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UCHWAŁA NR XLIV/407/10
RADY GMINY GODÓW

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
w granicach administracyjnych Gminy Godów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz. 1591 z późn.
zm.), oraz art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn.zm.)

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg na terenie Gminy Godów 

§ 2. Określa się następujące wysokości stawek 
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym: 

1) za zajęcie jezdni do 20% jej szerokości - 2,00 
zł. 

2) za zajęcie jezdni od 20% do 50% jej szerokości 
- 3,00 zł. 

3) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości 
- 5,00 zł. 

4) za zajęcie chodnika, placu parkingowego, 
pobocza - 2,00 zł. 

§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzą-
dzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy urządzenia w wysokości: 

1) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
sieci wodociągowej - 15,00 zł. 

2) dla sieci gazowej, energetycznej i telekomu-
nikacyjnej - 20,00 zł. 

§ 4. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego pobiera się opłatę za każdy dzień za-
jęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy obiektu w wysokości - 1,00 zł. 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam 
pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1m2 po-
wierzchni reklamy w wysokości - 1,00 zł. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/113/2004 Rady 
Gminy Godów z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: 
pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Godów 

§ 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

Przewodniczący 
Rady Gminy

Antoni Tomas
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UCHWAŁA NR XLVII/645/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Jaworznickie Centrum Medyczne” w Jaworznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ustaleń 

planu miejscowego ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jaworzna przyjętym uchwałą Nr XLI/566/
2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 lutego 
2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jaworzna Rada Miejska 
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w Jaworznie uchwala, co następuje: 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

„JAWORZNICKIE CENTRUM MEDYCZNE” 
W JAWORZNIE

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Przedmiotem regulacji przepisami planu 
są tereny o łącznej powierzchni 8,32 ha obejmu-
jące tereny istniejących obiektów usług zdrowia 
o znaczeniu ogólnomiejskim wraz z terenami prze-
znaczonymi do rozwoju tego typu usług.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone 
są przepisami określającymi sposoby zagospo-
darowania i zabudowy terenów przeznaczonych 
do przekształceń w kierunku dalszej rozbudowy 
istniejącego centrum medycznego.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000 o nazwie 
„Rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie:

1) ustalonych graficznie granic opracowania 
planu,

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów 
przeznaczenia i użytkowania podstawowego tere-
nów,

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy.

4. Zastosowane na rysunku planu, o którym 
mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe ozna-
czają:

1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach 
danego przeznaczenia podstawowego,

2) oznaczenia literowe – przeznaczenie podsta-
wowe terenu.

5. Integralną częścią uchwały jest załącznik 
nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu” oraz 
załącznik nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcie o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych”.

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4
pkt. 2, oznaczają następujące przeznaczenia pod-
stawowe terenów:

1) UP – tereny usług publicznych,
2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o ni-

skiej intensywności,
7. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione 

w ust. 3 pkt 1-4 są elementami informacyjnymi 
planu i nie obowiązują jako ustalenia planu.

Poz. 3812

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:

1) celach publicznych – należy przez to rozumieć 
przeznaczenia terenów na cele publiczne wymie-
nione w obowiązującej ustawie o gospodarce 
nieruchomościami,

2) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicz-
nego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne,

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-
mieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu 
na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych 
części budynków i budowli. Linia ta nie dotyczy 
balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń 
nad wejściami do budynków,

5) parkingu samodzielnym wielopoziomowym 
– należy przez to rozumieć wielokondygnacyjną 
budowlę lub budynek przeznaczony do przecho-
wywania samochodów,

6) parkingu terenowym otwartym – należy przez 
to rozumieć jednopoziomowe odkryte miejsce 
postojowe dla samochodów lub ich zgrupowania 
opierające się na gruncie i nie będące elementem 
pasa drogowego,

7) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Jaworznickie Centrum Medyczne” 
w Jaworznie,

8) przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi,

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć część przeznaczenia terenu, która uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposób określony w ustaleniach planu,

10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć część przeznaczenia terenu, które ma 
dominować na danym terenie w sposób określony 
w ustaleniach planu,

11) przeznaczeniu zabronionym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które 
jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznacze-
niem podstawowym ustalonym na danym terenie 
w planie,

12) rysunku planu - należy przez to rozumieć 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 
1:1000,

13) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu oraz opisany symbolem przeznaczenia pod-
stawowego w planie,

14) terenach publicznych - należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, 
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ogólnodostępne,
15) terenie zabudowanym budynkiem – należy 

przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ogra-
niczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych 
w jego rzucie poziomym,

16) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie,

17) usługach komercyjnych – należy przez to 
rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich 
czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się 
usługi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, 
komunikacji oraz centra wystawiennicze i instytu-
cje finansowe,

18) usługach publicznych - należy przez to ro-
zumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia 
funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, 
opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

19) użytkowaniu terenu - należy przez to rozu-
mieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub 
sposób jego wykorzystania,

20) wskaźniku zabudowy – należy przez to 
rozumieć wartość określającą procentowy udział 
powierzchni zabudowy budynków znajdujących 
się na danej działce lub terenie do całkowitej po-
wierzchni tej działki lub terenu.

