Q1% dla terenów nie obwało-
wanych w zlewni Przemszy, określone 
przez właściwy zarząd gospodarki wod-
nej,

f) SOWP – strefa ochrony wód powierzch-
niowych płynących,

g) SOC1 – strefa pięćdziesięciometrowej 
ochrony sanitarnej cmentarza,

h) SOC2 – strefa stupięćdziesięciometrowej 
ochrony sanitarnej cmentarza,

i) SE – strefa występowania płytkich wyro-
bisk,

j) TG – strefa oddziaływania i warunków 
wynikających z dotychczasowej i plano-
wanej działalności górniczej, w granicach 
terenu górniczego Zakładu Górniczego 
„Piekary” na podstawie koncesji 10/2003 
udzielonej przez Ministra Środowiska w 
dniu 23.10.2003 r.,

k) SZ – strefa obejmującą obszar udokumen-
towanego złoża wapieni i margli triaso-
wych,

l) UW – strefa ochronny pośredniej ze-
wnętrznej ujęcia wody podziemnej „Prze-
łajka”,

ł) ST-RD – strefa przeznaczona dla realizacji 
docelowego układu drogowego 

 4) ustalenia określane dla infrastruktury 
technicznej – są to ustalenia definiowane
indywidualnie dla terenów infrastruktury 
technicznej, a także istniejących i projektowa-
nych sieci, wyznaczanych w planie zgodnie 
ze specyfiką poszczególnych branż;

 5) ustalenia pozostałe wynikające z poszczegól-
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nych paragrafów uchwały.
2. Dla działek budowlanych, które w dniu wejścia 

w życie planu były zabudowane, wymienione w 
§ 3 ust. 1 pkt 2) a) b) c) ustalenia oraz w ust. 1 
pkt 2) d) e) f) parametry mogą nie obowiązywać, 
lecz wielkości tych parametrów nie mogą być 
wyższe niż te, które charakteryzują położoną w 
granicach tych działek istniejącą zabudowę. 

§ 4

W planie wyodrębniono tereny o następujących 
przeznaczeniach, sposobach zagospodarowania i 
użytkowania terenów, budynków, przedstawiając 
je na rysunku planu za pomocą podstawowych 
barwnych oznaczeń graficznych oraz indywidual-
nych cyfrowo literowych symboli. Są to: 

Przeznaczenia terenów
Symbol 

przeznaczenia 
terenu

Podstawowe przeznaczenie terenu

1 2 3

Tereny zabudowy mieszkanio-
wej – MN

MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN2
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami

Tereny zabudowy mieszkanio-
wej – MW

MW1 tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej

MW2
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
usługami

Tereny zabudowy usługowej 
– U

UU tereny zabudowy usługowej handlu i usług

UK tereny zabudowy usługowej kultury

UA tereny zabudowy usługowej administracji

UI
tereny zabudowy usługowej usług specjalnych – za-
kłady karne

UO tereny zabudowy usługowej oświaty

UZ
tereny zabudowy usługowej ochrony i opieki zdro-
wotnej

UD tereny zabudowy usługowej kultu religijnego

UT1,UT2 tereny zabudowy usługowej obsługi komunikacji

UP tereny parkingów

Tereny zabudowy sportu i re-
kreacji – US

US tereny zabudowy sportowo rekreacyjne

Tereny użytkowane rolniczo – R R tereny rolne

Tereny zabudowy techniczno 
produkcyjnej – P

P1 tereny zabudowy techniczno produkcyjnej

P2
tereny zabudowy techniczno produkcyjnej, produkcji 
i usług przemysłowych, usług magazynowo składo-
wych

Tereny zieleni – ZL
ZL1 tereny lasów

ZL2 tereny dolesień

Tereny zieleni pozostałej – ZP
ZP1 tereny zieleni urządzonej

ZP2 tereny zieleni nieurządzonej
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Tereny cmentarzy  – ZC ZC tereny cmentarzy

Tereny wód powierzchniowych 
– WS

WS1 tereny wód powierzchniowych płynących

WS2
tereny wód powierzchniowych stojących – sztuczne 
zbiorniki

Tereny gospodarki odpadami 
– O

OT
tereny wysypisk, składowania i przetwarzania odpa-
dów

ON tereny oczyszczalni ścieków

Tereny infrastruktury technicz-
nej – TI

TIW tereny infrastruktury technicznej wodociągów

TIE tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki

Tereny komunikacji dróg pu-
blicznych – KD

KDGP tereny dróg głównych przyspieszonych

KDG tereny dróg głównych

KDZ tereny dróg zbiorczych

KDL tereny dróg lokalnych

KDD tereny dróg dojazdowych

Tereny  komunikacji dróg pu-
blicznych pieszych – KDP

KDP tereny dróg publicznych pieszych
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ROZDZIAŁ 2

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

§ 5

1. Zasady kształtowania ładu przestrzennego reali-
zowane są w planie poprzez ustalenia graficzne
oraz ustalenia tekstowe planu, w tym: wskaźniki 
i parametry odnoszące się do zasad kształtowa-
nia istniejącej i planowanej zabudowy.

2. W planie z uwagi na ochronę ładu przestrzen-
nego, dla wyodrębnionych terenów obowiązują 
odpowiednio następujące ustalenia: 

 1) wszystkie ustalenia planu określone dla 
każdego wyznaczonego liniami rozgrani-
czającymi terenu obowiązują jednocześnie 
dla każdej występującej w jego granicach 
istniejącej działki budowlanej i działki, a także 
dla wszystkich nowych działek powstających 
w wyniku ich scalania lub podziałów, jeśli z 
tekstu uchwały nie wynika inaczej;

 2) ustala się zakaz lokalizacji: wolno stojących 
parterowych budynków gospodarczych, wiat 
i altan o pow. do 25,0m2, a także tymczaso-
wych obiektów budowlanych w granicach 
terenów o symbolach: R, ZL1, ZL2, oraz w 
sąsiedztwie wód położonych w granicach te-

renów o symbolach WS1, WS2, dla obiektów 
i budowli nie wymagających pozwolenia na 
budowę, a jedynie zgłoszenia, jeśli z tekstu 
uchwały nie wynika inaczej;

 3) dla nowej, przebudowywanej lub wymienianej 
istniejącej zabudowy lub zagospodarowania 
inwestora obowiązuje zasada koordynacji 
i integracji zabudowy i zagospodarowania 
każdej działki lub działki budowlanej z za-
gospodarowaniem jej przedpola od strony 
dróg publicznych oraz z zagospodarowaniem 
działek przyległych, których przeznaczenie 
jest zgodne z planem;

 4) ustala się wymóg stopniowej przebudowy 
lub wymiany istniejącej zabudowy i zago-
spodarowania powodującego degradację 
otoczenia i obniżenie estetyki miejsca, od-
biegającego swoim charakterem, funkcją i 
standardem od przeznaczenia podstawo-
wego lub dopuszczonego, a także w złym 
stanie technicznym i zdekapitalizowanego 
w stopniu nie pozwalającym na wykonanie 
remontu, czy podwyższenie standardu;

 5) ustala się, iż nowe ogrodzenia działek co 
najmniej od strony dróg publicznych winny 
być budowane lub przebudowywane na 
obowiązujących dla dróg liniach rozgrani-
czających lub cofnięte do wnętrza terenu, 
z zastosowaniem naturalnych materiałów, 
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a także zieleni średniej takiej jak: krzewy, 
żywopłoty;

6) dopuszcza się zabudowę w granicy działki bu-
dowlanej, z zachowaniem przepisów odrębnych 
oraz pozostałych ustaleń planu, jeśli z tekstu 
uchwały nie wynika inaczej; 

7) dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospo-
darowania i istniejącej zabudowy z możliwością 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz 
zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali, 
a także wymiany zabudowy na nową, z zacho-
waniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, dopuszczenie nie dotyczy 
terenów dróg, terenów komunikacji pieszej 
i terenów parkingów oraz terenów i stref dla 
których możliwość zabudowy jest wykluczona;

8) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
elementów dachowych, w tym: dachów na-
czółkowych i przyczółkowych, lukarn, facjat, 
szczytów, przeszkleń i okien połaciowych, oran-
żerii i ogrodów zimowych.

§ 6

1. Nowe, odbudowywane i przebudowywane, 
rozbudowywane, nadbudowywane i dobudo-
wywane budynki winny być kształtowane w 
sposób i przy użyciu materiałów gwarantują-
cych uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań 
urbanistycznych i architektonicznych. 

2. Dla nowych, odbudowywanych i przebudowy-
wanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych 
i dobudowywanych obiektów, należy stosować 
charakterystyczne dla miasta Wojkowice mate-
riały i kolorystykę, w tym dla: 

 1) elewacji budynków: 
a) tynki, cegły licowe, ceramiczne materiały 

licowe, drewno, drobno gabarytowe ele-
menty stalowe indywidualne i systemowe 
i szkło, 

b) zakaz zewnętrznych okładzin z tworzyw 
sztucznych, blach trapezowych, zakaz nie 
obejmuje obiektów o przeznaczeniach: 
TIW, TIE oraz pozostałych obiektów infra-
struktury technicznej;

c) elewacji kolorystykę pastelową z jedno-
czesnym zakazem stosowania kolorystyki 
kontrastującej z otaczającą zabudową 
oraz powodującej dysharmonię w krajo-
brazie, ustalenie może nie obejmować 
obiektów o przeznaczeniu: UA, UI, US;

 2) pokryć dachowych budynków: 
a) dachówka, blachy płaskie, blachy dachów-

kowe, gonty oraz dachówka bitumiczną, 
w tonacjach: brązów, czerwieni, szarości, 
grafitu i czerni,

b) zakazem zewnętrznych okładzin z blach 
trapezowych.

3. Uwarunkowania materiałowe i kolorystyczne 
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określone w ust. 2 mogą nie dotyczyć elewacji 
i dachów budynków gospodarczych i pomoc-
niczych położonych w odległości większej niż 
15,0m od linii rozgraniczającej teren od strony 
przestrzeni publicznej oraz dopuszczonych da-
chów o spadkach do 10 stopni. 

4. Dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w 
ust. 2 zasad, w odniesieniu do budynków 
zlokalizowanych w terenach o przeznaczeniu 
podstawowym o symbolu P1, P2, OT, ON oraz 
terenów infrastruktury technicznej.

§ 7

1. W planie wyznacza się nieprzekraczalne linie 
zabudowy. Są to linie pokrywające się z linią 
rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza 
terenu: 

 1) wyznaczane graficznie, zwykle równolegle
do linii rozgraniczającej teren od strony dróg 
publicznych, położone w odległości 4,0m lub 
10,0m od niej;

 2) wyznaczane graficznie, zwykle równolegle
do linii rozgraniczającej teren od strony te-
renów innych niż drogi publiczne, położone 
w odległości 3,0m od niej;

 3) wyznaczane graficznie, zwykle wewnątrz te-
renu, indywidualnie z podaniem w metrach 
ich szerokości;

 4) nie wyznaczane graficznie, w tym wzdłuż
dróg o istniejącej nieciągłej zabudowie i w 
miejscach istniejących luk budowlanych;

  zgodnie w przepisami odrębnymi.
2. W przypadku zabudowy tak zwanych luk budow-

lanych, to jest działek niezabudowanych o łącznej 
szerokości do 60,0m, położonych bezpośrednio 
przy granicy terenu od strony drogi, położonych 
pomiędzy istniejącymi budynkami, dopuszcza 
się możliwość odstąpienia od odległości wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1, wyznaczonych na rysunku 
planu i dostosowania ścian nowych budynków 
do linii zabudowy wyznaczonej przez budynki 
pomiędzy którymi istnieje luka budowlana, z 
zastrzeżeniem, iż ściany nowych budynków 
nie mogą przekraczać ustalonych planem linii 
rozgraniczających tereny.

§ 8

Ustala się następujące zasady lokalizacji nośników 
reklamowych i elementów informacji wizualnej: 
1) będących indywidualnymi budowlami: wyklucza 

się wszelkie reklamy wolnostojące w granicach 
stref SKB, 

2) umieszczanych na budynkach lub na innych 
budowlach:

 a) wyklucza się możliwość zasłaniania całości 
lub przeważających powierzchni ścian bu-
dynków, od strony przestrzeni publicznych, 
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nośnikami reklamowymi, zakaz nie dotyczy 
ścian szczytowych bez otworów okiennych;

 b) wyklucza się sytuowanie nośników re-
klamowych wymagających dodatkowych 
konstrukcji, innych niż bezpośrednio zwią-
zane z konstrukcją budynków, na których są 
planowane;

3) ustalenia powyższe nie obowiązują nośników 
reklamowych i informacyjnych związanych z 
krótkoterminowymi zdarzeniami sportowymi 
i kulturalnymi, których okres użytkowania nie 
przekracza dwóch miesięcy; 

4) ustalenia powyższe nie obowiązują nośników 
reklamowych i informacyjnych, dla których do 
dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne 
decyzje lub przyjęto zgłoszenia, w przypadku ich 
przebudowy lub zmiany lokalizacji zaczynają 
obowiązywać odpowiednio ustalenia pkt 1 i 2;

5) w granicach obszaru przestrzeni publicznych 
oraz w granicach poszczególnych terenów, z 
wykluczeniem terenów R, ZL1, ZL2, WS1, WS2, 
dopuszcza się lokalizację: własnych znaków gra-
ficznych i symboli instytucji zlokalizowanych w
granicach terenów objętych planem, elementów 
małej architektury oraz elementów informacji 
wizualnej, w trybie wynikającym z przepisów 
odrębnych.

ROZDZIAŁ 3

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych

§ 9

1. W obszarze objętym planem występują następu-
jące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych 
w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych. 
Są to istniejące i projektowane tereny: 

 1) komunikacji – drogi publiczne o symbolach: 
KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD;

 2) komunikacji – drogi publiczne piesze o sym-
bolu KDP takie jak: place, skwery, ścieżki;

 3) zieleni urządzonej o symbolu A4/4bZP1, 
A4/2ZP1, A5/9ZP1 takie jak: parki, zieleńce i 
inne ogólnodostępne założenia zieloni ogól-
nomiejskiej. 

2. W granicach przestrzeni publicznych:
 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych, jeśli z tekstu 
uchwały nie wynika inaczej;

 2) dopuszcza się realizację elementów małej 
architektury związanych z wyposażeniem 
terenów publicznych;

 3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i 
lokalizację nowych elementów uzbrojenia 
technicznego terenów na warunkach okre-
ślonych w rozdziale 9;

 4) dopuszcza się lokalizację reklam i informacji 
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wizualnej, jeśli z tekstu uchwały nie wynika 
inaczej. 

3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru 
objętego planem, plan rezerwuje tereny położo-
ne wewnątrz linii rozgraniczających tereny dróg 
i tereny komunikacji pieszej, wskazuje również 
lokalizacje i przebiegi istniejących lub planowa-
nych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej.

ROZDZIAŁ 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego

§ 10

1. Dla wszystkich terenów położonych w granicach 
miasta obowiązują odpowiednio następujące 
ustalenia związane z ochroną środowiska, 
przyrody:

 1)  zakazuje się realizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, z wyłączeniem terenów o sym-
bolach: F1/1P1, F1/2OT, F1/6P2, F4/3P2, 
F4/5P2, B1/9P1, B1/14P1, B2/1P1, B3/28P2, 
B3/29P2, B3/33P2, B3/34ON oraz z wyłącze-
niem przedsięwzięć związanych ze sportem 
i rekreacją, cmentarzami, prowadzoną rol-
niczą działalnością produkcyjną, realizacją 
dróg, usługami obsługi komunikacji, usłu-
gami transportu, infrastruktury technicznej i 
zabezpieczenia terenu, pod warunkiem do-
trzymania wszelkich ograniczeń i wymogów 
wynikających z przepisów odrębnych;

 2) zakazuje się lokalizacji, od dnia wejścia w 
życie planu, w granicach: terenów mieszka-
niowych o symbolu MN1, MN2 przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, z wyłączeniem terenów 
UP, UT1, UT2 dopuszczonych w terenach 
MN1, MN2 wyszczególnionych w rubryce 
3 w załączniku nr 2, a także z wyłączeniem 
realizacji dróg, infrastruktury technicznej i 
zabezpieczenia terenu;

 3) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, 
przekraczających standardy ochrony środowi-
ska i oddziaływujących poza granice działki, 
do której jej właściciele lub użytkownicy 
posiadają prawo dysponowania, w szcze-
gólności w zakresie: emisji zanieczyszczeń 
powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, 
które nie mogą przekraczać dopuszczalnych 
wartości określonych obowiązującymi prze-
pisami odrębnymi; 

 4) zakazuje się jakiejkolwiek działalności 
związanej z trwałym: składowaniem, groma-
dzeniem, odpadów, za wyjątkiem terenów o 
przeznaczeniach OT i ON;
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 5) zakazuje się jakiejkolwiek działalności zwią-
zanej ze: składowaniem, gromadzeniem, 
przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów 
z materiałów odzyskiwanych z odpadów, za 
wyjątkiem terenów o przeznaczeniach P1, OT 
i ON;

 6) dopuszcza się wycięcia lub przesadzenia 
drzew kolidujących z podstawowym i do-
puszczonym przeznaczeniem terenu, pod 
warunkiem kompensacji wycinanej zieleni 
w granicach posiadanej własności lub we 
wskazanych przez Miasto obszarach prze-
strzeni publicznej. 

