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§ 5. Umorzenie w całości lub w części, odracza-
nie terminu spłaty lub rozkładanie na raty całości 
lub części należności następuje na podstawie 
przepisów prawa cywilnego np. w drodze jed-
nostronnego oświadczenia woli złożonego przez 
organ uprawniony lub w formie ugody (porozu-
mienia) zawartej pomiędzy dłużnikiem a organem 
uprawnionym.

§ 6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo 
w pełnej wysokości należności której termin 
płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej 
wysokości ustalonych rat, należność pozostała 
do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz 
z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszej daty 
wymagalności zobowiązania.

§ 7. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo 
w pełnej wysokości należności której termin 
płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej 
wysokości ustalonych rat, należność pozostała 
do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz 

z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszej daty 
wymagalności zobowiązania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy w Boronowie.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 13/XXVII/2006 Rady 
Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarza-
nia, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy Boronów oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych.

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

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie
Roman Czornik
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UCHWAŁA NR LXX/1212/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź
przyjętego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Na podstawie art. 20 i 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Cze-
ladź, zwaną dalej „planem” stwierdzając, że jest 
on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czeladź.

2. Uchwała dotyczy obszaru określonego na 
załączniku graficznym do uchwały Nr XLIV/652/2008 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą 
Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
19 kwietnia 2006 r.

3. Obszar objęty planem o powierzchni ok. 10,40 ha, 
położony jest we wschodniej części miasta Czeladź.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawar-

te w treści uchwały, stanowiące Tekst planu oraz 
zawarte w części graficznej planu.

2. Integralnymi częściami uchwały są:
1)  część graficzna planu, obejmująca Rysunek 

Planu „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu” w skali 1:1000 ustalający przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania terenów, stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały,

2)  rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami pla-
nu:

a)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały,

b)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącz-
nik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w treści uchwały 
obejmują:

1)  ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne,
2)  ROZDZIAŁ II – Ustalenia obowiązujące na 

całym obszarze planu,
3)  ROZDZIAŁ III – Ustalenia szczegółowe do-
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tyczące przeznaczenia wyodrębnionych kategorii 
terenów, zasad ich zagospodarowania i warunków 
zabudowy,

4)  ROZDZIAŁ IV – Przepisy końcowe.
2. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, 

zostają wyrażone również w części graficznej planu, 
w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1).

3. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz 
w części graficznej obowiązują łącznie.

4. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stoso-
wać z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 4. 1. Zmiana planu miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Czeladź, zwana dalej 
planem, obejmuje obszar w obrysie oznaczonym 
linią czarną przerywaną na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały.

2. Celami planu są:
1)  intensyfikacja zainwestowania związana z roz-

wojem tzw. wschodniej strefy ekonomicznej mia-
sta,

2)  poprawa ładu przestrzennego poprzez zwiększe-
nie wymagań dotyczących standardów zabudowy 
i zagospodarowania.

§ 5. 1. Następujące określenia stosowane w uch-
wale oznaczają:

1)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudo-
wy – linia zabudowy z zakazem przekroczenia jej 
obiektami kubaturowymi,

2)  przeznaczenie terenu lub obiektu – kategoria 
użytkowania, zagospodarowania lub działalności 
lub grupa tych kategorii, które jako jedyne są do-
puszczone w danym terenie lub obiekcie,

3)  przeznaczenie podstawowe terenu lub obiek-
tu – jest to przeznaczenie terenu lub obiektu, które 
powinno dominować na danym terenie lub obsza-
rze w sposób określony w ustaleniach planu,

4)  przeznaczenie uzupełniające – jest to prze-
znaczenie terenu lub obiektu, które uzupełnia 
przeznaczenie podstawowe w sposób określony 
w ustaleniach planu,

5)  przeznaczenie dopuszczalne - jest to przezna-
czenie terenu lub obiektu inne niż przeznaczenie 
podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja 
jest zgodna z ustaleniami planu,

6)  teren – to obszar ograniczony liniami rozgra-
niczającymi i oznaczony symbolem,

7)  teren objęty inwestycją – należy przez to 
rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na 
budowę lub granicami projektu zagospodarowania 
w rozumieniu przepisów odrębnych,

8)  usługi publiczne – rozumie się przez to usługi 
służące realizacji celów publicznych na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym budynki użyteczności 
publicznej,

9)  usługi komercyjne – rozumie się przez to 
usługi nie będące usługami publicznymi,

10) powierzchnia zabudowy – należy przez 
to rozumieć sumę powierzchni rzutu wszystkich 
budynków zlokalizowanych na jednej działce 
budowlanej, liczonej w zewnętrznym obrysie mu-
rów,

11) powierzchnia zainwestowana – należy przez 
to rozumieć sumę powierzchni zabudowanej oraz 
powierzchni dojść, podjazdów, dróg wewnętrz-
nych, parkingów, miejsc postojowych, innych 
powierzchni utwardzonych,