§ 3. 1. W granicach opracowania planu nie 
występują:

1) zespoły lub obiekty o wartościach kulturo-
wych objęte ochroną prawną lub wymagające 
ochrony konserwatorskiej,

2) zespoły lub obiekty o wartościach przyrod-
niczych objęte ochroną prawną lub wymagające 
ochrony,

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi,

4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych.

2. Cały obszar objęty planem znajduje się w ob-
szarze terenu górniczego Jaworzno - Jeleń.

3. Dla obszaru objętego planem nie ustala się 
warunków wynikających z bieżącej eksploatacji 
górniczej z uwagi na położenie tego obszaru poza 
rejonem bieżącej eksploatacji górniczej.

4. W granicach występowania na obszarze 
opracowania planu terenów dokonanej płytkiej 
eksploatacji ustala się konieczność przeprowadze-
nia wymaganych przepisami pomiarów lub badań 
geologicznych poprzedzających zamierzenia in-
westycyjne pod kątem wykluczenia potencjalnych 
zagrożeń istniejących w górotworze.

5. W zakresie ochrony środowiska ustala się 
nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz za-
opatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów 
charakteryzujących się brakiem lub minimalną 
emisją pyłu do powietrza.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, 
że poziom dźwięku przenikającego do środowiska 
nie może przekraczać dopuszczalnych wartości 

określonych w przepisach odrębnych, przy czym:
1) tereny UP należy traktować, w myśl przepi-

sów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny 
szpitali w miastach,

2) tereny MN należy traktować, w myśl prze-
pisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące zasady ochrony wód podziemnych, 
które wynikają z jego położenia w zasięgu triaso-
wego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
452 „Chrzanów”:

1) zakaz zrzucania nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do wód opadowych oraz do grun-
tu,

2) zakaz lokalizacji wysypisk i składowisk odpa-
dów,

3) zakaz stosowania nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin,

4) nakaz podłączenia nowych budynków do 
systemu kanalizacji sanitarnej

§ 4. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów ustala się:

1) konieczność lokalizacji nowej zabudowy 
w nawiązaniu do układu budynków istniejących 
w granicach opracowania planu,

2) na terenie UP możliwa jest lokalizacja domi-
nant przestrzennych, jako obiektów określających 
położenie planowanego zespołu w układzie prze-
strzennym miasta,

3) zabrania się realizacji:
a) dachów budynków z przesunięciem poziomu 

połaci w kalenicy,
b) ogrodzeń z zastosowaniem betonowych 

przęseł prefabrykowanych,
c) jaskrawych wyróżniających się z otoczenia 

kolorystyk elewacji budynków oraz obiektów i urzą-
dzeń reklamowych.

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych ustala się:

1) w ramach terenów o symbolach UP przezna-
czonych dla usług publicznych należy przewidzieć 
tereny stanowiące przestrzenie publiczne dostępne 
w czasie funkcjonowania obiektów użyteczności 
publicznej.

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady rozbudowy 
i modernizacji układu komunikacji:

1) przy realizacji komunikacji wewnętrznej na 
terenach o symbolach UP i MN obowiązują nastę-
pujące ich minimalne linie rozgraniczające:

a) 10,0 m dla dróg o funkcji dojazdowej,
b) 6,0 m dla ciągów pieszojezdnych,
c) 4,0 m dla ciągów pieszo-rowerowych.
2. Ustala się następujące normatywy służące do 

wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych w zależności od 
programu, jaki realizowany może być na terenach 
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o symbolach UP:
1) szpital – 1 miejsce na 4 łóżka,
2) przychodnia zdrowia – 4 miejsca na 1 gabi-

net,
3) inne obiekty opieki zdrowotnej – 20 miejsc 

na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
4) biura – 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej,
5) hotel – 30 miejsc na 100 miejsc noclego-

wych,
6) obiekty handlowe – 1 miejsce na 50 m2 po-

wierzchni całkowitej,
7) obiekty gastronomiczne – 1 miejsce na 6 m2

powierzchni całkowitej.
3. Ustala się następujące możliwości realizacji 

parkingów dla samochodów osobowych:
1) parkingi wbudowane,
2) parkingi wielopoziomowe samodzielne,
3) parkingi jednopoziomowe samodzielne wy-

łącznie jako podziemne,
4) parkingi terenowe otwarte,
5) parkowanie przyuliczne w liniach rozgrani-

czających dróg wewnętrznych.