2. Dla wszystkich terenów i działek niezależnie 
od ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych
przeznaczeń obowiązującymi dla nich w zakre-
sie ochrony środowiska są wymogi przepisów 
odrębnych.

§ 11

1. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczysz-
czeniem:

 1) nakazuje się spełnienie normatywów w za-
kresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
w tym hermetyzację procesów technologicz-
nych, ograniczając emisję zanieczyszczeń;

 2) nakazuje się stosowanie, indywidualnych 
źródeł ciepła, w oparciu o różne paliwa, 
poprzez stosowanie ekologicznych urządzeń 
i technologii o dużej sprawności energe-
tycznej, które minimalizują wielkość emisji 
i zanieczyszczeń powietrza.

2. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środo-
wiska:

 1) nakazuje się przy realizacji robót ziemnych 
w trakcie budowy: zdjąć, zdeponować oraz 
ponownie wykorzystać wierzchnią warstwę 
ziemi organicznej; 

 2) nakazuje się masy ziemne przemieszczone 
w trakcie budowy wykorzystać w pierwszej 
kolejności do niwelacji terenu lub ukształ-
towania form terenu spełniających funkcje 
estetyczne i ochronne ekranujące poszcze-
gólne nieruchomości;

 3) dopuszcza się niwelację terenów masą 
ziemną i skalną powstającą podczas robót 
przygotowawczych i eksploatacyjnych.

§ 12

W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budow-

lanych i urządzeń przekraczających dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku, powodowanych 
przez poszczególne grupy źródeł hałasu oraz 
linie elektroenergetyczne, w granicach oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów o przezna-
czeniach określonych w przepisach odrębnych;

2) w planie ochronie przed hałasem podlegają 
następujące tereny:

 a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, do której należą tereny o symbolach 
MN1 i MN2, 

 b) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, do której należą tereny o symbolach 
MW1 i MW2, 

 c) tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
do której należą tereny o symbolu UO,

  obowiązują dla nich odpowiednio do-
puszczalne poziomy hałasu w środowisku 
powodowanego przez poszczególne źródła 
hałasu, zdefiniowane w przepisach odręb-
nych;

3) dla dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej 
położonej w granicach terenów o innym 
przeznaczeniu podstawowym, ochrona przed 
hałasem winna być zapewniona w ramach re-
alizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
w trybie przepisów odrębnych. 

§ 13

1. W zakresie ochrony wód nakazuje się w okresie 
budowy:

 1) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 
zamulaniem na skutek zwiększonej erozji 
powierzchni terenu budowy;

 2) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniami wypłukanymi z materia-
łów stosowanych do budowy oraz wyciekami 
z maszyn i pojazdów, jak również przed 
ściekami z baz transportowo-sprzętowych, 
poprzez zastosowanie systemów separacji 
zanieczyszczeń ropopochodnych;

 3) utrzymanie, ochrona i odtworzenie istnie-
jących, przerwanych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia ciągów melioracyjnych. 

2. Dla realizacji przedsięwzięć mogących prowa-
dzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych takich jak: stacje paliw płynnych, 
parkingi, nakazuje się zabezpieczenia inwestycji 
przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosow-
nie do ustaleń wynikających z dokumentacji 
hydrogeologicznej lub innych dokumentacji 
wymaganych przepisami odrębnymi.

§ 14

W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych nakazuje się:
1) ochronę zieleni o walorach kompozycyjnych sta-

nowiącą charakterystyczne elementy krajobrazu 
kulturowego, takiej jak: pojedyncze drzewa, 
szpalery drzew, zieleń przywodna;

2) wymianę zdegradowanych szpalerów drzew, 
stosując gatunki rodzime;

Poz. 2485
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3) ochronę szaty roślinnej w celu zwiększenia stop-
nia lesistości, poprzez zwiększenia powierzchni 
zalesień, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych 
i nadrzecznych, realizowaną poprzez ustalenia 
planu w granicach terenów o symbolach R i ZL2, 
R/ZL2;

4) w ramach modernizacji istniejących, a także 
przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg, 
uwzględnienie realizacji zieleni urządzonej 
w postaci: szpalerów drzew, żywopłotów lub 
pasów trawników, w zależności od możliwości 
wynikających z szerokości dróg w ich liniach 
rozgraniczających.

§ 15

W zakresie ochrony przed awariami: 
1) dopuszcza się utrzymanie istniejących funk-

cji P1, stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej w granicach 
terenów o symbolach: B1/9P1, B2/1P1 pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych 
w przepisach odrębnych, w szczególności w 
zakresie prowadzenia i likwidowania zakładu;

2) zakazuje się lokalizacji nowych zakładów, o 
zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii 
przemysłowej w rozumieniu przepisów odręb-
nych. 

§ 16

1. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) SK-1 strefa ograniczeń w użytkowaniu 

obejmującą następujące tereny G1/3ZL1, 
G1/2R;

 2) w zasięgu strefy:
a) nakazuje się utrzymanie naturalnego 

charakteru strefy, 
b) dopuszcza się możliwość lokalizacji punk-

tów i wież widokowych,
2. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę SK-2 – strefa ograniczeń w użytkowa-

niu obejmującą następujące tereny G1/3ZL1, 
G1/2R;

 2) w zasięgu strefy:
a) nakazuje się utrzymanie naturalnego 

charakteru stref oraz ich bioróżnorodno-
ści,

b nakazuje się ochronę fauny i odkrywek 
geologicznych na stanowiskach doku-
mentacyjnych, 

3. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) SK-3.1 – pomnik przyrody lipę drobnolistną, 

lokalizacja ul. Sobieskiego 256, decyzja ZUW 
60/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.;

 2) SK-3.2 – wiąz polny, lokalizacja Żychcice, ul. 
Piaski 1, proponowany do objęcia ochroną 
na podstawie przepisów odrębnych, obwód 
pnia 442,0cm;

 3) SK-3.3 – wierzba biała, lokalizacja Żychcice 
ul. Piaski nad rzeką Jaworznik, proponowany 
do objęcia ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych, obwód pnia 265,0 cm.

ROZDZIAŁ 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17

1. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) obiekty OE – objęte ochroną konserwatorską 

z mocy planu, wskazane do wpisu do gmin-
nej ewidencji zabytków, w tym:
a) OE1 – kościół św. Antoniego w Wojkowi-

cach, 
b) OE2 – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 

w Żychcicach,
c) OE3 – budynek Wojkowickiego Zakładu 

Energetycznego na terenie dawnej kopal-
ni „Jowisz”,

d) OE4 – budynek dawnej sortowni na tere-
nie dawnej kopalni „Jowisz” wraz z bun-
krem oraz podziemnymi korytarzami,

 2) dla obiektów obowiązują:
a) nakazy:

    a1) zachowania, konserwacji i ochrony,
   a2) utrzymania w dobrym stanie technicz- 

  nym,
   a3) wszystkie prace konserwatorskie, re- 

  stauratorskie i roboty budowlane, wy- 
  magają uzgodnienia z Śląskim Woje- 
  wódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) zakazy:

   b1) przebudowa budynków sprzeczna z ich 
  pierwotnym kształtem i charakterem,
c) dopuszczenia:

   c1) w trakcie tworzenia gminnej ewidencji 
  zabytków, ilość obiektów o symbolu OE 
  może ulegać zwiększeniu, zachowując 
  jednocześnie zgodność z ustaleniami 
  planu – obiekt nieoznaczony symbolem 
  OE, który będzie figurował w gminnej 
  ewidencji zabytków winien podlegać 
  ochronie również z punktu widzenia 
  obowiązującego planu,

   c2) w odniesieniu do obiektów OE3, OE4 
  dopuszcza się zmianę sposobu użyt- 
  kowania. 

2. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) strefę SKB – pośredniej ochrony konser-

watorskiej, stanowiącą obszar ochrony 
krajobrazowej zespołu urbanistycznego 
oraz terenów o zachowanym historycznym 
przebiegu ciągów komunikacyjnych i dużym 
nasyceniu zabudową zabytkową, w tym: 
a) SKB1 – Kolonie robotnicze – przy ul. Mor-
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cinka, 
b) SKB2 – ul. Kopalnianej, 
c) SKB3 – ul. Zapolskiej, 
d) SKB4 – Domy dla urzędników – zespół 

zabudowy pomiędzy kopalnią a cemen-
townią;

 2) w zasięgu stref obowiązują:
a) nakazy:

   a1) zachowania, konserwacji i ochrony za- 
  budowy,

   a2) utrzymania cech stylowych obiektu: for- 
  my, skali, gabarytów, geometrii da- 
  chu, detalu architektury elewacji, roz- 
  miarów, kształtów i sposobu rozmiesz- 
  czenia otworów okiennych i drzwio- 
  wych,

   a3) zachowania, konserwacji i ochrony 
  zieleni urządzonej w tym szpalerów 
  drzew przydrożnych oraz naturalnej 
  zieleni związanej z doliną cieku wodne- 
  go,

   a4) ochrony istniejącego historycznego 
  układu realizowanego w planie poprzez 
  zachowanie linii rozgraniczających 
  tereny oraz istniejące i projektowane 
  nieprzekraczalne linie zabudowy,

   a5) ochrony, utrzymania i uzupełnienia ist- 
  niejącej cennej gatunkowo zieleni w 
  granicach terenów i terenów dróg;
b) zakazy:

   b1) przebudowa, dobudowa i nadbudowa 
  budynków, zmieniająca ich formę, za 
  wyjątkiem dopuszczeń pkt c);

   b2) zmiana formy i proporcji otworów okien- 

  nych i drzwiowych, nie dotyczy przypad- 
  ków przywrócenia poprzedniej histo- 
  rycznej ich formy i materiału,

   b3) zakaz lokalizacji wszelkich reklam 
  wolnostojących oraz zakaz wprowa- 
  dzania w przestrzeń tego terenu obiek- 
  tów tymczasowych takich jak: blaszane 
  pawilony handlowe i typowe kioski 
  wolnostojące, z zastrzeżeniem do- 
  puszczenia obiektów dostosowanych 
  formą, użytymi materiałami i charakte 
  rem do architektury historycznej;
c) dopuszczenia:

   c1) realizacji nowych obiektów budowla- 
  nych, a także wymiany zdekapitalizowanej 
  zabudowy, z zachowaniem gabary- 
  tów i proporcji, a także: skali, po- 
  działów architektonicznych, zewnętrz- 
  nych materiałów budowlanych, ilości i 
  wysokości kondygnacji, wysokości 
  kalenicy, to jest cech charakterystycz 
  nych dla tradycyjnej zabudowy miejsco- 
  wej,

   c2) wymiany pokryć dachowych z zasto- 
  sowaniem dachówki ceramicznej, 

   c3) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
  z zachowaniem istniejących podziałów 
  i materiału to jest drewna,

   c4) wymiany obróbek i rynien z zastoso- 
  waniem blach i elementów: miedzia- 
  nych, cynkowych, cynkowo tytano- 
  wych i stalowych.

3. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) strefy SOW – obserwacji archeologicznej:

Nr strefy Miejscowość
Numer stan. na 

obszarze
Funkcja obiektu Bliższa chronologia

1 2 3 4 5
SOW-1 Komorne 1 Ślad osadnictwa Epoka kamienia
SOW-2 Kamyce 10 Ślad osadnictwa Epoka kamienia
SOW-3 Kamyce 7 Ślad osadnictwa Kultura łużycka
SOW-4 Kamyce 15 Osada Kultura łużycka
SOW-5 Żychcice 19 Cmentarzysko Kultura łużycka
SOW-6 Żychcice 17 Nieokreślone Kultura łużycka
SOW-7 Żychcice 20 Osada Okres rzymski kultura przeworska
SOW-8 Żychcice 21 nieokreślone Okres rzymski kultura przeworska
SOW-9 Kamyce 12 nieokreślone pradzieje
SOW-10 Kamyce 14 nieokreślone pradzieje
SOW-11 Kamyce 16 nieokreślone pradzieje
SOW-12 Kamyce 11 nieokreślone Wczesne średniowiecze X-XIIIw.
SOW-13 Kamyce 14 Ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze X-XIIIw.
SOW-14 Kamyce 8 Ślad osadnictwa średniowiecze
SOW-15 Kamyce 9 Ślad osadnictwa średniowiecze
SOW-16 Kamyce 13 Ślad osadnictwa średniowiecze
SOW-17 Kamyce 14 nieokreślone średniowiecze
SOW-18 Kamyce 15 Ślad osadnictwa średniowiecze
SOW-19 Żychcice 17 nieokreślone średniowiecze
SOW-20 Żychcice 18 nieokreślone średniowiecze
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 2) w zasięgu stref ustala się:
a) uwzględnić problematykę ochrony dzie-

dzictwa archeologicznego, poprzez prze-
prowadzenie badań wyprzedzających pod 
nadzorem archeologicznym.

4. Na obszarze objętym planem wyznacza się nastę-
pujące obiekty budowlane podlegające ochronie 
z mocy planu, oznaczone na rysunku planu indy-
widualnymi symbolami graficznymi, takie jak:

 1) kapliczki przydrożne:

Typ Opis Lokalizacja

1 2 3

Kapliczka
Konstrukcja tradycyjna, murowana, 
1900 r.

ul. Głowackiego

Kapliczka
Konstrukcja murowana, daszek dwu-
spadowy XX w.

ul. Sobieskiego przy domu nr 204

Kapliczka
Konstrukcja murowana, dach ceramicz-
ny początek XX w.

ul. Maszyńska przy domu nr 11

Kapliczka
Konstrukcja murowana, daszek dwuspa-
dowy ceramiczny początek XX w.

ul. Sobieskiego przy domu nr 454

 2) dla w/w obiektów:
a) nakazuje się zachowanie stanu istniejące-

go z możliwością prowadzenia prac i ro-
bót budowlanych wyłącznie o charakterze 
konserwatorskim, restauratorskim,

b) zakazuje się zmiany wyglądu w sposób 
niezgodny ze stylem obiektu, stosowany-
mi materiałami zewnętrznymi i kolorysty-
ką,

c) nakazuje się zachowanie bezpośredniego 
otoczenia nie naruszającego charakteru, 
skali i ekspozycji miejsca, dopuszczając 
jedynie działania poprawiające jego eks-
pozycję, w szczególności od strony tere-
nów komunikacyjnych,

d) zakazuje się likwidacji,
e) dopuszcza się przeniesienia w inne miej-

sce, na warunkach indywidualnie określo-
nych przez właściwe służby konserwator-
skie. 

ROZDZIAŁ 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych

§ 18

1. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) strefę ZZ-1 – obszar narażony na niebez-

pieczeństwo powodzi obejmujący obszary 
wyznaczone na podstawie wezbrania powo-
dziowego Q1% dla terenów nieobwałowanych 
w zlewni Przemszy, określone przez właściwy 
zarząd gospodarki wodnej; 

 2) w zasięgu strefy:
a) nakazuje się zachowanie istniejącego 

zagospodarowania wraz z ochroną tere-

nów zieleni i wartości krajobrazowych,
b) nakazuje się utrzymanie i utrwalanie zie-

leni nieurządzonej w szczególności łęgów 
i łąk,

c) nakazuje się utrzymanie lub zwiększenie 
przepustowości wszystkich naturalnych 
wód powierzchniowych oraz obszarów ich 
naturalnych spływów,

d) nakazuje się uzgodnienie z zarządcą tere-
nów wodnych jakichkolwiek planowanych 
inwestycji, 

e) nakazuje się uwzględnienie wszystkich 
przepisów odrębnych w zakresie ochrony 
przed powodzią,

f) zakazuje się nowych budynków. 
2. Na obszarze objętym planem wyznacza się: 
 1) strefę SOWP – ochrony wód powierzchnio-

wych płynących wyznaczaną graficznie w
postaci nieprzekraczalnej linii zabudowy w 
terenach zabudowy mieszkaniowej, usługo-
wej i przemysłowej, oddalonej o 15,0m od 
linii brzegu wód powierzchniowych;

 2) w zasięgu strefy:
a) nakazuje się, dla działek i części działek 

położonych w pasie terenu pomiędzy linią 
brzegu wód powierzchniowych a linią od 
niej oddaloną o 15,0m, uzależnienie ja-
kichkolwiek nowych przedsięwzięć wyma-
gających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, od zagwarantowania przepu-
stowości obszarów spływowych lub do-
konania w ramach planowanego przed-
sięwzięcia stosownych regulacji, 

b) nakazuje się, uwzględnienie: w warun-
kach posadowienia budowli, przebudowie 
istniejących, a także przy robotach ziem-
nych, możliwości pogorszenia się warun-
ków geotechnicznych, 

c) zakazuje się realizacji nowej zabudowy;
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3) dla działek położonych na terenach, lub 
ich częściach objętych strefą SOWP wy-
znacza się przeznaczenie ZP2 – zieleń łę-
gowa, łąki z jednoczesnym ograniczeniem 
gruntów rolnych R.

3. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę SOC1 – pięćdziesięciometrowej ochro-

ny sanitarnej cmentarza;
 2) strefę SOC2 – stupięćdziesięciometrowej 

ochrony sanitarnej cmentarza, w przypadku 
gdy w otoczeniu cmentarza nie ma rozwinię-
tej sieci wodociągowej;

 3) w zasięgu stref SOC1 i SOC2 obowiązują: 
a) całkowity zakaz lokalizowania nowych 

obiektów mieszkalnych, zakładów produ-
kujących artykuły żywnościowe, zakładów 
żywienia zbiorowego bądź zakładów prze-
chowujących artykuły żywnościowe oraz 
studni, źródeł i strumieni służących do 
czerpania wody pitnej i potrzeb gospo-
darczych,

b) dopuszcza się tymczasowe utrzymanie 
istniejących budynków – z ich przeznacze-
niem, z możliwością utrzymania ich we 
właściwym stanie technicznym, bez pra-
wa przebudowy i odbudowy, zmiany 
przeznaczenia budynku lub poszczegól-
nych lokali na funkcje wymienione powy-
żej, 

c) dopuszcza się przeznaczenie gruntów 
położonych w tej strefie pod zieleń izola-
cyjną, infrastrukturę techniczną i komuni-
kacyjną.

4. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę SE – występowania płytkich wyro-

bisk;
 2) w zasięgu strefy SE: 

a) dopuszcza się realizację nowych budyn-
ków o powierzchni zabudowy powyżej 
25m2 po wykonaniu badań geologicznych 
ustalających geotechniczne warunki po-
sadowienia obiektów budowlanych.

5. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę TG – oddziaływania i warunków wy-

nikających z dotychczasowej i planowanej 
działalności górniczej, w granicach terenu 
górniczego Zakładu Górniczego „Piekary” na 
podstawie koncesji 10/2003 udzielonej przez 
Ministra Środowiska w dniu 23.10.2003 r.;

 2) w zasięgu strefy TG mogą wystąpić nie-
korzystne warunki górnicze i niedogodne 
warunki posadowienia, stwarzając poten-
cjalne zagrożenie dla istniejących i nowych 
obiektów i budowli, stąd:
a) wszelkie planowane przedsięwzięcia bu-

dowlane muszą uzyskać pozytywne opi-
nie i uzgodnienia wynikające z przepisów 
odrębnych,

b) dopuszcza się realizację nowych budyn-

ków o powierzchni zabudowy powyżej 
25m2 po wykonaniu badań geologicznych 
ustalających geotechniczne warunki po-
sadowienia obiektów budowlanych.

6. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę SZ – obejmującą obszar udokumento-

wanego złoża wapieni i margli triasowych, w 
tym:
a) SZ-1 – złoże „Kamyce” ,
b) SZ-2 – złoże „Żychcice II”;

 2) w zasięgu stref:
a) dopuszcza się możliwość eksploatacji i 

zmiany zagospodarowania zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się, po wybilansowaniu złoża, 
przeznaczenie terenów zgodnie z ustale-
niami planu. 

7. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę UW – ochronną pośrednią zewnętrzną 

ujęcia wody podziemnej ze studni „Przełaj-
ka”; 

 2) w zasięgu strefy UW obowiązują nakazy, za-
kazy i dopuszczenia wynikające z przepisów 
odrębnych, ponadto zakazuje się: 
a) lokowania przemysłowych zakładów che-

micznych,
b) stosowania chemicznych środków chwa-

sto i owadobójczych,
c) intensywnego nawożenia gleby,
d) budowania nowych stacji benzynowych,
e) długotrwałego składowania odpadów 

przemysłowych, 
f) wykonywania głębokich wierceń geolo-

gicznych.
8. a obszarze objętym planem wyznacza się:
 1) strefę ST RD – przeznaczoną dla realizacji 

docelowego układu drogowego; 
 2) w zasięgu strefy ST RD obowiązują: 

a) nakaz utrzymania istniejącego zagospo-
darowania,

b) zakaz jakiejkolwiek nowej zabudowy, 
c) dopuszczenie przebudowy i budowy in-

frastruktury technicznej,
d) realizacja docelowego układu drogowego 

możliwa jest jedynie w wyniku zmiany 
planu w granicach objętych strefą.

9. Na obszarze objętym planem w obrębie 
dawnych terenów górniczych, związanych ze 
zlikwidowanymi kopalniami, ustala się obo-
wiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej 
z uwzględnieniem informacji o czynnikach 
geologiczno-górniczych, dotyczących pro-
gnozowanych skutków eksploatacji górniczej, 
uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru 
górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy 
górniczego.

10. Na obszarze objętym planem nie występują 
obszary narażone na osuwanie się mas ziem-
nych.
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ROZDZIAŁ 7

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§ 19

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu podstawo-
wym oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MN1.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jąca i planowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, wraz z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu. 

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia to-
warzyszące w granicach działki budowlanej: 
funkcje związane z różnymi formami nieuciąż-
liwej działalności gospodarczej, których łączna 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
a także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu, wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) działka budowlana winna spełniać wymo-
gi minimalnych szerokości i powierzch-
ni: 

   a1) dla zabudowy szeregowej odpowied- 
  nio: min 6,0m i min 300,0m2,

   a2) dla zabudowy bliźniaczej odpowiednio: 
  min 10,0m i min 600,0m2,

   a3) dla zabudowy wolnostojącej bez do- 
  puszczonej zabudowy w granicy od 
  strony sąsiada, odpowiednio: min 
  15,0m i min 600,0m2,
b) obowiązujące parametry i wskaźniki za-

budowy:
   b1) procent terenów zabudowanych – Pz 

  – do 35%, 
   b2) procent terenów biologicznie czynnych 

  – Pb – od 55% wzwyż,
   b3) maksymalna wysokość zabudowy 

  – zgodnie ze szczegółowymi ustalenia- 
  mi planu w rubryce 4 w załączniku nr 2,
c) dachy – dotyczy głównych połaci w bu-

dynkach nowych i przebudowywanych: 
   c1) mieszkalnych – dwu lub wielospadowe 

  o nachyleniu od 28 do 45 stopni, 
   c2) pomocniczych, w tym w garażach – in- 

  dywidualne.
 2) Zakazy:

a) realizacja zabudowy w granicy oraz w 
odległościach mniejszych niż odpowied-
nio 3,0m i 4,0m, od granic działki, dla 
działek budowlanych o szerokości od 
20,0m wzwyż, nie dotyczy granicy od 

strony drogi, 
b) budowa na działce budowlanej garaży 

powyżej dwóch stanowisk, dotyczy wol-
nostojących oraz zintegrowanych z bu-
dynkiem, zakaz nie obowiązuje w przy-
padku występowania w granicach działki 
dopuszczonej większej ilości samodziel-
nych lokali mieszkalnych lub lokali użyt-
kowych,

c) realizacja wyniesionych parterów lub 
podpiwniczeń na wysokości powyżej 
1,2m nad poziomem terenu, mierzonej od 
strony wejścia głównego,

d) realizacja obiektów i lokali gastronomicz-
nych, rozrywkowych, ogródków piwnych, 
działalności związanych z obsługą samo-
chodów, warsztatów stolarskich, kamie-
niarskich oraz pozostałych usług produk-
cyjnych i usług przemysłowych,

e) garażowanie i parkowanie samochodów 
ciężarowych powyżej 3,5 t oraz autobu-
sów.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej:
   a1) możliwość prowadzenia nieuciążliwej 

  działalności gospodarczej nie związa- 
  nej z rolnictwem, których łączna po- 
  wierzchnia całkowita nie przekracza 
  30% powierzchni całkowitej budynku 
  mieszkalnego, w pomieszczeniach zin- 
  tegrowanych z budynkiem, z dopusz- 
  czeniem upraw szklarniowych,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualne dla każde-
go terenu w rubryce 3, w załączniku nr 2, 
w tym: US, ZP1, 

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

   c1) wielkość i gabaryty działki będą gwa- 
  rantowały możliwość lokalizacji oraz 
  właściwą obsługę funkcji dopuszczo- 
  nych, w zakresie: dojazdów, dostaw 
  pojazdami poniżej 3,5T, miejsc parkin- 
  gowych, składowania odpadów, 

   c2) prowadzona działalność gospodarcza 
  nie będzie przedsięwzięciem: zawsze 
  lub potencjalnie mogącym znacząco 
  oddziaływać na środowisko, w rozu- 
  mieniu przepisów odrębnych, wyklu- 
  czonym z uwagi na zdefiniowane w 
  rozdziale 4 zasady ochrony środowi- 
  ska,
d) lokalizacja drugiego budynku mieszkal-

nego MN1 pod warunkiem, iż powierzch-
nia działki budowlanej będzie co najmniej 
dwukrotnie większa od odpowiednich 
podanych powierzchni minimalnych oraz 
spełnione będą pozostałe ustalenia obo-
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wiązujące dla przeznaczeń MN1, 
e) lokalizacja pomocniczego budynku lub 

pomieszczeń, wolnostojącego lub przy-
budowanego w tym garażu, o powierzch-
ni całkowitej do 30,0m2 i wysokości bu-
dynku do 5,0m, z dopuszczeniem zwięk-
szenia powierzchni odpowiednio do do-
puszczonej większej ilości samodzielnych 
miejsc garażowych związanych z dodat-
kowymi lokalami mieszkalnymi lub loka-
lami użytkowymi, 

f) możliwość realizacji zabudowy w granicy 
działki od strony sąsiada, odnosi się do 
działek budowlanych o szerokości od 
10,0m do 15,0m, 

g) możliwość realizacji zabudowy w sąsiedz-
twie granicy działki od strony sąsiada to 
jest w odległości 1,5m od jednej z granic 
działki, odnosi się do działek budowla-
nych o szerokości od 15,0m do 20,0m, 

h) utrzymanie istniejących i realizacja no-
wych szklarniowych upraw gruntowych, 
ogrodniczych pod warunkiem zagwaran-
towania im odpowiedniej do skali produk-
cji obsługi komunikacyjnej i infrastruktu-
ralnej nie kolidującej z sąsiednią zabudo-
wą mieszkaniową,

i) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów 
dla samochodów osobowych.

§ 20

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, obowiązują w 
granicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN2. 

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jąca i planowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia to-
warzyszące w granicach działki budowlanej: 
funkcje związane z różnymi formami nieuciąż-
liwej działalności gospodarczej, których łączna 
powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% 
powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, a 
także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu, wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) działka budowlana winna spełniać wymo-
gi minimalnych szerokości i powierzchni: 
dla zabudowy wolnostojącej bez dopusz-
czonej zabudowy w granicy od strony 
sąsiada, odpowiednio: od 15m i od 
800m2,

b) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy: 

   b1) procent terenów zabudowanych,  
  Pz = do 45%,

   b2) procent terenów biologicznie czyn- 
  nych, Pb – od 40% wzwyż,

   b3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
  planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
c) dachy – dotyczy głównych połaci w bu-

dynkach nowych i przebudowywanych:
   c1) mieszkalno-usługowych – dwu lub wie- 

  lospadowe o nachyleniu od 28 do 45 
  stopni, 

   c2) gospodarczych lub pomocniczych, w 
  tym w garażach – indywidualne.

 2) zakazy:
a) realizacja zabudowy w granicy oraz w 

odległościach mniejszych niż odpowied-
nio 3,0m i 4,0m, od granic działki, dla 
działek budowlanych o szerokości od 
20,0m wzwyż, nie dotyczy granicy od 
strony drogi, 

b) budowa na działce budowlanej garaży 
powyżej dwóch stanowisk, dotyczy wol-
nostojących oraz zintegrowanych z bu-
dynkiem, zakaz nie obowiązuje w przy-
padku występowania w granicach działki 
dopuszczonej większej ilości samodziel-
nych lokali mieszkalnych lub lokali użyt-
kowych,

c) realizacji wyniesionych parterów lub pod-
piwniczeń o wysokości powyżej 1,2m nad 
poziomem terenu,

d) realizacja obiektów i lokali gastronomicz-
nych, rozrywkowych, ogródków piwnych, 
za wyjątkiem UU dopuszczonego, zgodnie 
z rubryką 3 w załączniku nr 2, przeznacze-
nia w granicach terenu,

e) realizacja obiektów i lokali związanych z 
obsługą samochodów, warsztatów stolar-
skich, kamieniarskich, oraz pozostałych 
usług przemysłowych, za wyjątkiem UP, 
UT1, UT2 dopuszczonego, zgodnie z ru-
bryką 3 w załączniku nr 2, przeznaczenia 
w granicach terenu, 

f) garażowania i parkowania samochodów 
ciężarowych powyżej 3,5T oraz autobu-
sów.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej: możli-
wość prowadzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej nie związanej z rolnic-
twem, zarówno w pomieszczeniach zinte-
growanych z budynkiem jak i w wolno-
stojącym budynku, z dopuszczeniem 
upraw szklarniowych,

b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 
terenu, ustalane indywidualne dla każde-
go terenu w rubryce 3 załączniku nr 2, w 
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tym: MN1, MW1, MW2, UU, US, UP, UT1, 
UT2, ZP1,

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

   c1) wielkość i gabaryty działki będą gwa- 
  rantowały możliwość lokalizacji oraz 
  właściwą obsługę funkcji dopuszczo- 
  nych, w zakresie: dojazdów, dostaw 
  pojazdami poniżej 3,5T, miejsc parkin- 
  gowych, składowania odpadów, 

   c2) prowadzona działalność gospodarcza 
  nie będzie przedsięwzięciem: zawsze 
  lub potencjalnie mogącym znacząco 
  oddziaływać na środowisko, w rozu- 
  mieniu przepisów odrębnych, wyklu- 
  czonym z uwagi na zdefiniowane w 
  rozdziale 4 zasady ochrony środowi- 
  ska,
d) przeznaczenia określone w ust. b dopusz-

cza się z zastrzeżeniem, iż powierzchnia 
działki budowlanej będzie większa od 
1000,0m2 oraz spełnione będą odpowied-
nie nakazy i zakazy w tym Pz, Pb i wyso-
kość zabudowy, ustalone dla MN2 oraz 
pozostałe nakazy i zakazy ustalone dla 
dopuszczonych w ust. b) przeznaczeń,

e) lokalizacja drugiego budynku mieszkal-
nego przeznaczenia podstawowego MN1 
lub MN2 pod warunkiem, iż powierzchnia 
działki budowlanej będzie co najmniej 
dwukrotnie większa od odpowiednich 
podanych powierzchni minimalnych oraz 
spełnione będą pozostałe ustalenia obo-
wiązujące dla przeznaczeń MN1, MN2,

f) lokalizacja pomocniczego budynku lub 
pomieszczeń, wolnostojącego lub przy-
budowanego, w tym garażu, o powierzch-
ni całkowitej do 30,0m2 i wysokości bu-
dynku do 5,0m, z dopuszczeniem zwięk-
szenia powierzchni odpowiednio do do-
puszczonej większej ilości samodzielnych 
miejsc garażowych związanych z dodat-
kowymi lokalami mieszkalnymi lub loka-
lami użytkowymi, 

g) możliwość realizacji zabudowy w granicy 
działki od strony sąsiada, dla działek bu-
dowlanych o szerokości od 10,0m do 
15,0m, 

h) możliwość realizacji zabudowy w sąsiedz-
twie granicy działki od strony sąsiada, to 
jest w odległości 1,5m od jednej z granic 
działki, odnosi się do działek budowla-
nych o szerokości od 15,0m do 20,0m, 

i) utrzymanie istniejących i realizacja no-
wych szklarniowych upraw gruntowych, 
ogrodniczych pod warunkiem zagwaran-
towania im odpowiedniej do skali produk-
cji obsługi komunikacyjnej i infrastruktu-
ralnej nie kolidującej z sąsiednią zabudo-

wą mieszkaniową,
j) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów 

dla samochodów osobowych.

§ 21

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu podstawo-
wym oznaczonym na rysunku planu symbolem 
– MW1. 

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jąca i planowana zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, wraz z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu. 

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzy-
szące w granicach działki budowlanej: funkcje 
usługowe w parterze istniejących i planowanych 
budynków mieszkalnych, lub w budynkach do 
nich przybudowanych, a także przeznaczenia 
dopuszczone w granicach terenu, wymienione 
w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy:

   a1) procent terenów zabudowanych,  
   Pz – do 50%,

   a2) procent terenów biologicznie czyn- 
   nych, Pb – od 30% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
   – zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
   planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 

b) dachy i forma budynków – indywidualna, 
dostosowana do charakteru miejsca, 

c) realizowanie zieleni rekreacyjnej i towa-
rzyszącej obiektom budowlanym.