12) wskaźnik powierzchni zainwestowanej 
– należy przez to rozumieć procentowy udział 
powierzchni zainwestowanej w powierzchni całko-
witej działki lub terenu objętego inwestycją,

13) wskaźnik intensywności zabudowy – ro-
zumie się przez to wartość liczbową wyrażającą 
stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych, mierzonej po obrysie 
zewnętrznym budynków do powierzchni całkowi-
tej działki budowlanej lub terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod 
zabudowę. Wskaźnik intensywności zabudowy 
należy obliczać łącznie dla już istniejącej oraz no-
woprojektowanej zabudowy,

14) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnej – należy przez to rozumieć procentowy 
udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni całkowitej działki lub terenu obję-
tego inwestycją,

15) ogrodzenie pełne – należy przez to rozu-
mieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym 
powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 20% 
w poszczególnych segmentach ogrodzenia.

a)  Pozostałe określenia użyte w uchwale nale-
ży rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 
w przepisach odrębnych.

b)  Nazwy ulic przywołane w tekście planu nale-
ży rozumieć jako nazwy nadane ulicom wg stanu na 
dzień uchwalenia planu; podobnie należy rozumieć 
inne nazwy własne użyte w tekście planu.

§ 6. 1. Przedmiotem ustaleń planu są zagadnie-
nia określone w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz stosownie 
do potrzeb, w art. 15 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń planu 
rozstrzygnięć administracyjnych, których przedmio-
tem jest przeznaczenie i sposób zagospodarowania 
terenów, w szczególności przy wydawaniu pozwoleń 
na budowę oraz przy opiniowaniu i zatwierdza-
niu projektów podziału nieruchomości, należy 
uwzględniać łącznie:

1)  wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym 
ustaleń zawartych w rozdziałach od I do IV,

2)  wymogi wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązujących oraz z przepisów prawa miejscowe-
go.
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§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi wg 
następujących kategorii:

1)  tereny zabudowy usługowej, w tym obiek-
tów handlowych, o których mowa w art. 15, ust. 3
pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się szczegółowe przeznaczenie i warunki zabudowy 
i zagospodarowania określone w rozdziale III.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)  granica obszaru objętego zmianą planu,
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu oraz różnych warunkach ich zabudowy 
i zagospodarowania,

3)  kategorie przeznaczenia terenu,
4)  elementy kompozycji urbanistycznej tj. mak-

symalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu zawierają informacje, które nie są ustalenia-
mi planu, a wynikają z przepisów odrębnych:

1)  istniejące stanowisko archeologiczne,
2)  strefa ochrony archeologicznej,
3)  strefa techniczna od istniejących napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu zawierają pozostałe informacje, nie będące 
ustaleniami planu:

1)  istniejący przewód wodociągowy 400 mm,
2)  istniejący kanał opadowy 1000 – 1200 mm,
3)  istniejący kanał sanitarny grawitacyjny 300 

mm,
4)  istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-

tyczna 110 kV,
5)  istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-

tyczna 30 kV,
6)  istniejąca kablowa linia elektroenergetyczna 

20 kV,
7)  istniejąca stacja transformatorowa 20/0,4 kV,
8)  istniejące gazociągi średniego ciśnienia 0,25 

MPa,
9)  granica miasta Czeladź.

Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady i warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  warunkiem realizacji zabudowy na działce 
jest dostęp tej działki do drogi publicznej, w rozu-
mieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,

2)  realizacja nowych obiektów budowlanych 
oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ist-
niejących obiektów budowlanych, a także zmiany 
zagospodarowania i użytkowania terenu nie mogą 
naruszać przepisów odrębnych.

2. W granicach terenu objętego planem zakazuje 

się lokalizacji nowych obiektów budowlanych wyż-
szych niż 25 m nad rzędną terenu.

3. Ustala się adaptację istniejących urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem, że ich lokalizacja 
i parametry nie pozostają w sprzeczności z pozosta-
łymi ustaleniami planu oraz spełniają wymagania 
określone w przepisach odrębnych.

5. Dopuszcza się przebudowę istniejących 
obiektów budowlanych oraz istniejących obiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

6. Obowiązuje uwzględnienie przebiegu istnie-
jących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
poprzez zachowanie wymaganych przepisami 
odrębnymi odległości lokalizowanych obiektów 
i budowli od sieci i urządzeń. W przypadku wystę-
pujących kolizji dopuszcza się przebudowę sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, w dostoso-
waniu do zgodnego z planem zagospodarowania 
terenu.

7. Dopuszcza się przebiegi projektowanych sie-
ci infrastruktury technicznej, które wynikać będą 
ze szczegółowych rozwiązań projektowych, pod 
warunkiem zachowania zgodności z przepisami 
odrębnymi oraz braku kolizji z innymi ustaleniami 
planu.

8. Dopuszcza się dotychczasowy sposób za-
gospodarowania i użytkowania terenu do czasu 
realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z usta-
leniami planu, pod warunkiem, że nie narusza 
przepisów odrębnych.

