
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/391/12 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru 

gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej  

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 z późniejszymi zmianami), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, 

poz.1172) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Chorzów po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zawartymi w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 29 

marca 2012 r. uchwałą Nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów  

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy 

położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej i przyjmuje ustalenia planu jako akt prawa miejscowego.  

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni 100,15 ha, 

położony w Chorzowie w rejonie ulicy Siemianowickiej.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący graficzną część planu;  

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium w skali 1:20000;  

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;  

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, które należą do zadań 

własnych gminy.  

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN ;  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczone na rysunku planu symbolem M ;  

3) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz usług oznaczone na rysunku planu symbolem M,U ;  

4) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U ;  

5) tereny usług użyteczności publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem UP ;  

6) tereny komunikacji drogowej publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, KDL, KDD ;  
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7) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami ZI ;  

8) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP ;  

9) tereny wód stojących oznaczone na rysunku planu symbolem WS.  

2. Tereny, o których mowa w ust. 1. mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych 

z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na 

zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.  

3. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym 

obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte 

w niniejszej uchwale oraz graficzne przedstawione na rysunku planu.  

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku 

planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach, lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny.  

5. Inne niż wymienione w § 2 ust. 4. niniejszej uchwały oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku 

planu mają charakter informacyjny:  

1) tereny o tendencjach zalewowych;  

2) zasięg zrobów płytkiej eksploatacji;  

3) strefy wychodni uskoków;  

4) lokalizacja szybu górniczego „Styczyński”.  

§ 3. Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:  

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;  

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej;  

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej;  

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym;  

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki 

zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu;  

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.  

§ 4. 1. Dla potrzeb planu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na 

środowisko.  

2. Dla projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych.  
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§ 5. Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:  

1) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 

80, poz.717 z późniejszymi zmianami);  

2) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z r.2002, Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.);  

3) przepisy odrębne – przepisy ustaw i aktów wykonawczych dotyczących szczegółów zagadnień ujętych 

w planie;  

4) plan – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, 

stanowiąca przedmiot niniejszej uchwały;  

5) obszar – cały obszar objęty niniejszą zmianą planu;  

6) teren – część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - 

literowym symbolem identyfikacyjnym;  

7) działka inwestycyjna - nieruchomość gruntowa, działka lub działki gruntu, których wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 

miejscowego;  

8) przeznaczenie podstawowe – ustalona planem funkcja przypisana do danego terenu lub obiektu;  

9) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony planem istniejący lub uzupełniający przeznaczenie podstawowe 

sposób użytkowania terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;  

10) adaptacja obiektu – utrzymanie obiektu z dopuszczeniem jego remontu, modernizacji, przebudowy, 

a także zmiany sposobu użytkowania całości lub jego części w zakresie wynikającym z ustaleń planu;  

11) zabudowa mieszkaniowa – zabudowa budynkiem lub budynkami mieszkalnymi, o których mowa w § 

3 rozporządzenia;  

12) zabudowa mieszkaniowa mieszana – zabudowa budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jedno- 

i wielorodzinnymi;  

13) usługi - którakolwiek z wymienionych form działalności: handel detaliczny, komisowy (nie dotyczy 

pojazdów mechanicznych), gastronomia, serwis artykułów użytku osobistego i domowego, działalność 

związana z turystyką, poczta i telekomunikacja, obsługa i doradztwo prawnicze, rachunkowo – księgowe, 

zarządzanie nieruchomości, administracja, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, fryzjerstwo, 

usługi kosmetyczne, itp.. Do usług nie zalicza się:  

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),  

b) handlu odpadami i złomem;  

14) usługi publiczne – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usługi turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 

morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych 

podobnych funkcji, w tym także usług biurowych i socjalnych;  

15) usługi wbudowane – usługi, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% całkowitej powierzchni 

użytkowej budynku;  

16) usługi medyczne – ambulatoryjna opieka zdrowotna tj. udzielanie przez świadczeniodawców usług opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. (np. 

przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, a także medyczne laboratorium diagnostyczne oraz 

pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji);  

17) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, której nie można przekroczyć na 

poziomie przyziemia obiektu budowlanego;  
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18) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do obiektu lub jego części do najwyższej kalenicy lub gzymsu;  