 2) Zakazy: 
  lokalizacja nowych wolnostojących garaży 

pojedynczych i grupowych. 
 3) Dopuszczenia:

a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 
w granicach działki budowlanej: 

   a1) możliwość zmiany przeznaczenia lo- 
  kali mieszkalnych położonych wyłącznie 
  na parterze na funkcje takie jak: usługi, 
  biura, pracownie, 

   a2) lokalizacja przybudowanych budynków 
  usługowych UU, o szerokości odpo- 
  wiadającej szerokości budynku do 
  którego przylegają i analogicznej dłu- 
  gości, z dopuszczeniem zwiększenia 
  tych wymiarów o nie więcej niż 30%, 
  oraz wysokości do dwóch kondygnacji 
  i nie więcej niż 8,0m, 
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualne dla każde-
go terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, 
w tym: MN1,MN2, US, ZP1,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 117 – 8413 – Poz. 2485

c) przeznaczenia określone w ust. a2 i b 
dopuszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami 
poniżej 3,5T, miejsc parkingowych, skła-
dowania odpadów, 

d) lokalizacja terenów rekreacyjnych, takich 
jak: place, korty, boiska,

e) zmiana formy istniejących budynków 
poprzez dobudowy w tym do ścian szczy-
towych oraz nadbudowy zmieniające 
formy dachów, 

f) budowa nowych garaży wyłącznie w for-
mie garaży wielostanowiskowych zinte-
growanych z zabudową i zielenią.

§ 22

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z usługami, obowiązują w 
granicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – MW2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejąca 
i planowana zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna z usługami w tym pensjonaty i motele, 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem te-
renu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzy-
szące w granicach działki budowlanej: funkcje 
usługowe stanowiące do 40% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, zlokalizo-
wane istniejących i planowanych budynków 
mieszkalnych, w budynkach do nich przybudo-
wanych lub budynkach wolnostojących a także 
przeznaczenia dopuszczone w granicach terenu 
wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy:

   a1) procent terenów zabudowanych,  
  Pz – do 70%,

   a2) procent terenów biologicznie czyn- 
  nych, Pb – od 10% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustalenia- 
  mi planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca, 
c) realizowanie zieleni rekreacyjnej i towa-

rzyszącej obiektom budowlanym.
 2) Zakazy: 

a) budowa nowych wolnostojących garaży 
pojedynczych i grupowych, zakaz nie 
odnosi się do dopuszczonych terenów 
UP,

b) lokalizacja nowych funkcji usługowych 
jeżeli dla istniejących funkcji usługowych, 
w granicach przedmiotowej działki, są 
przekroczone nakazy,

c) utrzymanie istniejących substandardo-
wych budynków gospodarczych i pomoc-
niczych,

d) lokalizacja przeznaczeń UT1, UT2 i UP, 
zakaz nie obejmuje dopuszczonych roz-
wiązań parkingów i garaży.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej:
   a1) możliwość zmiany przeznaczenia lokali 

mieszkalnych położonych na parterze i na 
piętrach na funkcje takie jak: usługi, biura, 
pracownie, gabinety,

   a2) lokalizacja przybudowanych budynków 
  usługowych UU, o szerokości odpo- 
  wiadającej szerokości budynku do 
  którego przylegają i analogicznej dłu- 
  gości, z dopuszczeniem zwiększenia 
  tych wymiarów o nie więcej niż 30%, 
  oraz wysokości do dwóch kondygnacji  
  i nie więcej niż 8,0m, 

   a3) lokalizacja wolnostojących budynków 
  usługowych UU, UK, UA o wymiarach 
  rzutu odpowiadających szerokości 
  sąsiednich budynków mieszkalnych, z 
  dopuszczeniem zwiększenia tych 
  wymiarów o nie więcej niż 50%, oraz 
  wysokości do trzech kondygnacji i nie 
  więcej niż 12,0m,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualne dla każde-
go terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, 
w tym: MW1, UU, UK, UA, ZP1,

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami 
poniżej 3,5T, miejsc parkingowych, skła-
dowania odpadów,

d) lokalizacja terenów rekreacyjnych, takich 
jak place, korty, boiska, 

e) zmiana formy istniejących budynków 
poprzez dobudowy w tym do ścian szczy-
towych oraz nadbudowy zmieniające 
formy dachów, 

f) budowa nowych garaży wyłącznie w for-
mie garaży wielostanowiskowych zinte-
growanych z zabudową i zielenią.

§ 23

1. Ustalenia dla: 
 1) terenów handlu i usług obowiązują w gra-
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nicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku 
planu symbolem – UU;

 2) terenów kultury obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu pod-
stawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – UK;

 3) terenów administracji obowiązują w grani-
cach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku 
planu symbolem – UA.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla: 
 1) terenów handlu i usług – istniejąca i plano-

wana zabudowa usługowa taka jak: obiekty 
handlowe handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedaży do 2000,0m2, usługi, gastrono-
mia, biura, usługi różne, w tym rzemiosło 
nieprodukcyjne, wraz z przynależnym zago-
spodarowaniem terenu; 

 2) terenów kultury – istniejąca i planowana 
zabudowa usługowa taka jak: kina, domy 
kultury, muzea, biblioteki, galerie sztuki, 
archiwa, usługi artystyczne i rozrywkowe, 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu; 

 3) terenów administracji – istniejąca i pla-
nowana zabudowa usługowa taka jak: 
administracja gospodarcza, samorządowa, 
finansowa, urzędy różne, usługi państwowej
i ochotniczej straży pożarnej oraz organizacje 
i służby publiczne w tym policja oraz usługi 
pocztowe, wraz z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu. 

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzyszą-
ce w granicach działki budowlanej: inne funkcje 
usługowe i lokale mieszkalne, stanowiące do 40% 
powierzchni całkowitej budynku usługowego, a 
także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) za minimalną samodzielną działkę bu-
dowlaną przyjmuje się działkę zgodną z 
przepisami odrębnymi, spełniającą jed-
nocześnie wymogi minimalnych szeroko-
ści i powierzchni, odpowiednio: min 
20,0m i min 500,0m2, ograniczenie nie 
dotyczy samodzielnych działek budowla-
nych położonych bezpośrednio przy li-
niach rozgraniczających drogi publiczne, 
dla których dopuszcza się minimalną 
szerokość 10,0m pod warunkiem możli-
wości zabudowy w granicy,

b) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy:

   b1) procent terenów zabudowanych  
  Pz – do 70%,

   b2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 10% wzwyż,

   b3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustalenia- 
  mi planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
c) dachy – indywidualne dostosowane do 

charakteru miejsca i zabudowy sąsied-
niej, 

d) forma obiektów indywidualna dostoso-
wana do charakteru funkcji i podkreślają-
ca walory miejsca,

e) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania nieruchomości od strony drogi 
w postaci: rozwiązań terenowych, posa-
dzek, elementów małej architektury, 

f) realizowanie zieleni rekreacyjnej i towa-
rzyszącej obiektom budowlanym.

 2) Zakazy:
a) budowa nowych wolnostojących garaży 

pojedynczych i grupowych, zakaz nie 
odnosi się do dopuszczonych terenów 
UP,

b) przeznaczenia typu UT1, UT2 i UP, zakaz 
nie obejmuje dopuszczonych rozwiązań 
parkingów i garaży.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej o prze-
znaczeniach UU, UK i UA:

   a1) możliwość zmiany przeznaczenia części 
  powierzchni całkowitej budynku lub 
  budynków odpowiednio na inne funk- 
  cje usługowe takie jak: UU, UK, UA a 
  także UO i UZ,

   a2) lokalizacja mieszkań dla właścicieli i 
  dysponentów obiektów,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu o symbolu UU, ustalane indywidu-
alne dla każdego terenu w rubryce 3 w 
załączniku nr 2, w tym: MW1, MW2,UK, UA, 
UO, UZ, UT1, UP, US,ZP1, małe hurtownie 
na działkach od 1500,0m2 do 2500,0m2, o 
powierzchniach magazynowych nie prze-
kraczających 50% powierzchni całkowitej 
wszystkich budynków, 

c) dopuszczone przeznaczenia w granicach 
terenu o symbolu UK, ustalane indywidu-
alne dla każdego terenu w rubryce 3 w 
załączniku nr 2, w tym: UA, UO, UZ, ZP1,

d) dopuszczone przeznaczenia w granicach 
terenu o symbolu UA, ustalane indywidu-
alne dla każdego terenu w rubryce 3 w 
załączniku nr 2, w tym: UK, UO, UZ, ZP1,

e) przeznaczenia określone w ust. a, b, c, d, 
dopuszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów, 

f) zabudowa w formie budynków samo-
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dzielnych lub zintegrowanych, 
g) budowa nowych garaży wyłącznie w for-

mie garaży wielostanowiskowych zinte-
growanych z zabudową i zielenią.

§ 24

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
specjalnej obowiązują w granicach wszystkich 
terenów o przeznaczeniu podstawowym ozna-
czonym na rysunku planu symbolem – UI.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejąca 
i planowana zabudowa zakładu karnego, wraz 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy:

   a1) procent terenów zabudowanych  
  Pz – do 60%,

   a2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 30% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
– zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca, 
c) zieleń o charakterze izolacyjnym towarzy-

sząca obiektom budowlanym,
d) trwałe wyizolowanie terenu od sąsiednich 

terenów o innych przeznaczeniach.
 2) Zakazy:

a) lokalizacja innych budynków niż związa-
nych wyłącznie z obsługą przeznaczenia 
podstawowego. 

§ 25

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
oświaty obowiązują w granicach wszystkich 
terenów o przeznaczeniu podstawowym ozna-
czonym na rysunku planu symbolem – UO.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejąca 
i planowana zabudowa usługowa oświaty, edu-
kacji i wychowania, taka jak: żłobki, przedszkola, 
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – pu-
bliczne i niepubliczne oraz szkolnictwo specjalne 
i ośrodki kształcenia, wraz z przynależnym za-
gospodarowaniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towa-
rzyszące w granicach działki budowlanej: inne 
funkcje usługowe i lokale mieszkalne, stano-
wiące do 20% powierzchni całkowitej budynku 
oświaty a także przeznaczenia dopuszczone w 
granicach terenu wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych, Pz – do 
  60%,

   a2) procent terenów biologicznie czyn- 
  nych, Pb – od 25% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
  w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) utrzymanie i dostosowanie istniejących 

obiektów do współczesnych wymogów 
użytkowych, 

c) lokalizacja nowych obiektów UO, jedno-
cześnie z pełnym programem użytkowym 
i obsługowym, dotyczy części kubaturo-
wej oraz zagospodarowania w granicach 
posiadanego terenu, 

d) dachy – indywidualne dostosowane do 
charakteru miejsca i zabudowy sąsied-
niej, 

e) forma obiektów indywidualna dostoso-
wana do charakteru funkcji i podkreślają-
ca walory miejsca,

f) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania nieruchomości od strony drogi 
w postaci: rozwiązań terenowych, posa-
dzek, elementów małej architektury, 

g) realizowanie zieleni rekreacyjnej i towa-
rzyszącej obiektom budowlanym,

h) realizacja szkolnictwa specjalnego wyłącz-
nie na wydzielonych i ogrodzonych dział-
kach. 

 2) Zakazy:
a) budowa nowych wolnostojących garaży 

pojedynczych i grupowych.
 3) Dopuszczenia:

a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 
w granicach działki budowlanej:

   a1) możliwość zmiany przeznaczenia części 
  powierzchni całkowitej budynku lub 
  budynków odpowiednio na inne funk- 
  cje usługowe takie jak: UZ, UK, UA,

   a2) lokalizacja mieszkań dla właścicieli i 
  dysponentów obiektów oraz świetlic, 
  jadalni, sklepików, 

   a3) lokalizacja usług sportowo rekreacyj- 
  nych – US,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualne dla każde-
go terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, 
w tym: UK, UA,

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami 
poniżej 3,5T, miejsc parkingowych, skła-
dowania odpadów, 

d) zabudowa w formie budynków samo-
dzielnych lub zintegrowanych.
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§ 26

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
ochrony i opieki zdrowotnej obowiązują w 
granicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – UZ.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnieją-
ca i planowana zabudowa usługowa ochrony i 
opieki zdrowotnej, taka jak: przychodnie, lecz-
nice, gabinety lekarskie i zabiegowe, wraz z 
przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. stala się dopuszczone przeznaczenia towarzyszą-
ce w granicach działki budowlanej: inne funkcje 
usługowe i lokale mieszkalne, stanowiące do 
20% powierzchni całkowitej budynku oświaty a 
także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych,  
  Pz – do 45%,

   a2) procent terenów biologicznie czyn- 
  nych, Pb – od 35% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustalenia- 
  mi planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) utrzymanie i dostosowanie istniejących 

obiektów do współczesnych wymogów 
użytkowych, 

c) dachy i forma budynków – indywidualna, 
dostosowana do charakteru miejsca,

d) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania nieruchomości od strony drogi 
w postaci: rozwiązań terenowych, na-
wierzchni, elementów małej architektu-
ry, 

e) realizowanie zieleni rekreacyjnej i towa-
rzyszącej obiektom budowlanym,

f) lokalizacja wyłącznie na wydzielonych i 
ogrodzonych działkach. 

 2) Zakazy:
a) zabudowa w granicy działki budowlanej 

planu, dotyczy obiektów nowoprojekto-
wanych,

b) budowa nowych wolnostojących garaży 
pojedynczych i grupowych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej:
   a1) lokalizacja specyficznych funkcji towa- 

  rzyszących takich jak: apteki, sklepy 
  sprzętu medycznego,

   a2) lokalizacja przeznaczenia UO, dotyczy 
  wyłącznie ośrodków kształcenia, 
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualne dla każde-

go terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, 
w tym: UK, UA, UO,

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami 
poniżej 3,5T, miejsc parkingowych, skła-
dowania odpadów, 

d) zabudowa w formie budynków samo-
dzielnych lub zintegrowanych.

§ 27

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
kultu religijnego obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu podstawo-
wym oznaczonym na rysunku planu symbolem 
– UD.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejąca 
i planowana zabudowa usługowa kultu religij-
nego i czynności religijnych, taka jak: kościoły, 
kaplice, budynki parafialne, sale katechetyczne,
wraz z przynależnym zagospodarowaniem tere-
nu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towa-
rzyszące w granicach działki: inne funkcje 
usługowe i lokale mieszkalne, stanowiące do 
20% powierzchni całkowitej budynku oświaty a 
także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu wymienione w ust.4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych Pz 
  – do 50%,

   a2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 20% wzwyż,

   a3) wysokość zabudowy – indywidualna,
b) forma nowych budynków indywidualna 

dostosowana do charakteru funkcji i miej-
sca,

c) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania nieruchomości od strony drogi 
w postaci: rozwiązań terenowych, na-
wierzchni, elementów małej architektu-
ry, 

d) stosowanie indywidualnych rozwiązań 
architektonicznych, w odniesieniu do za-
gospodarowania, oświetlenia i elemen-
tów małej architektury,

e) utrzymanie zieleni wysokiej cennej przy-
rodniczo oraz charakterystycznej dla 
krajobrazu kulturowego. 

 2) Zakazy:
a) przeznaczenia terenu na funkcje cmentar-

ne.
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 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej: 
   a1) możliwość zmiany przeznaczenia części 

  powierzchni całkowitej budynku lub 
  budynków odpowiednio na inne funk- 
  cje usługowe takie jak: UO, UK, UA,

   a2) lokalizacja mieszkalnictwa zbiorowego 
takich jak: domy zakonne, mieszkań dla wła-
ścicieli i dysponentów obiektów, 
b) zabudowa w formie budynków samo-

dzielnych lub zintegrowanych,
c) rozgraniczenie terenu – ogrodzenie trwa-

łe, 
d) organizacja imprez masowych. 

§ 28

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
obsługi komunikacji obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu podstawo-
wym oznaczonym na rysunku planu symbolami 
– UT1 i UT2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
o symbolu – UT1: istniejąca i planowana za-
budowa usługowa obsługi komunikacji taka 
jak: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi 
pojazdów, wraz z przynależnym zagospodaro-
waniem terenu.

3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
o symbolu – UT2: istniejąca i planowana zabu-
dowa usługowa obsługi komunikacji taka jak: 
bazy transportowe i usługi transportowe, wraz 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

4. ustala się dopuszczone przeznaczenia towa-
rzyszące w granicach działki budowlanej: inne 
funkcje usługowe, myjnie samochodowe, na-
prawa pojazdów mechanicznych i motocykli, 
salony i komisy samochodowe, zespoły garaży 
a także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu wymienione w ust. 4 pkt 3.

5. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych Pz 
  – do 40%,

   a2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 20% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
– zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca, 
c) lokalizacja zjazdów z podstawowego lub 

uzupełniającego układu komunikacyjne-
go, których geometria zostanie ostatecz-
nie przesądzona na etapie projektu bu-
dowlanego,

d) wprowadzenie urządzeń i technologii 
ograniczających uciążliwość prowadzonej 
działalności dla środowiska naturalnego 
i terenów sąsiednich o innym przeznacze-
niu szczególnie w zakresie w zakresie 
hałasu i emisji do powietrza, 

e) realizacja zieleni izolacyjnej i kompozycyj-
nej od strony przylegających terenów 
mieszkaniowych i usługowych,

f) przeznaczenie działek na stacje paliw w 
granicach terenów, możliwe jest po spo-
rządzeniu w trybie przepisów odrębnych 
wymaganych dokumentacji, z której w 
sposób jednoznaczny będą wynikały 
możliwości lokalizacji planowanej inwe-
stycji oraz warunki ochrony wód podziem-
nych.