9. Na obszarze nie występują zagrożenia zwią-
zane z ruchami masowymi ziemi oraz zalaniem 
wodami powodziowymi.

10.  W granicach terenu objętego planem na ob-
szarach przeznaczonych pod realizację budynków 
ustala się obowiązek określenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(obiektów kubaturowych) odpowiednio do kate-
gorii geotechnicznej obiektu przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę na podstawie przepisów 
odrębnych.

11. Obszar objęty zmianą planu położony jest 
w całości na terenie pogórniczym zlikwidowanego 
terenu górniczego „Czeladź” KWK „Saturn” oraz 
na obszarze występowania utworów wodonośnych 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 329 
„Bytom” T/3, a także na obszarach zasobowych 
komunalnych ujęć wód podziemnych i ujęcia wód 
podziemnych przy szybie „Paweł” byłej KWK 
„Saturn”.

12. Zakazuje się lokalizacji:
1)  inwestycji związanych z postępowaniem 

z paliwem jądrowym lub odpadami promienio-
twórczymi,

2)  inwestycji związanych z chowem lub hodow-
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lą zwierząt,
3)  inwestycji związanych z wytwarzaniem środ-

ków ochrony roślin oraz produktów biobójczych.
13. Ustalenia pkt 1 – 11 należy stosować łącznie 

z ustaleniami § 12.
14. Wyznacza się na rysunku planu maksymalne 

nieprzekraczalne linie zabudowy określające odle-
głości lokalizacji nowej zabudowy. Odległości te 
mogą ulec powiększeniu jeśli wynika to z koniecz-
ności uwzględnienia przepisów odrębnych.

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania środowiska 
kulturowego

1. W celu ochrony wartości naukowych i po-
znawczych zabytków archeologicznych wskazuje 
się na rysunku planu istniejące stanowisko ar-
cheologiczne Czeladź 7(AZP 97-48; 11) – ślad 
osadnictwa z epoki kamiennej.

2. W zasięgu stanowiska archeologicznego 
wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowa-
dzenia robót ziemnych wymagają przeprowadzenia 
wyprzedzających badań i prac archeologicznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zasięgu strefy ochrony archeologicznej wszel-
kie działania inwestycyjne wymagające prowadzenia 
robót ziemnych muszą mieć zapewniony nadzór 
archeologiczny zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania środowiska 
przyrodniczego, krajobrazu i ładu przestrzennego

1. Działalność prowadzona w terenie UC nie 
może powodować ponadnormatywnego obcią-
żenia środowiska poza granicą obszaru objętego 
zmianą planu w zakresie norm emisyjnych za-
nieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pól 
elektromagnetycznych. W przypadku przekroczenia 
obowiązujących norm, dla ograniczenia uciążliwo-
ści należy zastosować zabiegi ochronne wynikające 
z przepisów odrębnych.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska przyrodniczego:

1)  obowiązuje zachowanie powierzchni terenu 
biologicznie czynnej zgodnie ze wskaźnikiem okre-
ślonym w rozdziale III,

2)  obowiązuje nasadzanie zespołów zieleni 
i szpalerów drzew wzdłuż nie wyznaczonych w pro-
jekcie planu ciągów komunikacyjnych.

3. Ustala się następujące zasady ochrony wód 
podziemnych:

1)  obowiązuje ochrona zasobów i jakości wód 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 329 
(T/3) stanowiącego główny poziom wodonośny 
komunalnych ujęć wód pitnych oraz ujęcia wód 
podziemnych przy szybie „Paweł” byłej KWK „Sa-
turn,

2)  obowiązuje zakaz lokalizowania nowych 
inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń przed 
przenikaniem do podłoża substancji ropopochod-
nych, toksycznych i innych szkodliwych dla wód 

podziemnych,
3)  wody opadowe i roztopowe ze szczelnych 

powierzchni terenów usługowych, budynków, dróg 
i miejsc parkingowych przed odprowadzeniem 
ich do gruntu muszą spełniać wymogi określone 
w przepisach odrębnych dotyczących wprowadza-
nia ścieków do wód lub do ziemi,

4)  obowiązuje pełne wyposażenie nowych 
obiektów budowlanych w systemy do ujmowania 
i odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych,

5)  obowiązuje uzbrojenie obszaru objętego 
zmianą planu w sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej,

6)  obowiązuje podłączenie do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej wszystkich nowych budyn-
ków,

7)  obowiązuje zbieranie odpadów wyłącznie 
w przystosowanych do tego celu miejscach zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

8)  wzdłuż nie wyznaczonych w projekcie planu 
ciągów komunikacyjnych i na obszarach miejsc 
parkingowych obowiązuje stosowanie urządzeń 
wyposażonych w separatory związków ropopo-
chodnych do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, o ile nie posiada takich urządzeń 
kanalizacyjna sieć zbiorcza,

9)  zakazuje się utwardzania lub niwelacji terenu 
z wykorzystaniem odpadów niebezpiecznych, ma-
teriałów odpadowych wytworzonych w procesach 
produkcji przemysłowej i działalności wydobywczej 
oraz materiałów pylących.