§ 6. Ustala się następujące zasady rozbudowy 
i modernizacji systemów infrastruktury technicz-
nej:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskie-
go poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej,

2) rozdzielczy system kanalizacji, poprzez od-
prowadzenie ścieków z systemu rozdzielczego do 
kolektora ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej 
oraz odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej,

3) zaopatrzenie terenów w gaz i budowa 
rozdzielczej sieci gazowej, oraz możliwość za-
opatrzenia terenów w ciepło poprzez rozbudowę 
wysokoparametrowej rozdzielczej sieci ciepłow-
niczej,

4) zaopatrzenie terenów w energię elektryczną 
i budowa rozdzielczej sieci kablowej średniego 
i niskiego napięcia; dopuszcza się lokalizację sta-
cji transformatorowych pod warunkiem, że będą 
wbudowane w budynki o funkcji usługowej,

5) dla planowanych i istniejących sieci in-
frastruktury technicznej ustala się konieczność 
zachowania stref obsługi technicznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

6) dopuszcza się możliwość przebudowy istnie-
jących sieci infrastruktury technicznej,

7) dopuszcza się możliwość realizacji sieci 
infrastruktury technicznej również poza terenami 
w liniach rozgraniczających dróg publicznych i we-
wnętrznych.

Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. 1. Dla terenów o symbolu 1UP i 2UP, o pod-

stawowym przeznaczeniu dla obiektów i budynków 
użyteczności publicznej związanych z usługami 
zdrowia ustala się następujące przeznaczenia do-
puszczalne:

1) obiekty i pomieszczenia usług publicznych 
uzupełniające usługi zdrowia,

2) obiekty i pomieszczenia usług komercyjnych 
stanowiące uzupełnienie usług publicznych,

3) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, 
obiekty i urządzenia małej architektury, stawy, 
oczka wodne,

4) parkingi i garaże,
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
6) drogi dojazdowe, wewnętrzne, ciągi i place 

ruchu pieszego, chodniki, ścieżki spacerowe,
7) lądowisko dla helikopterów.
2. Dla terenów o symbolu 1UP i 2UP ustala się 

następujące przeznaczenia zabronione:
1) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej, 

place składowe, hurtownie i magazyny nie uzupeł-
niające funkcji podstawowej,

2) wolnostojące obiekty i urządzenia obsługi 
komunikacji kołowej,

3) wolnostojące obiekty handlowe,
4) budynki o wyłącznej funkcji mieszkanio-

wej.
3. Dla terenów o symbolu 1MN i 2MN, o podsta-

wowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala się następujące przeznacze-
nia dopuszczalne:

1) ulice dojazdowe, parkingi i chodniki,
2) garaże wolnostojące dla samochodów oso-

bowych pod warunkiem, że ilość garaży nie będzie 
większa niż 2 stanowiska na 1 mieszkanie zloka-
lizowane na tej samej wydzielonej geodezyjnie 
działce,

3) budynki gospodarcze i usługowe towarzy-
szące zabudowie wolnostojącej,

4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,

5) ogrody, trawniki, obiekty i urządzenia małej 
architektury.

4. Dla terenów 1UP i 2UP dopuszcza się podział 
działek zabudowanych pod warunkiem, że linia 
podziału będzie prostopadła do pasa drogowego, 
szerokość powstałych działek będzie nie mniejsza 
niż 20m, a wydzialana część pozwoli na samodziel-
ne funkcjonowanie znajdujących się na działce 
obiektów. Wydzielane działki nie mogą być mniej-
sze niż 1000m2, za wyjątkiem działek na potrzeby 
obiektów infrastruktury.       

§ 8. 1. Ustala się następujące parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
tereów:

1) na terenie o symbolu 1UP:
a) maksymalna wysokość zabudowy – 10 kon-

dygnacji nadziemnych,
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b) w ramach poszczególnych inwestycji co 
najmniej 30 % terenu działki budowlanej należy 
przeznaczyć dla powierzchni biologicznie czyn-
nej,

c) możliwość podniesienia poziomu gruntu 
o nie więcej niż 1,5 m,

2) na terenie o symbolu 2UP:
a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 kon-

dygnacji nadziemnych,
b) w ramach poszczególnych inwestycji co 

najmniej 30 % terenu działki budowlanej należy 
przeznaczyć dla powierzchni biologicznie czyn-
nej,

c) możliwość podniesienia poziomu gruntu 
o nie więcej niż 0,5 m,

3) na terenach o symbolach 1MN i 2MN:
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkal-

nej – 12 metrów,
b) maksymalna wysokość garaży i budynków 

gospodarczych – 6 metrów,
c) w ramach poszczególnych inwestycji co 

najmniej 50 % terenu działki budowlanej należy 
przeznaczyć dla powierzchni biologicznie czynnej,

d) maksymalny wskaźnik zabudowy działki 
– 40%.

Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30 %.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/645/2010

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/645/2010

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/645/2010

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXV/1299/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „ul. Białobrzeska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku 
z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). 
Rada Miasta Katowice uchwala: 

§ 1. 1. Nadać ulicy, położonej na terenie miasta 
Katowice, biegnącej w rejonie Wzgórza Wandy od 
ul. Bielskiej do stacji zbiorników wodnych Gór-
nośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 
w dzielnicy Murcki, nazwę „ul. Białobrzeska”.

2. Usytuowanie ulicy, o której mowa w ust. 1, 

ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydento-
wi Miasta Katowice.

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

Jerzy Forajter