 2) Zakazy:
a) zabudowa w linii rozgraniczającej teren i 

granicy własności, nie dotyczy granicy od 
strony drogi, 

b) realizacja nowych obiektów lub przebu-
dowa istniejących bez uprzedniego uzbro-
jenia terenu w zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej, gwarantującego ochronę 
wód podziemnych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej o prze-
znaczeniach UT1 i UT2:

   a1) możliwość zmiany przeznaczenia części 
   powierzchni terenów oraz powierzchni 
   całkowitej budynku lub budynków 
   odpowiednio na inne funkcje usługo- 
   we takie jak: UU, UA, 

   a2) lokalizacja salonów samochodowych 
i komisów samochodowych,

 b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 
terenu o symbolu UT1 i UT2, ustalane indy-
widualne dla każdego terenu w rubryce 3 w 
załączniku nr 2, w tym: UU, UA, lokalizacja 
salonów samochodowych i komisów samo-
chodowych,

 c) przeznaczenia określone w ust. a i b dopusz-
cza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwarantowały 
możliwość lokalizacji oraz właściwą obsługę 
funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, 
dostaw, miejsc parkingowych, składowania 
odpadów, 

 d) rozgraniczenie działek budowlanych od 
działek przyległych, nie dotyczy stron przy-
legających do dróg publicznych. 

§ 29

1. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 
obsługi parkingowej obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu podstawo-
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wym oznaczonym na rysunku planu symbolem 
– UP.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejąca 
i planowana zabudowa usługowa obsługi trans-
portu i komunikacji, taka jak: zespoły parkingów 
i garaży, wraz z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzy-
szące w granicach działki budowlanej: komisy 
samochodowe terenowe, a także przeznaczenia 
dopuszczone w granicach terenu wymienione 
w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych Pz 
  – do 30%,

   a2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 15% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
– zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 

 b) dachy – indywidualne dostosowane do spe-
cyfiki obiektu oraz charakteru otoczenia,

 c) wprowadzenie urządzeń i technologii 
ograniczających uciążliwość prowadzonej 
działalności dla środowiska naturalnego i dla 
terenów sąsiednich o innym przeznaczeniu 
szczególnie w zakresie w zakresie hałasu i 
emisji do powietrza,

 d) realizacja zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej 
szczególnie od strony przyległych terenów 
mieszkaniowych i usługowych. 

 2) Zakazy:
a) zabudowa w linii rozgraniczającej teren i 

w granicy własności, 
b) realizacja nowych obiektów lub przebu-

dowa istniejących bez uprzedniego uzbro-
jenia terenu w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej, gwarantującego ochronę 
wód podziemnych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej planu o:
   a1) możliwość zmiany przeznaczenia części 

  powierzchni terenów oraz powierzchni 
  całkowitej budynku lub budynków 
  odpowiednio na inne funkcje usługo- 
  we takie jak: UU, UA, 

   a2) lokalizacja komisów samochodowych, 
b) lokalizacja obiektów towarzyszących funk-

cji podstawowej takie jak: portiernie, sa-
nitariaty, o powierzchni użytkowej do 
15m2 i wysokości budynków do 5,0m.

§ 30

1. Ustalenia dla terenów sportowo rekreacyjne za-

budowane obowiązują w granicach wszystkich 
terenów o przeznaczeniu podstawowym ozna-
czonym na rysunku planu symbolem – US.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejące 
i planowane obiekty sportowo rekreacyjne takie 
jak: otwarte tereny sportowe i rekreacyjne, w 
tym np.: boiska, korty, ujeżdżalnie, tory, pola 
golfowe, strzelnice, hale sportowe, budynki 
sportowo rekreacyjne, pływalnie, inne funkcje 
usługowe, wraz z przynależnym zagospodaro-
waniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towa-
rzyszące w granicach działki budowlanej: inne 
funkcje usługowe.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry przeznaczenia 
podstawowego:

   a1) procent terenów zabudowanych Pz 
  – indywidualny,

   a2) procent terenów biologicznie czynnych 
  Pb – od 10% wzwyż,

   a3) maksymalna wysokość zabudowy 
– zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, 
b) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca, 
c) obowiązek kompleksowego zagospoda-

rowania nieruchomości od strony drogi 
w postaci: rozwiązań terenowych, na-
wierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszącej.

 2) Zakazy:
a) lokalizacja obiektów i urządzeń utrudnia-

jących realizację lub pogarszających wa-
lory użytkowe przeznaczenia podstawo-
wego, 

b) budowa nowych wolnostojących garaży 
pojedynczych i grupowych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej:
 możliwość zmiany przeznaczenia części 

powierzchni terenów oraz powierzchni 
całkowitej budynku lub budynków odpo-
wiednio na inne funkcje usługowe takie 
jak: UU, UA, 

b) dopuszczone budynki – lokale usługowe, 
handlowe, administracyjne, małej gastro-
nomii i budynki pomocnicze związane z 
obsługą terenów, o powierzchni całkowi-
tej do 100,0m2 i wysokości budynku do 
8,0m,

c) łączna powierzchnia całkowita budynków 
usługowych i pomocniczych nie może 
przekroczyć 200,0m2,

d) rozgraniczenie terenu – ogrodzenie trwa-
łe, 

e) lokalizacja tymczasowych obiektów sezo-
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nowych i okazjonalnych, nietrwale zwią-
zanych z gruntem, przy pełnym zachowa-
niu warunków technicznych dla ich loka-
lizacji i użytkowania, 

f) organizacja imprez masowych. 

§ 31

1. Ustalenia dla terenów rolnych obowiązują w 
granicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – R.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnieją-
ca i planowana rolnictwo, w tym: grunty orne, 
uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadow-
nicze, ogrodnicze, zielenią śródpolną, drogami 
i ścieżkami śródpolnymi, stałymi i sezonowymi 
wodami powierzchniowymi, wraz z przynależ-
nym zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się przeznaczenia towarzyszące w grani-
cach działki: zabudowę związaną z produkcją i 
wytwórczością rolną, polową i hodowlaną.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej – le-
śnej i śródpolnej,

b) ochrona istniejących okazów zieleni – po-
jedynczych i tworzących grupy,

c) zagwarantowanie dostępności komuni-
kacyjnej wszystkim indywidualnym dział-
kom, w tym polom uprawnym, z układu 
istniejących dróg publicznych lub we-
wnętrznych, 

d) utrzymanie i rozbudowa systemu rowów 
melioracyjnych, 

e) utrzymanie przebiegów wód powierzch-
niowych, 

f) wkomponowanie nowych dopuszczonych 
obiektów w istniejące otoczenie.

 2) Zakazy:
a) lokalizacja nowej zabudowy, nie dotyczy 

zabudowy dopuszczonej. 
 3) Dopuszczenia:

a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 
w granicach działki:

 możliwość lokalizacji zabudowy jednoro-
dzinnej rozproszonej typu MN1, wyłącznie 
w granicach działek oznaczonych w ewi-
dencji symbolem „B” – zgodna ze stanem 
prawnym z dnia uchwalenia planu oraz z 
przepisami odrębnymi i pozostałymi usta-
leniami planu, 

b utrzymanie i ochrona łąk o charakterze 
nieprodukcyjnym,

c) zmiana profilu gospodarczego z pól
uprawnych na łąki nieprodukcyjne, 

d) wprowadzenie sadów i ogrodów, 
e) zalesienie i zakrzewienie terenów nieprzy-

datnych rolniczo, w tym zadrzewienia 

wzdłuż dróg i ścieżek komunikacyjnych i 
wód powierzchniowych, zgodnie z wymo-
gami przepisów odrębnych.

§ 32

1. Ustalenia dla terenów zabudowy techniczno 
produkcyjnej obowiązują w granicach wszyst-
kich terenów o przeznaczeniu podstawowym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
– P1.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jące i planowane obiekty produkcyjne, wraz z 
przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzy-
szące w granicach działki budowlanej: funkcje 
usługowe, komunikacyjne, parkingi i zieleni, a 
także przeznaczenia dopuszczone w granicach 
terenu wymienione w ust. 4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) za działkę budowlaną planu przyjmuje się 
nową działkę, nie mniejszą niż 4000m2, z 
zastrzeżeniem, iż jej wielkość musi gwa-
rantować właściwą obsługę funkcji, w 
zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów,

b) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy:

   b1) procent terenów zabudowanych, Pz 
  – do 70%,

   b2) procent terenów biologicznie czyn- 
  nych, Pb – od10% wzwyż,

   b3) maksymalna wysokość zabudowy 
– zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami 
planu w rubryce 4 w załączniku nr 2, wyso-
kość ta nie odnosi się do budowli i urządzeń 
technologicznych, 
c) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca,
d) przekształcenia istniejących funkcji, wpro-

wadzenie urządzeń i technologii ograni-
czających uciążliwość prowadzonej dzia-
łalności dla środowiska naturalnego i 
terenów przyległych o innym przeznacze-
niu szczególnie w zakresie hałasu i emisji 
do powietrza,

e) zjazdy bezpośrednio z dróg publicznych 
lub dróg wewnętrznych,

f) obsługa ciężkim transportem, powyżej 
3,5T, wyłącznie z dróg układu podstawo-
wego i uzupełniającego,

g) odgrodzenie od terenów funkcji przyle-
głych, ze szczególnym uwzględnieniem 
formy ogrodzeń w granicy działki z prze-
strzeniami publicznymi oraz wprowadze-
niem zieleni wysokiej o charakterze izola-
cyjnym i kompozycyjnym, 

h) zieleń towarzysząca obiektom budowla-
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nym o charakterze izolacyjnym.
 2) Zakazy:

a) realizacja przedsięwzięć wymagających 
składowania materiałów sypkich pod 
gołym niebem,

b) realizowanie nowych obiektów bez 
uprzedniego lub równoczesnego uzbro-
jenia terenu zwłaszcza w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej: 
   a1) lokalizacja funkcji takich jak: UU, UA, 

  UT1, UT2, UP, P2,
   a2) lokalizacja stacje przekaźnikowe tele- 

  fonii komórkowej, 
b) opuszczone przeznaczenia w granicach te-

renu, ustalane indywidualnie dla każdego 
terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, w 
tym: UU, UA, UT1 i UT2, UP, ZP1, P2,

c) przeznaczenia określone w ppkt a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów, 

d) możliwość prowadzenia działalności pro-
dukcyjnej w obiektach wolnostojących lub 
zintegrowanych, 

e) rozgraniczenie terenu – ogrodzenie trwa-
łe,

f) drogi wewnętrzne. 

§ 33

1. Ustalenia dla terenów zabudowy techniczno 
produkcyjnej, usług przemysłowych, usług pro-
dukcyjnych i usług magazynowo składowych 
obowiązują w granicach wszystkich terenów o 
przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem – P2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejące 
i planowane zabudowa i zagospodarowanie 
związane z: produkcją i usługami przemysłowy-
mi – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i
Usług, magazyny i składy samodzielne lub zin-
tegrowane z obiektami produkcyjnymi, handel 
hurtowy, obiekty produkcyjne wysokopro-
duktywnych nowoczesnych technologii branż 
sektora przemysłowego i usługowego, wraz z 
przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzy-
szące w granicach działki budowlanej: funkcje 
usługowe, lokale mieszkalne, usługi komunika-
cyjne, parkingi i zieleni, a także przeznaczenia 
dopuszczone w granicach terenu wymienione 
w ust.4 pkt 3.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 

 1) Nakazy:
a) Za działkę budowlaną przyjmuje się nową 

działkę, nie mniejszą niż 2000,0m2, z za-
strzeżeniem, iż jej wielkość musi gwaran-
tować właściwą obsługę funkcji, w zakre-
sie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingo-
wych, składowania odpadów,

b) obowiązujące parametry i wskaźniki za-
budowy: 

   b1) procent terenów zabudowanych, Pz 
  – do 60%,

   b2) procent terenów biologicznie czynnych, 
  Pb – od 15% wzwyż, za wyjątkiem 
  terenów o symbolach B3/26P2, B3/28P2, 
  B3/29P2, B3/33P2, dla których procent 
  terenów biologicznie czynnych wynosi 
  Pb – od 30 % wzwyż, 

   b3) maksymalna wysokość zabudowy 
  – zgodnie ze szczegółowymi ustale- 
  niami planu w rubryce 4 w załączniku 
  nr 2, wysokość ta nie odnosi się do 
  budowli i urządzeń technologicznych, 
c) dachy i forma budynków – indywidualna, 

dostosowana do charakteru miejsca,
d) przekształcenia istniejących funkcji, wpro-

wadzenie urządzeń i technologii ograni-
czających uciążliwość prowadzonej dzia-
łalności dla środowiska naturalnego i 
terenów przyległych o innym przeznacze-
niu szczególnie w zakresie hałasu i emisji 
do powietrza,

e) zjazdy bezpośrednio z dróg publicznych 
lub dróg wewnętrznych,

f) obsługa ciężkim transportem, powyżej 
3,5T, wyłącznie z dróg układu podstawo-
wego i uzupełniającego, lub dróg we-
wnętrznych,

g) utworzenie pasów zieleni izolacyjnej od 
strony przyległej zabudowy mieszkanio-
wej i usługowej, o szerokości minimum 
15,0 metrów, z zakazem zabudowy i loka-
lizacji obiektów i budowli infrastruktury 
technicznej nadziemnej.

 2) Zakazy: 
a) zabudowa w granicy własności, nie doty-

czy budynków istniejących,
b) realizacja nowych obiektów lub przebu-

dowa istniejących bez uprzedniego uzbro-
jenia terenu w zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej, gwarantującego ochronę 
wód podziemnych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki budowlanej:
   a1) lokalizacja funkcji takich jak: UU, UA, 

  UT1, UT2, UP, 
   a2) lokalizacja stacji przekaźnikowych te- 

  lefonii komórkowej, 
   a3) lokalizowanie funkcji towarzyszących 
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  takich jak: mieszkania dla właścicieli i 
  dysponentów obiektów, z zagwaran- 
  towaniem dla nich wymogów ochrony 
  przed hałasem,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicach 

terenu, ustalane indywidualnie dla każdego 
terenu w rubryce 3 w załączniku nr 2, w 
tym: UU, UA, UT1, UT2, UP, ZP1,

c) przeznaczenia określone w ust. a i b do-
puszcza się z zastrzeżeniem iż:

 wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
towały możliwość lokalizacji oraz właści-
wą obsługę funkcji dopuszczonych, w 
zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów,

d) możliwość prowadzenia działalności pro-
dukcyjnej w obiektach wolnostojących lub 
zintegrowanych, 

e) drogi wewnętrzne. 

§ 34

1. Ustalenia dla: 
 1) terenów lasów obowiązują w granicach 

wszystkich terenów o przeznaczeniu pod-
stawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – ZL1;

 2) terenów dolesień obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu pod-
stawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – ZL2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla: 
 1) terenów lasów – istniejące lasy państwowe 

i prywatne, wraz z występującymi polanami, 
drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i 
sezonowymi wodami powierzchniowymi, 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu; 

 2) terenów dolesień – planowane dolesienia 
na gruntach rolnych, nieużytkach oraz obsza-
rach wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych, wraz z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu. 

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) ochrona lasów stanowiących naturalne 
fragmenty rodzimej przyrody, ze względu 
na zachowanie różnorodności przyrodni-
czej, leśnych zasobów genetycznych, 
walorów krajobrazowych, 

b) nowe zalesienia nieużytków oraz innych 
gruntów nadających się pod zalesienia 
zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych, wyznaczonych lub nie wyznaczo-
nych graficznie w planie,

c) uzupełnienie drzewostanu – urozmaicenie 
szaty roślinnej i rozwój ekosystemu le-
śnego, 

d) ochrona istniejącej flory i fauny,

e) utrzymanie istniejącego i rozbudowa 
systemu melioracyjnego.

 2) Zakazy:
a) nowej zabudowy.

 3) Dopuszczenia:
a) trasy turystyczne i rowerowe, ścieżki dy-

daktyczne i miejsca widokowe, bez zmia-
ny przeznaczenia gruntów leśnych na 
nieleśne i rolnych na nierolnicze.

b) drogi wewnętrzne. 

§ 35

1. Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej obo-
wiązują w granicach wszystkich terenów o 
przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem – ZP1.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnieją-
ca i planowana zieleń urządzona, w tym parki, 
skwery, zieleńce, związana przede wszystkim z 
przestrzeniami publicznymi, wraz z przynależ-
nym zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) realizacja ogólnodostępnych terenów 
zielonych indywidualnie projektowanych, 
których rozwiązania należy dostosować 
do specyfiki miejsca oraz przeznaczenia
sąsiednich terenów, 

b) utrzymanie zieleni wysokiej ze względu 
na jej walory krajobrazowe,

c) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania w postaci: rozwiązań tereno-
wych, nawierzchni, elementów małej ar-
chitektury, zieleni towarzyszącej.