4. Obowiązuje pokrycie potrzeb cieplnych budyn-
ków w oparciu o zastosowanie energii elektrycznej 
lub lokalnych źródeł na paliwa ekologiczne (np. gaz, 
lekki olej opałowy) lub alternatywne źródła ener-
gii (np. energia słoneczna, energia geotermalna). 
Alternatywnie mogą mieć zastosowanie biomasa 
(głównie drewno) i węgiel spalany w kotłach ni-
skoemisyjnych.

5. Ustala się obowiązek zastosowania rozwiązań 
technicznych zapewniających właściwe warunki 
akustyczne w budynkach przeznaczonych na pobyt 
ludzi.

6. Dopuszcza się przeprowadzanie scaleń i podzia-
łów nieruchomości przy uwzględnieniu pozostałych 
ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.

7. Ustala się następujące zasady przeprowadza-
nia podziałów nieruchomości:

1)  wskazuje się w rozdziale III minimalne wiel-
kości nowo wydzielanych działek budowlanych,

2)  każda nowo wydzielana działka budowlana 
w pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi 
mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej 
w rozumieniu przepisów odrębnych, a także musi 
mieć zapewnioną możliwość doprowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej,

3)  nie dopuszcza się wydzielania działek bu-
dowlanych w trzecim i dalszych rzędach zabudowy 
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od drogi publicznej,
4)  wymienione w rozdziale III minimalne wiel-

kości nowo wydzielanych działek budowlanych nie 
obowiązują w przypadku dokonywania podziałów 
pod drogi, ulice, place oraz podziałów mających na 
celu powiększenie działek macierzystych, a także 
uregulowanie spraw własnościowych związanych 
z istniejącą zabudową oraz istniejącym stanem 
własności,

5)  wymienione w rozdziale III minimalne wiel-
kości działek budowlanych nie dotyczą istniejących 
działek, dla których sposób zabudowy i zagospoda-
rowania określają przepisy odrębne oraz pozostałe 
ustalenia planu.

§ 11. Zasady obsługi w zakresie komunikacji
1.  Dla terenów zabudowy usługowej, w tym obiek-

tów handlowych, o których mowa w art. 15, ust. 3 pkt. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. – UC ustala się 
odpowiednią minimalną ilość miejsc postojowych 
zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej, 
stosownie do poniższych wymogów:

1)  hotele, motele, pensjonaty – 1 m.p./1 pokój 
lub 4 łóżka,

2)  obiekty handlowe o powierzchni użytkowej 
do 2000 m2 - 1 m.p./50 m2 powierzchni użytko-
wej,

3)  obiekty handlowe o powierzchni użytkowej 
powyżej 2000 m2 - 1 m.p./30 m2 powierzchni użyt-
kowej,

4)  kancelarie prawnicze, przychodnie, gabinety 
lekarskie – 1 m.p./1 lokal użytkowy,

5)  obiekty gastronomiczne – 1 m.p./4 miejsca 
konsumpcyjne,

6)  biura, urzędy, banki oraz usługi związane z ad-
ministracją – 1 m.p./100 m2 powierzchni całkowitej 
z wyłączeniem powierzchni archiwów, magazynów 
i garaży,

7)  kina – 1 m.p./5 miejsc siedzących,
8)  obiekty związane z przeprowadzaniem szko-

leń i kursów oraz obiekty wystawowe – 1 m.p./10 
słuchaczy, użytkowników jednocześnie,

9)  hurtownie, magazyny i place składowe – 15 
m.p./1200 m2 powierzchni użytkowej,

10) warsztaty pojazdów mechanicznych – 3 m.
p./1 stanowisko naprawcze,

11) stacje paliw – 1 m.p./1 dystrybutor lecz nie 
mniej niż 3 m. p. na stację,

12) stacje gazowe – 2 m.p./1 obiekt,
13) myjnie samochodowe 2 m.p./1 stanowisko 

do mycia.
2. Obowiązuje obsługa komunikacyjna obszaru 

planu poprzez wjazdy z ul. Handlowej, przy zacho-
waniu przepisów odrębnych.

3. Zakazuje się wprowadzania wjazdów na dro-
gę krajową nr 86 oraz ul. Wiejską.

4. Ustala się zasadę pełnej zgodności parame-
trów technicznych i przekrojów poprzecznych dróg 

z określonymi w przepisach odrębnych.
5. Za zgodne z planem uznaje się wyznaczenie 

dodatkowych dróg wewnętrznych, dojazdów do 
działek budowlanych w obrębie terenu przezna-
czonego do zabudowy.

6. Drogi wewnętrzne – dojazdy do działek, nie 
wyznaczone w planie, należy zaprojektować jako 
drogi o szerokości nie mniejszej niż wynika to 
z przepisów odrębnych.

7. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagos-
podarowania oraz użytkowania wymaga uwzględ-
nienia potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie 
z przepisami odrębnymi. W ramach projektów 
realizacyjnych (a także w późniejszej eksploatacji) 
należy przewidzieć wyposażenie w urządzenia 
zapewniające wymagane warunki dla poruszania 
się osób niepełnosprawnych. Urządzenia, o których 
mowa mają uwzględniać wszelkie dysfunkcje osób 
niepełnosprawnych i wykorzystywać najnowocze-
śniejsze rozwiązania.

8. Realizacja ustaleń planu wymaga zabezpiecze-
nia dojazdów pożarowych na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.

§ 12. Zasady wyposażenia w infrastrukturę te-
chniczną

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w wodę:

1)  obowiązuje zaopatrzenie w wodę pitną i sa-
nitarną z komunalnej sieci wodociągowej poprzez 
wodociąg rozdzielczy Ø400 biegnący w ulicy Han-
dlowej poza obszarem planu powiązany z układem 
zewnętrznym miasta,

2)  obowiązuje rozbudowa przewodów roz-
dzielczych i przyłączy wodociągowych w oparciu 
o wodociąg wymieniony w pkt 1, stosownie do 
potrzeb w dostosowaniu do planowanego zago-
spodarowania terenu z uwzględnieniem ochrony 
przeciwpożarowej,

3)  przewody wodociągowe mają być prowadzo-
ne w odległościach od granicy pasa drogowego 
określonych w przepisach odrębnych i spełniać 
wymagania podane w tych przepisach. Usytuowa-
nie przewodów w pasach drogowych jest możliwe 
poza jezdnią przy uwzględnieniu przepisów odręb-
nych,

4)  obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebo-
wania na wodę do celów przeciwpożarowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi; przewody wo-
dociągowe mają być wyposażone w hydranty 
przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych:

1)  obowiązuje odprowadzanie ścieków komu-
nalnych poprzez miejską sieć kanalizacji zbiorczej 
do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza ob-
szarem planu,
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2)  obowiązuje odprowadzanie ścieków do 
komunalnej sieci zbiorczej w oparciu o system ka-
nalizacji rozdzielczej poprzez kanał sanitarny Ø 300 
biegnący w ulicy Handlowej poza obszarem planu 
powiązany z układem zewnętrznym miasta,

3)  obowiązuje rozbudowa kanałów i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o kanał wymienio-
ny w pkt 2, stosownie do potrzeb w dostosowaniu 
do planowanego zagospodarowania terenu,

4)  przewody kanalizacji sanitarnej mają być 
prowadzone w odległościach od granicy pasa 
drogowego określonych w przepisach odrębnych 
i spełniać wymagania podane w tych przepisach. 
Usytuowanie przewodów w pasach drogowych jest 
możliwe poza jezdnią przy uwzględnieniu przepi-
sów odrębnych,

5)  przy wprowadzaniu do sieci kanalizacji zbior-
czej ścieków sanitarnych obowiązuje zachowanie 
warunków określonych w przepisach odrębnych,

6)  dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
urządzeń do podczyszczania ścieków komunalnych 
przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji zbior-
czej,

7)  ustalenia zasad odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych należy stosować łącznie 
z zapisami § 10 ust. 3.

3. Ustala się następujące zasady odprowadzania 
i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

1)  obowiązuje odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych za pomocą miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej poprzez urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające do rzeki Brynicy, za wyjątkiem do-
puszczenia o którym mowa w pkt 6,

2)  obowiązuje odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych do komunalnej sieci zbiorczej 
w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej poprzez 
kanał opadowy Ø1000 biegnący w ulicy Handlo-
wej poza obszarem planu powiązany z układem 
zewnętrznym miasta,

3)  obowiązuje budowa zamkniętych kanałów 
opadowych w oparciu o kanał wymieniony w pkt 2,
stosownie do potrzeb w dostosowaniu do plano-
wanego zagospodarowania terenu,

4)  przy wprowadzeniu do sieci kanalizacji zbior-
czej wód opadowych i roztopowych ze szczelnych 
powierzchni terenów usługowych, budynków, dróg 
i miejsc parkingowych obowiązuje zachowanie 
warunków określonych w przepisach odrębnych,

5)  obowiązuje stosowanie indywidualnych 
urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roz-
topowych ujętych w systemy kanalizacyjne przed 
wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji zbiorczej,

6)  dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
systemów oczyszczania wód opadowych i roz-
topowych oraz odprowadzania ich do gruntu ze 
szczelnych powierzchni terenów usługowych, 
budynków, dróg i miejsc parkingowych, pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych 
w przepisach odrębnych dotyczących wprowadza-

nia ścieków do wód lub do ziemi,
7)  ustalenia zasad odprowadzania i oczysz-

czania wód opadowych i roztopowych należy 
stosować łącznie z zapisami § 10 ust. 3.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w gaz:

1)  obowiązuje zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci 
krajowej za pomocą istniejącego gazociągu dystry-
bucyjnego średniego ciśnienia 0,25 MPa,