 2) Zakazy:
a) lokalizacja innych niż dopuszczone funkcji 

mogących pogorszyć walory rekreacyjne 
terenu,

b) lokalizacja budynków i budowli, za wyjąt-
kiem dopuszczonych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki:
   a1) ścieżki piesze i rowerowe, place zabaw, 

  terenowe urządzenia rekreacyjne i 
  sportowe np. korty, skate park, lodowi- 
  ska, ścieżki zdrowia, miasteczka rowe- 
  rowe, place zabaw dla dzieci, a także 
  ogrody tematyczne,

   a2) lokalizacja budynków pomocniczych 
  nie podpiwniczonych, o wysokości 
  budynku do 4m i powierzchni do 30m2, 
  pełniących wyłącznie funkcje admi- 
  nistracyjno-socjalne dla uzupełniają- 
  cych funkcji rekreacyjno sportowych, 

   a3) lokalizacja obiektów tymczasowych  
  takich jak kawiarnie letnie, ekspozycje 
  terenowe: pod warunkiem, iż w ramach 
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  projektów zagospodarowania po- 
  szczególnych terenów ZP1 tego typu 
  funkcje zostaną uściślone oraz zostaną 
  dla nich wskazane konkretne lokaliza- 
  cje,
d) ogrodzenie terenów z jednoczesnym za-

gwarantowaniem im ogólnodostępno-
ści,

e) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów 
dla samochodów osobowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, przede wszystkim 
wzdłuż granic z przyległymi terenami KDL 
i KDD, 

f) drogi wewnętrzne.

§ 36

1. Ustalenia dla terenów zieleni nieurządzonej 
obowiązują w granicach wszystkich terenów o 
przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem – ZP2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie : istnie-
jąca i planowana zieleń nieurządzona w tym: 
zieleń przywodna, kępy drzew i krzewów, łąki, 
położone w terenach zurbanizowanych i poza 
nimi, wraz z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) utrzymanie istniejącej zieleni, szczególnie 
przywodnej,

b) utrzymanie i ochrona istniejących enklaw 
leśnych,

c) utrzymanie i ochrona istniejącego ukształ-
towania terenu,

d) ochrona terenów przywodnych w granicy 
własności terenów wód otwartych płyną-
cych oraz terenów przyległych, ustalenia 
analogiczne jak dla terenów WS, 

e) zagwarantowanie dostępności dla obsłu-
gi technicznej wód powierzchniowych,

f) uwzględnienie wymogów strefy ST-RD.
 2) Zakazy: 

a) lokalizacja budynków i budowli, za wyjąt-
kiem dopuszczonych.

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki o przeznaczeniach: 
   a1) zachowanie i rozbudowa istniejącej 

  zabudowy siedliskowej z dopuszczo- 
  ną działalnością gospodarczą związaną 
  z rolnictwem, pod warunkiem zgodno- 
  ści z przepisami odrębnymi, 

   a2) nowa zabudowa jednorodzinna roz- 
  proszona typu MN1, wyłącznie w grani- 
  cach działek gruntu budowlanego 
  oznaczonych w ewidencji gruntów 
  symbolem — „B”, zurbanizowanych 
  terenów przemysłowych oznaczonych 

  w ewidencji gruntów symbolem – „Ba” 
  oraz zurbanizowanych terenów nie- 
  zabudowanych, oznaczonych w ewi- 
  dencji gruntów symbolem –„Bp”, zgod- 
  nie ze stanem prawnym z dnia uchwale- 
  nia planu, przepisami odrębnymi i po- 
  zostałymi ustaleniami planu, 

   a3) realizacja nowych zadrzewień i dole- 
   sień,

   a4) przekształcanie się istniejącej zieleni w 
   formy zieleni urządzonej ZP1,

b) budowa obiektów i budowli związanych 
z ochroną przeciwpowodziową oraz go-
spodarką wodną,

c) drogi wewnętrzne,
d) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów 

dla samochodów osobowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

§ 37

1. Ustalenia dla terenów cmentarzy obowiązują w 
granicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – ZC.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istniejące 
i planowane cmentarze, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) utrzymanie i rozbudowa istniejących 
cmentarzy w granicach wyznaczonego 
terenu, 

b) utrzymanie istniejącej i realizacja nowej 
zieleni indywidualnie projektowanej,

c) obowiązek kompleksowego zagospoda-
rowania terenu cmentarza, od strony 
drogi w postaci: rozwiązań terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architek-
tury, zieleni towarzyszącej,

d) realizacja infrastruktury technicznej par-
kowej, lampy parkowe, 

e) trwałe ogrodzenie nieruchomości. 
 2) Zakazy: 

a) lokalizacja budynków i budowli, za wyjąt-
kiem dopuszczonych,

b) lokalizacja budynków i budowli związa-
nych z funkcjami kremacji. 

 3) Dopuszczenia:
a) dopuszczone przeznaczenia towarzyszące 

w granicach działki:
   a1) nowa zabudowa ZC, do II/K kondy- 

  gnacji i wysokości do 10,0m, formy 
  dachów indywidualne, z dopuszcze- 
  niem lokalnej dominanty i powierzchni 
  zabudowy do 200,0m2, np.: kaplice, 
  administracja cmentarza, sanitariaty, 
  pomieszczenia gospodarcze,
b) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów 
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dla samochodów osobowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

§ 38

1. Ustalenia dla: 
 1) terenów wód powierzchniowych płynących 

obowiązują w granicach wszystkich terenów 
o przeznaczeniu podstawowym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem – WS1;

 2) terenów wód powierzchniowych stojących 
– sztuczne zbiorniki obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu pod-
stawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – WS2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla: 
 1) terenów wód powierzchniowych płynących 

– rzeki, strumienie, potoki, kanały, wraz z 
przynależnym zagospodarowaniem terenu; 

 2) terenów wód powierzchniowych – sztuczne 
zbiorniki – suche poldery, małe zbiorniki 
retencyjne wraz z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu. 

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy: 

a) ochrona co najmniej w granicy własności 
terenów wód otwartych płynących i sto-
jących oraz terenów przyległych, wyzna-
czonych graficznie na rysunku planu,
niezależnie od form własności,

b) utrzymanie w dobrym stanie istniejących 
wód powierzchniowych, w tym wycinaka 
drzew i krzewów ograniczających prze-
pływ wód, 

c) utrzymanie i ochrona naturalnego ukształ-
towania terenu, w tym: jarów, koryt po-
toków, 

d) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o
charakterze siedlisk naturalnych i pól na-
turalnych, 

e) w ramach ochrony przeciwpowodziowej, 
zachowanie istniejących i budowa no-
wych obiektów inżynierskich dostosowa-
nych do poziomu wody Q1% – woda 
stuletnia, szczególnie w sąsiedztwie tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę,

f) realizacja polderów i zbiorników małej 
retencji zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

 2) Zakazy:
a) budowa obiektów i budowli, nie dotyczy 

budowli związanych z ochroną przeciw-
powodziową oraz mostów i kładek,

b) realizacji nowej zabudowy w odległości 
mniejszej niż 15,0m od linii brzegu wód 
powierzchniowych, nie dotyczy budyn-
ków istniejących, realizowane w planie 
poprzez ustalenie nieprzekraczalnych linii 
nowej zabudowy od istniejącej linni brze-

gowej wód publicznych, 
c) ujmowanie wód powierzchniowych w 

kolektory, rury lub elementy prefabryko-
wane oraz upraszczania linii brzegowej, 
chyba że wynika to z wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej.

 3) Dopuszczenia:
a) regulacja przebiegu wód powierzchnio-

wych w sposób nie powodujący utraty ich 
naturalnego charakteru,

b) regulacja wyłącznie w miejscach wynika-
jących z opinii hydrologicznych i wymo-
gów ochrony przeciwpowodziowej,

c) zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów 
na odcinkach terenów zagrożonych zala-
niem w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej,

d) prowadzenie nowych zadrzewień pod 
warunkiem nie zwiększania oporu prze-
pływu wody,

e) dla budynków istniejących położonych w 
odległości mniejszej niż 15,0m od linii 
brzegu wód powierzchniowych dopuszcza 
się wykonanie remontów oraz podwyż-
szenie standardu użytkowego, bez prawa 
do odbudowy, rozbudowy i nadbudowy 
w pasie 15,0m, 

f) wprowadzenie zagospodarowania tere-
nów wzdłuż wód powierzchniowych, w 
formie ścieżek pieszych i rowerowych.

§ 39

1. Ustalenia dla: 
 1) terenów infrastruktury technicznej wodocią-

gowej obowiązują w granicach wszystkich 
terenów o przeznaczeniu podstawowym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
– TIW;

 2) terenów infrastruktury technicznej elek-
troenergetycznej obowiązują w granicach 
wszystkich terenów o przeznaczeniu pod-
stawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – TIE.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla: 
 1) terenów infrastruktury technicznej wo-

dociągowej – infrastruktura techniczna 
wodociągów, to jest: obiekty i budowle 
takie jak: ujęcia i zbiorniki, przepompownie, 
budynki i budowle wodociągów, wraz z przy-
należnym zagospodarowaniem terenu;

 2) terenów infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej – infrastruktura techniczna 
elektroenergetyczna, to jest: obiekty i bu-
dowle takie jak: stacje transformatorowe, 
stacje przesyłowe, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:
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a) utrzymanie działek nie będących terenami 
wraz z bieżącą ich obsługą i moderniza-
cją, 

b) obowiązują indywidualne parametry za-
budowy i zagospodarowania terenu,

c) zagwarantowanie dostępu – dojazdu, dla 
obsługi technicznej terenu i zagospoda-
rowania,

d) odgrodzenie terenów od terenów sąsied-
nich,

e) nasadzenia zieleni izolacyjnej w sąsiedz-
twie granic terenu.

 2) Dopuszczenia:
a) możliwość przeznaczenia części terenu na 

funkcje zieleni ZP2, 
b) powierzchnie jezdne i piesze w granicach 

działek o podstawowym przeznaczeniu.

§ 40

1. Ustalenia dla terenów wysypisk, składowania 
i przetwarzania odpadów obowiązują w gra-
nicach wszystkich terenów o przeznaczeniu 
podstawowym oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – OT.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jące i planowane składowisko odpadów, wraz 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) utrzymanie istniejącego, w dniu wejścia 
w życie planu, zagospodarowania i spo-
sobów użytkowania terenów,

b) zastosowanie izolacji czaszy wysypiska 
przed przenikaniem wód ociekowych do 
środowiska gruntowo – wodnego,

c) odbiór wód opadowych z terenu i ich 
oczyszczenie,

d) wykonanie zadrzewienia i zazielenienia 
obwałowań, 

e) po zakończeniu eksploatacji poszczegól-
nych osadników składowiska odpadów, 
teren rekultywować i obsadzić ziele-
nią, 

f) w części technologicznej na terenach nie 
zajętych pod obiekty niezbędne do funk-
cjonowania składowiska, urządzenie zie-
leni niskiej: trawniki, kwietniki i krzewy 
niskie, na powierzchni nie mniejszej niż 
30% terenu, w ogólnym bilansie, zieleń 
ta wraz z zielenią obwałowań i terenem 
biologicznie czynnym winna zajmować 50 
% terenu całego składowiska,

g) wysokość obiektów kubaturowych do 
12,0m – inne parametry zgodne z wymo-
gami technologicznymi i obowiązującymi 
przepisami,

h) składowanie odpadów zgodnie z przyjętą 
technologią,

i) adaptacja, przebudowa i rozbudowa ist-
niejących obiektów i urządzeń zgodnie z 
przyjętą technologią.

 2) Zakazy:
a) zakaz lokalizacji obiektów szczególnie 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
 3) Dopuszczenia:

a) możliwość przeznaczenia części terenu na 
funkcje zieleni ZP2,

b) przeznaczanie części terenu na zakłady 
odzysku odpadów, pozyskiwania bioma-
sy,

c) lokalizacja przeznaczeń towarzyszących 
typu P1, P2,

d) przeznaczanie części terenu na zakłady 
utylizacji i przetwarzania odpadów zreali-
zowanych w oparciu o przepisy odręb-
ne.

§ 41

1. Ustalenia dla terenów utylizacji odpadów 
obowiązują w granicach wszystkich terenów o 
przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na 
rysunku planu symbolem – ON

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: istnie-
jąca i planowana oczyszczalnia ścieków wraz 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się uzupełniające przeznaczenie: obiekty, 
budowle i urządzenia technologiczne.

4. Zasady zagospodarowania terenów: 
 1) Nakazy:

a) utrzymanie istniejącego, w dniu wejścia 
w życie planu zagospodarowania i spo-
sobów użytkowania terenów, 

b) przeznaczenie terenów zgodnie z rozstrzy-
gnięciami w trybie przepisów odręb-
nych,

c) zagwarantowanie dostępu – dojazdu, dla 
obsługi technicznej terenu i zagospoda-
rowania,

d) odgrodzenie terenów od terenów przyle-
głych.

 2) Zakazy:
a) zwiększenia zasięgu terenów o przezna-

czeniu OT poza granice wynikające z za-
sięgu obecnego wyznaczonego na rysun-
ku planu zagospodarowania. 

 3) Dopuszczenia:
a) możliwość zmniejszenie powierzchni te-

renu, pod warunkiem nie naruszania 
przepisów odrębnych,

b) budowle i urządzenia technologiczne 
związane z podstawowym przeznacze-
niem, z zastosowaniem nowych techno-
logii zmniejszających istniejącą uciążli-
wość oczyszczalni, 

c) stopniowa rekultywacja terenu z przezna-
czeniem go na ZP2.
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ROZDZIAŁ 8

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, 

w tym zasady parkowania

§ 42

Dla wszystkich terenów dróg publicznych KD nie-
zależnie od ich klasy technicznej, ustala się:
1) Nakazy:
 a) w planie dla wszystkich graficznie wyznaczo-

nych dróg publicznych ustalono odpowiednie 
do ich klas normatywne linie rozgraniczające, 
a w rejonie węzłów, na wszystkich łukach 
wklęsłych wprowadzono lokalne poszerzenia 
o długości podstawy trójkąta co najmniej 
5,0m, 

 b) należy pozostawić i ochronić, położone w 
liniach rozgraniczających drogi obiekty kul-
tury materialnej: takie jak kapliczki i krzyże 
przydrożne,

 c) w odniesieniu do istniejącej położonej w 
liniach rozgraniczających dróg zabudowy lub 
obiektów budowlanych mają zastosowanie 
przepisy odrębne, w tym dopuszczenie po-
zostawienia bez zmian istniejącej zabudowy, 
ogrodzeń itp. elementów zagospodarowa-
nia, z uwagi na dopuszczone odstępstwa 
od normatywnych linii rozgraniczających w 
terenach zabudowanych, z jednoczesnym 
uwzględnieniem pozostałych ustaleń pla-
nu,

 d) należy chronić istniejące w pasach drogowych 
szpalery i aleje drzew jako charakterystyczne 
elementy krajobrazu kulturowego.

2) Zakazy:
 a) nowa, rozbudowywana lub odbudowywana 

zabudowa wewnątrz linii rozgraniczających 
drogi, zakaz nie dotyczy obiektów budow-
lanych dopuszczonych na mocy przepisów 
odrębnych, w tym wiat, zadaszeń i kiosków 
lokalizowanych w miejscach przystanków 
komunikacji zbiorowej. 

3) Dopuszczenia:
 a) uzupełniające przeznaczenia lub sposoby 

zagospodarowania – budowle dopuszczone 
w trybie przepisów odrębnych, zieleń towa-
rzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, 
elementy uzbrojenia i wyposażenia technicz-
nego, reklamy i informacja wizualna, mała 
architektura.

§ 43

1. W planie wyznacza się tereny dróg układu pod-
stawowego – 01KDGP – projektowana droga na 
lotnisko w Pyrzowicach, dla których obowiązują 
poniższe ustalenia szczegółowe.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: droga 
główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa 
dwupasowa, z dodatkowymi pasami włączenia i 
wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem tere-
nu.

3. Ustala się przeznaczenia dopuszczone w gra-
nicach terenu: drogi dojazdowe obsługujące 
przyległe do drogi tereny rolnicze oraz tereny o 
innych przeznaczeniach, przestrzenie publiczne 
ścieżki piesze i rowerowe.

4. Zasady zagospodarowania terenów:
 1) Nakazy:

a) normatywne linie rozgraniczające jak dla 
drogi głównej ruchu przyspieszonego – 
50,0m, z uwagi na konieczność pozosta-
wienia terenów rezerwowych pod jej lo-
kalne rozbudowy o równolegle przebie-
gającą lub przebiegające drogi dojazdo-
we, obsługujące tereny rolnicze, które 
utraciły istniejące dostępy komunikacyj-
ne, a także ścieżki rowerowe i piesze,

b) docelowe bezkolizyjne dwupoziomowe 
skrzyżowania drogi 01KDGP z drogami 
02KDZ, 05KDZ, oznaczone symbolami 
WD1, WD2.

 2) Zakazy:
a) bezpośrednie zjazdy na przyległe do dro-

gi działki, 
b) zmiana istniejącego zagospodarowania 

do czasu realizacji planowanej drogi w 
formie docelowej. 

 3) Dopuszczenia:
a) realizacja w granicach linii rozgraniczają-

cych urządzeń i budowli zabezpieczają-
cych przyległe tereny przed hałasem, w 
tym ekrany akustyczne i pasy zieleni izo-
lacyjnej pełniącej jednocześnie funkcje 
krajobrazowe, 

b) realizacja tymczasowo jednej jezdni, usy-
tuowanej zgodnie z docelowym przekro-
jem drogi 2x2, z uwzględnieniem skrzy-
żowań oraz równoległych dróg dojazdo-
wych do terenów rolniczych, 

c) pozanormatywne odległości pomiędzy 
projektowanymi skrzyżowaniami, z zacho-
waniem przepisów odrębnych,

d) skrzyżowania z wodami powierzchniowy-
mi, nie wyznaczane graficznie na rysun-
ku,

e) skrzyżowania bezkolizyjne w formie wia-
duktów drogowych z drogami dojazdo-
wymi, wewnętrznymi, ciekami wodnymi, 
przejściami dla pieszych oraz zwierząt, nie 
wyznaczane graficznie na rysunku pla-
nu,

f) fragmenty terenów położone w liniach 
rozgraniczających dróg nie wykorzysty-
wane dla przeznaczenia podstawowego 
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można zagospodarować w sposób inny 
realizując: stacje paliw, stacje obsługi, 
salony samochodowe, zespoły parkingów 
i garaży, obiekty infrastruktury technicznej 
oraz zieleń urządzoną izolacyjną i nieurzą-
dzoną, dopuszczenie obowiązuje dopiero 
po wykonaniu wszystkich elementów 
związanych z kompleksową realizacją 
planowanych węzłów i drogi lub po za-
twierdzeniu przez inwestora drogi jej 
ostatecznych rozwiązań technicznych.

5. W planie wyznacza się tereny dróg układu pod-
stawowego – 02KDZ, 04KDZ, 05KDZ, 06KDZ, 
07KDZ, dla których obowiązują poniższe usta-
lenia szczegółowe.

6. Ustala się podstawowe przeznaczenie: ulica 
zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasowa, wraz z 
przynależnym zagospodarowaniem terenu.

7. Ustala się przeznaczenia dopuszczone w gra-
nicach terenu: przestrzenie publiczne, ścieżki 
piesze i rowerowe

8. Zasady zagospodarowania terenów:
 1) Nakazy:

a) przebiegi dróg w części bez zmian w grani-
cach istniejących dróg publicznych, w części 
w nowo wytyczonych terenach dróg, 

b) linie rozgraniczające dla drogi zbiorczej 
02KDZ– 25,0m, 04KDZ– 20,0m, 05KDZ– 
30,0m, 06KDZ– 30,0m, 07KDZ– 30,0m. 

 2) Zakazy:
a) lokalizacji nowych obiektów i budowli 

innych niż związanych z komunikacją 
drogową i infrastrukturą techniczną, 

b) zmiany istniejącego zagospodarowania 
do czasu realizacji planowanej drogi w 
formie docelowej. 

 3) Dopuszczenia:
a) po realizacji wszystkich elementów zwią-

zanych z kompleksową realizacją drogi 
użytkowanie części terenów niewykorzy-
stanych pod inwestycję drogową zgodnie 
z przeznaczeniem dopuszczonym lub 
przeznaczeniem terenów przyległych do 
drogi,

b) lokalizacja wydzielonych zatok autobuso-
wych, 

c) możliwość zachowania istniejących zjaz-
dów z terenów zabudowanych, bezpo-
średnio lub pośrednio z drogi zbiorczej, 

d) możliwość obsługi przyległych nowych 
terenów komercyjnych bezpośrednio lub 
pośrednio z drogi zbiorczej,

e) rozgraniczenie działki drogowej od przy-
ległych posesji przez wprowadzenie ogro-
dzeń i żywopłotów.

§ 44

1. W planie wyznacza się tereny dróg układu uzu-

pełniającego:
 1) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej A: 
  A01/KDD, A02/KDD, A03/KDD, A04/KDD, 

A05/KDD, A06/KDD, A07/KDD, A09/KDD, 
A09/KDD, A10/KDD, A11/KDD, A12/KDI, 
A13/KDD, A14/KDD, A15/KDD, A16/KDD, 
A17/KDD, A18/KDD, A19/KDD, A20/KDD, 
A21/KDD;

 2) tereny drogowe położone w granicach jed-
nostki przestrzennej B: 

  B01/KDZ, B02/KDD, B03/KDZ;
 3) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej C:
  C01/KDD;
 4) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej D:
  D01/KDL;
 5) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej E:
  E01/KDD, E02/KDD;
 6) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej F:
  F01/KDZ, F02/KDZ, F03/KDL, F04/KDL, F05/

KDL;
 7) tereny drogowe położone w granicach jed-

nostki przestrzennej G:
  G01/KDL.
2. Dla wszystkich terenów dróg wymienionych w 

ust. 1, pkt 1 – 7: 
 1) Ustala się podstawowe przeznaczenie: ulica 

lokalna lub dojazdowa, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

 2) Ustala się przeznaczenia dopuszczone w gra-
nicach terenu: przestrzenie publiczne, ścieżki 
piesze i rowerowe.

 3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) Nakazy:

   a1) normatywne linie rozgraniczające dla 
  dróg projektowanych i istniejących: 
  dla dróg zbiorczych co najmniej 20,0m 
  oraz dla dróg lokalnych i dróg dojaz- 
  dowych co najmniej 12,0m, z zacho- 
  waniem przepisów odrębnych,

   a2) przebudowa istniejących jezdni i tycze- 
  nie nowych, tak aby ich oś znajdowała 
  się w osi terenu drogowego wyznaczo- 
  nego liniami rozgraniczającymi.

  b) Dopuszczenia:
   b1) w trybie przepisów odrębnych utrzy- 

  manie lokalnych przewężeń pomiędzy 
  liniami rozgraniczającymi drogi.

§ 45

1. W planie wyznacza się tereny dróg układu 
obsługowego, do których należą wszystkie nie 
wymienione w par. 43 i 44 drogi publiczne.

2. Dla wszystkich terenów dróg zaliczanych w ust. 1, 
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do układu obsługowego: 
 1) Ustala się podstawowe przeznaczenie: ulica 

lokalna lub dojazdowa, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

 2) Ustala się przeznaczenia dopuszczone w gra-
nicach terenu: przestrzenie publiczne ścieżki 
piesze i rowerowe.

3. Zasady zagospodarowania terenów:
 1) Nakazy:

a) normatywne linie rozgraniczające dla 
dróg projektowanych i istniejących: 12,0m 
dla dróg lokalnych i dróg dojazdowych, z 
zachowaniem przepisów odrębnych,

b) przebudowy istniejących jezdni i tyczenie 
nowych, tak aby ich oś znajdowała się w 
osi terenu drogowego wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi.

 2) Dopuszczenia:
a) w trybie przepisów odrębnych utrzymanie 

lokalnych przewężeń pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi,

b) indywidualne rozwiązania zieleni wyso-
kiej.

§ 46

1. W planie wyznacza się , w granicach poszcze-
gólnych jednostek przestrzennych, tereny dróg 
publicznych pieszych – KDP, do których należą: 
tereny piesze takie jak: place, ścieżki piesze, 
ścieżki rowerowe, wraz z przynależnym zago-
spodarowaniem terenu

2. Dla wszystkich terenów dróg zaliczanych w ust. 
1, do A5/5KDP, A5/6KDP, A15/7KDP obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 

 1) teren o dominacji ruchu pieszego;
 2) realizacja w indywidualnych l iniach 

rozgraniczających, liniach zabudowy, z 
uwzględnieniem zagospodarowania terenów 
przyległych;

 3) koordynacja rozwiązań z istniejącymi i pla-
nowanymi odcinkami układu drogowego, 
ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz przy-
ległymi terenami;

 4) koordynacja rozwiązań z terenami przyle-
głymi, szczególnie gdy pełnią one funkcje 
usługowe;

 5) stosowanie indywidualnych rozwiązań w 
zakresie: nawierzchni, obiektów małej ar-
chitektury, lokalnych zadaszeń lub przykryć, 
zieleni urządzonej, oświetlenia;

 6) przeznaczenie fragmentów terenów na lo-
kalizację zagospodarowania okazjonalnego 
i sezonowego tymczasowego, szczególnie w 
przypadku kontynuacji funkcji występującej 
w budynkach przyległych do dróg pieszych, 
pod warunkiem jednoznacznego ich wyzna-
czenia na etapie projektu zagospodarowania 

terenu oraz zagwarantowania właściwej 
obsługi, w tym infrastruktury technicznej, 
stosownie do planowanego przeznaczenia 
tymczasowego;

7) lokalizacja miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych wyłącznie wzdłuż granicy z 
przyległymi drogami publicznymi i wewnętrz-
nymi, w pasie terenu o szerokości do 6,0m;

8) przeznaczenie fragmentów na indywidualnie 
projektowane obiekty usługowe takie jak: ga-
stronomia, galerie, informacja turystyczna, o 
ograniczonej powierzchni całkowitej do 100,0m2 

i wysokości budynku do 5,0m, z dopuszczeniem 
indywidualnych form dachów, pod warunkiem 
iż nie uniemożliwi to i nie utrudni realizacji 
przeznaczenia podstawowego;

9) zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgra-
niczających drogi piesze, zakaz nie odnosi się 
do wyżej wymienionych dopuszczonych obiek-
tów.

§ 47

W planie ustala się dla terenów dróg wewnętrz-
nych – KDW, do których należą: drogi wewnętrzne 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) dla wszystkich nie wyznaczonych graficznie

liniami rozgraniczającymi dróg wewnętrznych, 
nakaz tyczenia nowych dróg wewnętrznych w 
liniach rozgraniczających co najmniej o szero-
kość 6,0m;

2) utrzymanie w miarę możliwości szerokości 
między liniami rozgraniczającymi stanu istnie-
jącego z zastrzeżeniem wymagań wynikających 
z przepisów przeciwpożarowych;

3) nakaz zachowania co najmniej 6,0m odległość 
nowej zabudowy od krawędzi dróg wewnętrz-
nych; 

4) zakaz zabudowy i zagospodarowania, nie zwią-
zanego z infrastrukturą drogową i techniczną.

§ 48

1. Dla terenów i działek w zależności od ich prze-
znaczenia, ustala się odpowiednio następujące 
zasady bilansowania miejsc parkowania:

 1) dla działek zabudowanych w dniu wejścia w 
życie planu, potrzeby parkingowe winny być 
bilansowane w ich granicach, z dopuszcze-
niem możliwości parkowania w granicach 
terenów położonych w normatywnych liniach 
rozgraniczających dróg oraz parkingów 
ogólnodostępnych, dopuszczenie dotyczy 
również działek, na których planowana jest 
rozbudowa w rzucie istniejących obiektów, 
nie odnosi się natomiast do przypadków 
budowy nowych samodzielnych budynków 
na działkach już zabudowanych; 
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 2) na działkach niezabudowanych w dniu wej-
ścia w życie planu, dla wszystkich nowych 
budynków realizowanych na działkach bu-
dowlanych jeszcze niezabudowanych lub 
działkach, które staną się niezabudowane w 
wyniku wyburzenia obiektów istniejących, od 
dnia wejścia w życie planu obowiązuje pełne 
bilansowanie się potrzeb parkingowych bez-
pośrednio wewnątrz granic poszczególnych 
działek budowlanych, z nakazem stosowania 
dla poszczególnych przeznaczeń następują-
cych wskaźników parkingowych:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 

MN1, MN2, MW1, MW2 – lokalizacja w 
granicach działki budowlanej co najmniej 
jednego miejsca parkingowego i garażu, 
dla 1 lokalu mieszkalnego i co najmniej 1 
miejsca parkingowego dla każdego no-
wego dopuszczonego planem lokalu 
użytkowego,

b) dla terenów zabudowy usługowej – UU, 
UK, UA oraz terenów zabudowy usługo-
wej kultu religijnego – UD – lokalizacja w 
granicach działki budowlanej co najmniej: 
jedno miejsce postojowe ponad każde 
rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej 
podstawowej z wyłączeniem powierzchni 
pomocniczych, technicznych i gospodar-
czych,

c) dla terenów zabudowy usługowej oświaty 
– UO, terenów zabudowy usługowej ochro-
ny i opieki zdrowotnej – UZ oraz terenów 
zabudowy techniczno produkcyjnej – P1, 
P2, lokalizacja w granicach działki budow-
lanej co najmniej jednego miejsca parkin-
gowego na każde rozpoczęte 100,0m2 po-
wierzchni użytkowej podstawowej, z wyłą-
czeniem powierzchni pomieszczeń pomoc-
niczych, technicznych, gospodarczych i 
magazynowo składowych,

d) dla terenów zabudowy sportu i rekreacji – 
US – lokalizacja w granicach działki budow-
lanej co najmniej dwudziestu miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych i 
dwóch miejsc parkingowych dla autobu-
sów, przypadających na każdych potencjal-
nych 200 użytkowników, nakaz nie dotyczy 
terenów sportowych zlokalizowanych w 
granicach działek szkolnych,

e) dla terenów UD oraz US dopuszcza się 
możliwość bilansowania potrzeb na miej-
sca parkingowe w sąsiedztwie działki 
budowlanej, w odległości do 100,0m od 
jej granicy; 

 3) w przypadku braku możliwości zabezpieczenia 
wystarczającej ilości miejsc parkingowych na 
działce budowlanej dopuszcza się możliwość 
zlokalizowania wymaganej, dla realizacji 
konkretnej inwestycji, ilości miejsc parkin-

gowych wyłącznie po podpisaniu stosownej 
umowy z właścicielami terenów sąsiednich, 
w granicach których potrzeby parkingowe 
będą mogły być realizowane.

2. Ustala się zakaz lokalizacji nowych indywi-
dualnych i wielostanowiskowych garażu w 
odległości mniejszej niż 5,0m od linii rozgrani-
czających teren od strony dróg publicznych, nie 
dotyczy dróg dojazdowych KDD, zakaz dotyczy 
również garaży wbudowanych w budynki o 
innym przeznaczeniu, zakaz nie dotyczy garaży 
wielopoziomowych nadziemnych i podziem-
nych, oraz garaży istniejących lub posiadających 
ostateczne decyzje w dniu wejścia w życie pla-
nu. 

ROZDZIAŁ 9

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

i gospodarowania odpadami

§ 49

2. W planie określa się zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów 
technologicznych i inżynierskich, dla których 
nie wyznaczono samodzielnych terenów w 
rozumieniu § 2 ust.1 pkt 10 wymienionych w  
§ 4 ust. 2, które położone są w granicach innych 
wyodrębnionych w planie terenów o różnym 
przeznaczeniu, w tym w terenach drogowych. 

3. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu 
– działki, lub infrastrukturze technicznej, dla 
wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia ogólne:

 1) dopuszcza się utrzymanie istniejących i re-
alizację nowych elementów infrastruktury 
technicznej w granicach linii rozgraniczających 
drogi, z zachowaniem przepisów odręb-
nych;

 2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
ich utrzymanie i realizację poza ww. liniami 
pod warunkiem, iż planowane przebiegi 
– trasy, lub lokalizacje, nie są kolizyjne dla 
tych terenów i nie naruszone będą pozostałe 
ustalenia planu;

 3) dopuszcza się wydzielanie niezależnych 
nieruchomości dla inwestycji liniowych lub 
obiektów technologicznych niezależnie od 
ustaleń szczegółowych dla poszczególnych 
terenów, jeśli tego wymagają aktualnie obo-
wiązujące przepisy odrębne i nie naruszone 
będą pozostałe ustalenia planu;

 4) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli 
inżynierskich, które nie posiadają swojego 
jednoznacznego graficznego oznaczenia w
rysunku planu, a określone są, lub wynikają 
z tekstu uchwały, zgodne z planem i mogą 
być realizowane na bieżąco w dostosowaniu 
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z potrzebami wnioskodawców oraz możli-
wościami poszczególnych dysponentów i 
użytkowników mediów, przy zachowaniu 
pozostałych ustaleń planu;

 5) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac 
związanych z remontem, przebudową lub 
budową nowych elementów infrastruktury 
technicznej należy zachować strefy ochronne 
od pozostałych elementów uzbrojenia, bu-
dynków, budowli i zagospodarowania sieci 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 6) przebudowy i modernizacje systemów in-
frastruktury technicznej należy realizować 
wyprzedzająco lub równolegle z docelowym 
programem zagospodarowania obszaru 
przestrzeni publicznej;

 7) dla istniejących i planowanych sieci, dla 
których w planie wyznacza się graficznie
zasięgi stref ochronnych i stref obsługi tech-
nicznej, w których obowiązuje ograniczenie 
prawa swobodnego dysponowania terenem 
w zakresie wynikającym z przepisów od-
rębnych, w przypadku potwierdzenia przez 
dysponenta sieci o złagodzeniu ograniczeń 
– zmniejszeniu zasięgu strefy, dopuszcza 
się zagospodarowanie pozyskanych tere-
nów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie 
zachowując, zgodność planowanego przed-
sięwzięcia z planem;

 8) wszelkie oznaczone na rysunku planu istniejące 
i planowane przebiegi sieci mają charakter 
orientacyjny i odnoszą się wyłącznie do pod-
stawowych systemów zasilania i obsługi.