2)  dopuszcza się rozbudowę i remont istnie-
jącego gazociągu z uwzględnieniem warunków 
określonych w przepisach odrębnych,

3)  dopuszcza się stosownie do potrzeb budo-
wę nowych gazociągów średniego oraz niskiego 
ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiaro-
wymi z uwzględnieniem warunków określonych 
w przepisach odrębnych,

4)  w przypadku nowo projektowanych ga-
zociągów rozdzielczej sieci gazowej obowiązuje 
uwzględnienie strefy kontrolowanej zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

5)  dopuszcza się sytuowanie nowych gazocią-
gów w pasach dróg, poza jezdnią, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się lokalizację w pasie 
jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się następujące zasady zasilania 
w energię elektryczną:

1)  obowiązuje zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z istniejących sieci kablowych średniego 
napięcia 20(6) kV zlokalizowanych w ciągach ulic 
otaczających obszar objęty zmianą planu,

2)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę 
i remont nadziemnych i podziemnych sieci elek-
troenergetycznych z uwzględnieniem warunków 
określonych w przepisach odrębnych,

3)  dopuszcza się stosownie do potrzeb budowę 
nowych sieci średniego oraz niskiego napięcia tylko 
w wykonaniu kablowym wraz ze stacjami transfor-
matorowymi SN/nn z uwzględnieniem warunków 
określonych w przepisach odrębnych,

4)  dopuszcza się układanie linii kablowych 
w pasach dróg, poza jezdnią, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się lokalizację w pasie 
jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi,

5)  dopuszcza się lokalizowanie w obrębie pasa 
drogowego wolnostojących szaf z urządzeniami, 
aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroener-
getyki, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,

6)  nowe stacje transformatorowe SN/nn 
należy budować jako małogabarytowe stacje wol-
nostojące; z uzasadnionych przyczyn technicznych 
i ekonomicznych dopuszcza się budowę innych 
stacji transformatorowych oraz stacje umieszczane 
wewnątrz budynków,

7)  obowiązuje zachowanie strefy technicz-
nej terenów wolnych od zabudowy zgodnie 
z przepisami odrębnymi wzdłuż istniejących linii 
wysokiego napięcia 110 kV: jednotorowej relacji 
Będzin/Łagisza – GPZ Piaski oraz dwutorowej re-
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lacji Będzin/Syberka – Będzin/Łagisza. Lokalizacja 
inwestycji w zasięgu strefy technicznej musi być 
zgodna z przepisami odrębnymi,

8)  obowiązuje zachowanie strefy technicznej 
terenów wolnych od zabudowy zgodnie z przepi-
sami odrębnymi wzdłuż istniejącej jednotorowej 
linii średniego napięcia 30 kV relacji Kopalnia 
Jowisz – Elektrownia Będzin. Lokalizacja inwesty-
cji w zasięgu strefy technicznej musi być zgodna 
z przepisami odrębnymi.

9)  zgodnie z przepisami odrębnymi w zasięgu 
strefy technicznej linii wysokiego napięcia 110 kV 
i średniego napięcia 30 kV:

a)  zakazuje się wznoszenia budynków i użyt-
kowania terenu, w sposób który mógłby zagrażać 
trwałości i bezpieczeństwu linii elektroenergetycz-
nej oraz przebywających w jej sąsiedztwie ludzi;

b)  zakazuje się nasadzenia drzew, które podczas 
swojego wzrostu mogą zbliżyć się do przewodów 
roboczych linii na odległości mniejszą niż 5m;

c)  nakazuje się zapewnienie swobodnego do-
jazdu do słupów linii elektroenergetycznych sprzętu 
ciężkiego oraz swobodnego przemieszczania się 
w ich obrębie.

6. Ustala się następujące zasady łączności tele-
komunikacyjnej:

1)  obowiązują dotychczasowe przebiegi sieci 
i lokalizacje urządzeń telekomunikacji wraz z moż-
liwością ich remontu i rozbudowy,

2)  obowiązuje prowadzenie nowych sieci tele-
komunikacyjnych wyłącznie w kanalizacji kablowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)  dopuszcza się umieszczanie na budynkach 
nadawczych anten radiowych, w tym urządzeń 
telefonii komórkowej,

4)  dopuszcza się umieszczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych wewnątrz obiektów kubaturowych 
lub w kioskach wolnostojących, pod warunkiem 
minimalizacji gabarytów kiosku oraz dostosowania 
jego wystroju architektonicznego do otaczającej 
zabudowy,

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w ciepło:

1)  obowiązuje dotychczasowy sposób zaopa-
trzenia w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła,

2)  dopuszcza się możliwość realizacji nowych 
indywidualnych systemów grzewczych, w tym 
kotłowni gazowych i olejowych,

3)  dopuszcza się możliwość budowy sieci cie-
płowniczej w oparciu o system miejski,

4)  do celów grzewczych obowiązuje stosowa-
nie rozwiązań technicznych i mediów grzewczych 
ograniczających emisje zanieczyszczeń do powie-
trza poprzez stosowanie paliw niskoemisyjnych 
(np. gaz, lekki olej opałowy) lub alternatywnych 
źródeł energii (np. energia słoneczna, energia 
geotermalna). Alternatywnie mogą mieć zastoso-
wanie biomasa (głównie drewno) i węgiel spalany 
w kotłach niskoemisyjnych.