§ 50

W planie ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w wodę – TIw:
1) zagwarantowanie dostawy wody z miejskiego 

systemu wodociągowego;
2) rozbudowę systemu wodociągów z zagwaranto-

waniem docelowego zapotrzebowania w wodę 
dla celów bytowo-komunalnych;

3) dopuszczenie użytkowania studni lokalnych, 
pod warunkiem zbadania przydatności ujęć dla 
celów technologicznych, p.poż.;

4) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do 
celów przeciwpożarowych, poprzez sieć hy-
drantów zewnętrznych naziemnych, w ilości 
zapewniającej skuteczne podjęcie działań 
ratunkowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 51

W planie ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w energię elektryczną – TIe:
1) sukcesywna rozbudowa i remonty systemu elek-

troenergetycznego średnich i niskich napięć, w 

dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców, 
w tym oświetlenia dróg;

2) sukcesywna rozbudowa ziemnych linii ka-
blowych, z jednoczesnym dopuszczeniem 
utrzymania i rozbudowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych;

3) lokalizacja nowych stacji transformatorowych: 
na działkach wydzielonych, będących we wła-
daniu dostawcy energii, w terenach zielonych, 
bądź w granicach terenów o pozostałych prze-
znaczeniach;

4) ewentualna zmiana przebiegu sieci ener-
getycznych WN i SN będzie możliwa po 
uzyskaniu warunków przebudowy i uzgodnieniu 
odpowiedniego rozwiązania technicznego z 
władającym siecią.

§ 52

W planie ustala się następujące zasady odprowa-
dzania ścieków – TIk:
1) nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i wód 

opadowych do miejskiego sytemu kanalizacji 
rozdzielczej, z uwzględnieniem dopuszczeń;

2) dopuszczenie realizacji kanalizacji ogólno-
spławnej, w przypadku, gdy tego typu warunki 
techniczne wydadzą dysponenci kanalizacji; 

3) zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków 
w zbiornikach bezodpływowych, ustalenie 
obowiązuje tylko nowe przedsięwzięcia zloka-
lizowane w zasięgu zrealizowanego systemu 
sieci kanalizacyjnej;

4) dopuszczenie realizacji w terenach poza za-
sięgiem systemu sieci kanalizacyjnej oraz dla 
istniejącej zabudowy rozproszonej, oczyszczalni 
indywidualnych lub szczelnych zbiorników bez-
odpływowych;

5) dopuszczenie stosowania systemów indywidu-
alnych lub grupowych oczyszczalni ścieków z 
odprowadzeniem ich do wód lub ziemi, w tym 
dołów chłonnych, pod warunkiem zgłoszenia ich 
w trybie wynikającym z prawa budowlanego i 
prawa ochrony środowiska oraz pod warunkiem 
przeprowadzenia badań hydrogeologicznych 
potwierdzających, że miejsce wprowadzania 
ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o 
miąższości co najmniej 1,5m od najwyższe-
go użytkowego poziomu wodonośnego wód 
podziemnych, dopuszczenie może przestać 
obowiązywać po realizacji docelowego systemu 
sieci kanalizacyjnej;

6) odprowadzania ścieków opadowych i roztopo-
wych z ulic publicznych do kanalizacji deszczowej 
z dopuszczeniem rozwiązań tymczasowych w 
formie odprowadzenia wód deszczowych do 
rowów, pod warunkiem spełnienia wymogów 
przepisów odrębnych;

7) odprowadzania ścieków opadowych i rozto-
powych z parkingów wydzielonych, placów 
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manewrowych, postojowych i magazynowo 
składowych do kanalizacji deszczowej, po ich 
uprzednim podczyszczeniu i spełnieniu wymo-
gów przepisów odrębnych, ustalenie może nie 
obowiązywać dla terenów zabudowy mieszka-
niowej;

8) odprowadzenie wód opadowych, z powierzch-
ni nie wymienionych powyżej w ppkt 6) i 7), 
należy sprowadzić do odbiorników powierzch-
niowych;

9) dla przeznaczeń UP, UT, P1, P2, zakaz realizacji 
nowych obiektów lub przebudowa istniejących 
bez uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego 
ochronę wód podziemnych.

§ 53

W planie ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w ciepło – TIc: 
1) zaopatrzenie w ciepło dla istniejącej i projekto-

wanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z 
istniejących – przebudowywanych i projektowa-
nych lokalnych kotłowni, indywidualnych źródeł 
ciepła, w oparciu o różne paliwa, poprzez sto-
sowanie ekologicznych urządzeń i technologii o 
dużej sprawności energetycznej nie mniejszej 
niż 80% oraz technologie oparte na źródłach 
energii odnawialnej, które minimalizują wiel-
kość emisji i zanieczyszczeń powietrza;

2) sukcesywnej likwidacji lokalnych, małych i nisko 
sprawnych kotłowni węglowych i włączenie 
ich do systemów zasilanych ze źródeł wysoko-
sprawnych poprzez istniejącą i rozbudowywaną 
sieć ciepłowniczą lub urządzenia lokalne;

3 na pozostałych emitorach, w tym w zakładach 
przemysłowych, ustala się obowiązek przysto-
sowania instalacji i urządzeń do standardów 
wymaganych przepisami odrębnymi.

§ 54

W planie ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w gaz – TIg:
1) zagwarantowanie dostawy gazu z istniejącej 

i rozbudowywanej rozdzielczej sieci gazowej 
średniego ciśnienia;

2) dopuszczenie lokalizacji naziemnych instalacji 
zbiornikowych na gaz płynny, w miejscach nie-
widocznych z podstawowego i uzupełniającego 
układu drogowego, przysłoniętych budynkami, 
budowlami, zielenią izolacyjną, w odległości 
powyżej 10m od linii rozgraniczających tych 
dróg;

3) zachowanie strefy obsługi technicznej dla istnie-
jącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 o 
szerokości 6m;

4) zgodnie z przepisami odrębnymi, nakaz za-
chowania dla urządzeń gazowniczych stref 

ochronnych, nie wyznaczanych graficznie na
rysunku planu, o zasięgu uzależnionym od roku 
ich budowy oraz przepisów, w trybie których 
urządzenia zostały wykonane, w tym:

 a) zakaz realizacji w zasięgu stref zamierzeń 
inwestycyjnych mogących utrudnić bieżącą 
eksploatację gazociągów,

 b) dopuszczenie w zasięgu stref dla gazociągów 
średniego ciśnienia realizacji dróg i ścieżek 
pieszych i rowerowych, wraz z zielenią niską, 
z zachowaniem odległości wynikających z 
przepisów odrębnych.

§ 55

W planie ustala się następujące zasady obsługi 
telekomunikacyjnej TIt: 
1) zagwarantowanie obsługi telekomunikacyjnej z 

istniejącego systemu sieci i urządzeń teletech-
nicznych;

2) utrzymanie istniejących i rozbudowę linii tele-
technicznych; 

3) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych 
telefonii komórkowych na działkach i obiektach, 
na których w dniu wejścia w życie planu urzą-
dzenia takie się już znajdowały;

4) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji i urzą-
dzeń nadawczych, stacji bazowych telefonii 
komórkowej, stacji radiowych i centrali teleko-
munikacyjnych, to jest przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko jest lub może być obligatoryjnie 
wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych, 
w granicach działek, lub na obiektach o innych 
przeznaczeniach niż wymienione w pkt 5, które 
nie podlegają ochronie ze względów konser-
watorskich, krajobrazowych i przyrodniczych w 
miejscach nie eksponowanych, przy zachowaniu 
ochrony terenów sąsiednich wymienionych w 
pkt 5, a także uwzględnieniu wszystkich wy-
mogów lokalizacyjnych i formalno prawnych 
związanych z ich realizacją,

5) zakaz lokalizacji nowych ww. obiektów w 
granicach terenów o innych przeznaczeniach 
takich jak: typu MN1, MN2, UK, UO, UZ, UD, 
terenach podlegających ochronie ze względów 
krajobrazowych i przyrodniczych a także w ich 
sąsiedztwie to jest w odległości mniejszej od 
nich niż 30,0m od ich granicy.

§ 56

W planie ustala się następujące zasady obsługi 
sieci innych – TIi, takich jak: telewizja kablowa, 
alarmowa, internetowa. 
1) utrzymuje się istniejące i dopuszcza realizację 

nowych ww. wymienionych sieci, wykonywa-
nych w trybie przepisów odrębnych.
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§ 57

1. W planie ustala się następujące zasady w zakre-
sie gospodarki odpadami:

 1) dla całego obszaru objętego planem obo-
wiązuje zakaz jakiejkolwiek działalności 
związanej z trwałym: składowaniem, gro-
madzeniem i utylizacją opadów a także 
przetwarzaniem i wytwarzaniem wyrobów 
z materiałów odzyskiwanych z odpadów, 
za wyjątkiem terenów o symbolach F1/1P1, 
F1/2OT, B3/34ON;

 2) dopuszczenie krótkoterminowego groma-
dzenia odpadów komunalnych i odpadów 
produkcyjnych w granicach działek na któ-
rych są wytwarzane; 

 3) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadami wprowadza się wymóg, dla plano-
wanych w tym terenie nowych przeznaczeń: 
selektywnego gromadzenia odpadów, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych, zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami odrębnymi i 
regulacjami administracyjnymi;

 4) nakaz selektywnego gromadzenia i poddanie 
unieszkodliwianiu odpadów medycznych 
powstających w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi;

 5) nakaz wyposażenia dróg – terenów pieszych, 
w urządzenia do gromadzenia odpadów, 
dostosowane do technologii ich wywozu i 
utylizacji;

 6) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, 
mogącej mieć negatywny wpływ na wody 
powierzchniowe i podziemne.

2. W zakresie gospodarowania odpadami obowią-
zują przepisy odrębne oraz obowiązujące prawo 
miejscowe. 

ROZDZIAŁ 10

Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości

§ 58

1. Na obszarze objętym planem ustala się obo-
wiązek scalania lub podziału nieruchomości 
położonych w granicach terenów dróg o sym-
bolach KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDP.

2. Wydzielenia części działek przejmowanych pod 
drogi publiczne winny następować przy jedno-
czesnej ścisłej koordynacji: projektu planowanej 
nowej lub przebudowywanej drogi publicznej, z 
uwzględnieniem jej istniejących i planowanych 
elementów uzbrojenia technicznego terenu oraz 
wstępnego projektu podziału nieruchomości 
pod pas drogowy wytyczany w normatywnych 

liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem prze-
pisów odrębnych. 

3. W granicach wszystkich pozostałych terenów, 
plan określa szczegółowe zasady wydzielania 
działek, w tym scalania i podziału wewnątrz po-
szczególnych terenów, które należy dokonywać 
zgodnie z: przepisami odrębnymi i odpowiednimi 
ustaleniami uchwały, w szczególności takim jak:

 a) minimalne szerokości działek budowlanych 
i minimalnymi ich powierzchniami, 

 b) dopuszczone w planie odstępstwa od ww. 
parametrów.

4. Przy nowych podziałach i scaleniach istniejących 
nieruchomości granice nowych działek winny 
być wyznaczane pod katem prostym w stosun-
ku do granicy przyległej do drogi publicznej 
z dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 
stopni, warunek ten może nie obowiązywać w 
przypadku gdy pozostałe podziały działek po-
łożonych przy tej samej drodze publicznej i tej 
samej stronie są inne i nie podlegają zmianom, 
w tym przypadku ustala się zasadę tyczenia 
przedmiotowych granic równolegle do istnie-
jących podziałów własnościowych.

5. Plan nie ogranicza zasad tyczenia innych granic 
działek niż te które są wspólne z drogami pu-
blicznymi, zadania te należy realizować zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

6. W granicach działki budowlanej, nie jest wymaga-
ne scalenie występujących w jej granicach działek, 
a w stosunku do granic wewnętrznych nie będą-
cych obrysem działki budowlanej, nie muszą być 
zachowane odległości od istniejącej i planowanej 
zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych.

7. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych 
w planie linii rozgraniczających dla terenów, te-
renów dróg i terenów wód, z uwagi na grafikę i
przyjętą w rysunku planu odpowiednią grubość 
linii, za punkt odniesienia tyczenia przyjmuje się 
środek osi danej linii rozgraniczającej.

ROZDZIAŁ 11

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

§ 59

1. W obszarze objętym planem nie występują 
tereny zamknięte w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

2. W obszarze objętym planem występują tereny 
objęte strefą ograniczeń w użytkowaniu ozna-
czonych na rysunku planu SK-1, SK-2.

ROZDZIAŁ 12

Sposób i termin tymczasowego 
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zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów

§ 60

W planie ustala się następujące zasady tymczaso-
wego zagospodarowania części lub całości działki 
czy działki budowlanej, położonej w granicach te-
renu o innym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym: 
1) utrzymuje się istniejące sposoby i stan zagospo-

darowania terenu, do czasu realizacji ustaleń 
planu; 

2) dopuszcza się realizację zaplecza budowy oraz 
przedsięwzięć tymczasowych, w tym tymcza-
sowych terenów parkingów z zastrzeżeniem, iż 
przedsięwzięcia te spełnią wymogi wynikające 
z przepisów odrębnych; 

3) dopuszcza się realizację sezonowych i okazjo-
nalnych obiektów tymczasowych w granicach 
terenów o przeznaczeniu UU, KDP w tym: na-
miotów, wiat handlowych i gastronomicznych, 
z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia: 
zagospodarowania terenu, formy i kolorystyki 
tych obiektów z jednostkami, do których przed-
sięwzięcia są zgłaszane, w trybie przepisów 
odrębnych.

ROZDZIAŁ 13

Określenie stawek procentowych, 
na podstawie których ustala się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

§ 61

1. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu 
strefą ST-30 oraz symbolami: 

 1) A15/3UU;
 2) B1/12UU;
 3) B1/13UU;
 4) B1/14P1;
 5) B1/15UU;
 6) B3/13P2;
 7) B3/22P2;

 8) B3/24P2;
 9) B3/26P2;
   10) B3/28P2;
   11) B3/29P2;
   12) B3/33P2;
   13) E3/2MN1;
   14) E3/3MN1;
   15) F1/5UU;
   16) F1/6P2;
   17) F4/3P2;
   18) F5/2UU;
   19) F5/1UU/UT;
   20) F5/4MN2;
   21) F5/5MN1;
   22) G2/13MN1;
 ustala się stawkę 30% na podstawie, której 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy. 

2. Dla pozostałych terenów objętych planem, usta-
la się stawkę 20% na podstawie, której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

ROZDZIAŁ 14

Ustalenia końcowe

§ 62

1.  Utrzymuje się zgody na zmianę przeznaczenie 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne, uzyskane w poprzednich postępowa-
niach planistycznych.

2.  Przyjęte rozwiązania planu nie wymagają no-
wych zmian przeznaczenie gruntów leśnych i 
rolnych na cele nieleśne i nierolne. 

§ 63

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wojkowicach

    PRZEWODNICZĄCY 
    RADY MIASTA
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     PRZEWODNICZĄCY 
     RADY MIASTA

     Jerzy Dziuba

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 167 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm.)

Rada Miasta Wojkowice
rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Wojkowice wynika, że realizacja zapi-
sanych w nim zadań z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, w tym budowy dróg, ścieżek rowerowych 
i pieszych, kanalizacji, wodociągów, pociąga za 
sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji 
zadań własnych.

§ 2

Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów 
przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i roz-
budowy infrastruktury technicznej, które są nie-
zbędne dla prawidłowego i uporządkowanego 
zagospodarowania terenu objętego planem, będą 
finansowane ze środków:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/228/2009

Rady Miasta Wojkowic
z dnia 25 maja 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag 
do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wojkowice.

     PRZEWODNICZĄCY 
     RADY MIASTA

     Jerzy Dziuba

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/228/2009

Rady Miasta Wojkowic
z dnia 25 maja 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczące sposobu realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wojkowice inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania
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1) dochodów publicznych miasta – podatków, we-
dług planowanej realizacji inwestycji, ujętych w 
poszczególnych latach w budżecie miasta;

2) publicznych, pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej;

3) wynikających z porozumień, w ramach partner-

stwa prywatno-publicznego;
4) ze środków własnych inwestora, na terenie 

posiadanych nieruchomości.

     PRZEWODNICZĄCY 
     RADY MIASTA
 
     Jerzy Dziuba
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