8. Ustala się następujące zasady gospodarki 
odpadami:

1)  obowiązuje zasada indywidualnego zbierania 
odpadów komunalnych w kontenerach i wywoże-
nia ich w celu unieszkodliwienia,

2)  miejsca zbierania odpadów komunalnych 
mają być wydzielone i zadaszone,

3)  obowiązuje odbiór odpadów komunalnych 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4)  odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 
działalności komercyjnej muszą być wykorzystane 
lub unieszkodliwione na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych,

5)  obowiązuje zakaz magazynowania odpadów 
w okresie dłuższym niż wynika to z przepisów od-
rębnych w zakresie gospodarki odpadami,

6)  sposób zagospodarowania działek musi 
uwzględnić lokalizacje miejsc zbierania odpadów 
stałych przed ich wywozem, wraz z zabezpiecze-
niem przed zanieczyszczeniem wód gruntowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

7)  ustalenia zasad gospodarki odpadami należy 
stosować łącznie z zapisami § 10.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznacze-
nia, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 
kategorii terenów, zasad ich zagospodarowania 
i warunków zabudowy

§ 13. Tereny zabudowy usługowej, w tym obiek-
tów handlowych, o których mowa w art. 15, ust. 3
pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (UC)

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem UC ustala się następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe:
a)  obiekty handlowe, o których mowa w art. 15, 

ust. 3, pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.,

b)  wolnostojące obiekty usług komercyjnych, 
w szczególności handlu, gastronomii, turystyki, 
komunikacji, centrów wystawienniczych, instytucji 
finansowych oraz związanych z administracją,

2)  uzupełniające:
a)  parkingi wielopoziomowe,
b)  stacje paliw płynnych i gazowych,
c)  myjnie samochodowe,
d)  place składowe,
e)  obiekty gospodarcze i magazynowe,
f)  dojścia i podjazdy do budynków oraz drogi 

wewnętrzne, parkingi i miejsca postojowe nie wy-
znaczone na rysunku planu,

g)  zieleń urządzona,
h)  obiekty małej architektury,
i)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej.
3)  dopuszczalne pod wbudowane w obiekty 
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usług komercyjnych usługi służące realizacji celów 
publicznych.

2. W granicach terenu UC obowiązuje zakaz 
wznoszenia:

1)  tymczasowych obiektów budowlanych,
2)  zabudowy mieszkaniowej,
3)  zabudowy produkcyjnej,
4)  wolnostojących obiektów usług publicznych,
5)  garaży.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu UC:
1)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nad-

budowę istniejącej zabudowy, z zachowaniem wa-
runków określonych w niniejszych ustaleniach,

2)  powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej nie może być mniejsza niż 2000 m2,

3)  minimalna szerokość frontu nowo wydziela-
nej działki wynosi 20 m,

4)  wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być wyższy niż 1,7,

5)  wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnej nie może być mniejszy niż 20%,

6)  wskaźnik powierzchni zainwestowanej nie 
może być większy niż 80%,

7)  powierzchnia zabudowy nie może być więk-
sza niż 70% powierzchni działki.

4.  Ustala się następujące zasady kształtowania 
zabudowy w obrębie terenu UC:

1)  wysokość zabudowy nie może przekraczać 

21 m i 6 kondygnacji nadziemnych,
2)  obowiązują dachy płaskie,
3)  do wykończenia elewacji zakazuje się stoso-

wania siddingu oraz blachy,
4)  zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 14. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717) ustala się wysokość stawki procento-
wej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UC – 30%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Czeladź.

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

§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Sławomir Święch
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do Uchwały Nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 29 czerwca 2010r.

KATEGORIE PRZEZNACZENIA TERENU

ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

OBOWI=ZUJ=CE USTALENIA PLANU

tereny zabudowy usługowej,  w tym obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 15, ust. 3 pkt. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

UC

INFORMACJE NIE BBD=CE USTALENIAMI PLANU
WYNIKAJ=CE Z PRZEPISÓW ODRBBNYCH

strefa techniczna od istniej>cych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych

INFORMACJE POZOSTAŁE NIE BBD=CE USTALENIAMI PLANU

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy

istniej>cy przewód wodoci>gowy 400mm

istniej>cy kanał opadowy 1000-1200mm

istniej>cy kanał sanitarny grawitacyjny 300mm

istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 30 kV
30kV

istniej>ca kablowa linia elektroenergetyczna 20 kV20kV

istniej>ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV
110kV

istniej>ce gazoci>gi Wredniego ciWnienia 0,25 MPa

istniej>ca stacja transformatorowa 20/0,4 kV

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZELAD` SKALA 1: 10000

granica obszaru objCtego zmian> planu

granica obszaru objCtego zmian> planu

linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu
oraz rócnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania

gs100

granica miasta Czelada

UC

strefa ochrony archeologicznej

istniej>ce stanowisko archeologiczne

INSTYTUT ROZWOJU MIAST
30-015 Kraków ul. CieszyMska 2

Tel.: DYREKTOR: +48 (12) 634 29 53, KSIBGOWOVĆ: +48 (12) 634 23 22;
DZIAŁ MARKETINGU: +48 (12) 633 85 72, FAX: +48 (12) 633 94 05

http://www.irm.krakow.pl    e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl

Zespół autorski

Główny projektant mgr Damian Korecki - członek OkrCgowej Izby Urbanistów nr KT - 357

Zespół 
głównego projektanta mgr Andrzej Słowik

ImiC i nazwisko

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA CZELAD`

PRZYJBTEGO UCHWAŁ= Nr LXVI/1019/2006
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI Z DNIA 19 KWIETNIA 2006 R.

ZAŁ=CZNIK NR 1 - RYSUNEK PLANU
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala

1: 1000do Uchwały Nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 29 czerwca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/1212/2010

Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 czerwca 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr LXX/1212/2010 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r 

ROZSTRZYGNIĉCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU  
zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta CzeladĨ przyjĊtego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej 

w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

RozstrzygniCcie 
burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

RozstrzygniCcia Rady 
Gminy zał>cznik do 

uchwały nr 
LXX/1212/2010   z dnia 

29 czerwca 2010 r 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imiC, 
nazwa 

jednostki 
organizac

yjnej i 
adres 

zgłaszaj>c
ego uwagi

TreW uwagi Oznaczenie 
nieruchomoWci, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 
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Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 22.06. 
2010 

Kosmala 
Teresa 

41-253 
Czelada, 

ul. Daleka 
55 

Wniosek o: 

(1)  

zmianC minimalnej 
powierzchni nowo wydzielonej 
działki z 3000 m2  do  2000 m2

(2)  

zmianC minimalnej szerokoWci 
frontu nowo wydzielonej 
działki z 30 m na 20 m 

(3) 

zmianC wskaanika 
intensywnoWci zabudowy z nie 

moce by wycszy od 1,5 na 
1,7 

(4) 

zmianC z dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy nie 
wiCkszej nic 20% na 70% 

123/1, 123/2, 
21/7, 21/6, 

21/15, 21/16 
  

k. m. 50

22/1, 22/2, 10, 
21/2, 17, 18, 

15/2, 14/2, 13/2, 
20/2, 19/2, 16, 

12/5, 12/6, 12/7, 
12/8, 12/3, 11/1, 

11/2 

k. m. 61

UC 

Tereny 
zabudowy 
usługowej 

(1) X 

(2) X 

(3) X 

(4) X 

(1) X 

(2) X 

(3) X 

(4) X 
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/1212/2010

Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w zmianie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź 
zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania

zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 17 pkt. 5 i 20 z dnia 27 marca 
2003 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z 2003 r.) o sposobie realizacji zapisanych w 
planie zagospodarowania przestrzennego inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy, rozstrzyga się zasady 
finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań własnych 
Gminy, będą pochodzić z budżetu miasta oraz będą 
pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy 
operacyjnych i środków pomocowych. Starania o 
pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy 
operacyjnych i pomocowych będą prowadzone 
samodzielnie przez miasto.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu 
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 
działającymi i inwestującymi na terenie miasta, 
tak by optymalizować wydatki publiczne, np. przez 
budowę infrastruktury technicznej w trakcie budo-
wy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji 
realizowanych na terenie miasta.

Jako główne zasady realizacji infrastruktury 
technicznej, należącej do zadań własnych miasta, 
przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego 
oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością 
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, 
korzystającego z realizowanej infrastruktury.

2421

UCHWAŁA NR LXX/1213/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź 
- ,,Nowa Kolonia Saturn”

Na postawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXI/378/2008 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Czeladzi oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Czeladź, uchwalonym uchwałą 
Nr LXI/920/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 
grudnia 2005 r., a następnie zmienionego: uchwałą 
Rady Miejskiej w Czeladź Nr VII/65/2007 z dnia 1 lu-
tego 2007r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi 
Nr LXV/1139/2010 z dnia 25 marca 2010r. Rada 
Miejska w Czeladzi uchwala

miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź 

- ,,Nowa Kolonia Saturn”.

Treść uchwały zawarta jest w następujących 
Rozdziałach:

Rozdział 1: Postanowienia ogólne dla całego 
obszaru objętego planem.

Rozdział 2: Przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenu.

Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego.

Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5: Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 6: Wymagania wynikające z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 7: Granice i sposoby zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
i ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 8: Szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomości.

Rozdział 9: Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji.

Rozdział 10: Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej.

Rozdział 11: Sposoby i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów.

Rozdział 12: Obszary ograniczonego użytkowa-
nia.