19) intensywność zabudowy – wskaźnik określający stosunek powierzchni całkowitej wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i lokalizowanych na terenie lub działce inwestycyjnej do 

powierzchni działki lub do powierzchni terenu objętego danym zamierzeniem inwestycyjnym;  

20) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej 

wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznych krawędziach obiektów) do powierzchni 

działki w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub do powierzchni terenu objętego 

danym zamierzeniem inwestycyjnym;  

21) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na 

terenie działki inwestycyjnej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 

mniejszej niż 10 m
2 

urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną 

wegetację;  

22) urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, (jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki;  

23) działalność nieuciążliwa - przedsięwzięcia nie wymienione w przepisach odrębnych w sprawie 

określania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto działalność nie 

wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 

powietrza, ziemi i wód;  

24) reklama - informacja wizualna połączona z komunikatem polecającym bądź promującym. Zazwyczaj 

posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy 

usług, popierania określonych spraw, idei lub osób;  

25) szyld –informacja wizualna o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczona przy 

wejściu głównym do jego siedziby;  

26) tablica informacyjna – urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, 

szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;  

27) pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.  

Rozdział 2. 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA 

WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

§ 6. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące 

zasady zagospodarowania:  

1. obowiązują:  

1) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, remoncie i adaptacji istniejących obiektów, 

wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni 

i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego 

wpisania w istniejące otoczenie;  

2) dostosowanie nowej zabudowy do wysokości, kształtu dachów i użytych materiałów dla całej jednostki 

oraz w nawiązaniu do zabudowy na jednostkach sąsiednich;  

3) kontynuacja kompozycji przestrzeni w tym terenów publicznych;  

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły 

budynków z zachowaniem spójności w ramach planowanej inwestycji;  

5) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy, lub bezpośrednio przy niej;  

2. zakazuje się:  
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1) budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;  

2) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm;  

3. Jako zgodne z planem uznaje się wszelkie roboty budowlane prowadzone zgodnie z wymogami ustawy 

prawo budowlane na obiektach budowlanych realizowanych, bądź zrealizowanych na podstawie ostatecznej 

decyzji administracyjnej.  

§ 7. 1. Dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej wyznacza się tereny rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego w postaci dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 38KDZ1, 38KDZ2, 38KDZ3, 

38KDL1, 38KDL2, 38KDL3, 38KDL4, 38KDL5, 38KDL6, 38KDD1, 38KDD2, 38KDD3, 38KDD4, 

38KDD5, 38KDD6 .  

2. Inwestycje celu publicznego mogą występować na całym obszarze.  

3. Skomunikowanie terenów zgodnie z ustaleniami podanymi w dalszej części uchwały.  

§ 8. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym 

z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, o ile nie jest to zabronione w dalszej części uchwały oraz 

przepisami odrębnymi mogą występować:  

1) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;  

2) ciągi piesze, pieszo – jezdne, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;  

3) zieleń urządzona wraz z obiektami małej architektury w tym obiekty sportu i rekreacji;  

4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

5) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem. zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

§ 9. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic 

informacyjnych:  

1. Obowiązuje zakaz budowy i montażu elementów reklamowych i informacyjnych na terenach zieleni 

parkowej i izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP oraz ZI ,  

2. Obowiązuje zakaz budowy i montażu reklam na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ;  

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN obowiązuje zakaz budowy i montażu tablic informacyjnych i szyldów o powierzchni ekspozycji 

przekraczającej 6 m
2
;  

4. Dopuszcza się budowę, instalację i montaż wolnostojących reklam i tablic informacyjnych w odległości 

nie mniejszej niż 200 m między nimi;  

5. Dopuszcza się z uwzględnieniem pkt 1, 2 i 3 instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach 

budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:  

1) montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez 

detali architektonicznych;  

2) wielkość winna być dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych z uwzględnieniem pkt 3;  

3) umieszczanie reklam i szyldów na dachach budynków jest dopuszczalne wyłącznie na obiektach 

usługowych pod warunkiem że nie będą deformować bryły budynku;  

6. Obowiązuje zakaz stosowania elementów reklamowych świetlnych lub podświetlanych z wyjątkiem 

tych, które są lokalizowane na terenie usług. Oświetlenie nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców, 

lub użytkowników ruchu.  

7. Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.  
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Rozdział 3. 
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§ 10. Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody 

oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:  

1) zakaz:  

a) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane przepisami odrębnymi, za wyjątkiem 

przedsięwzięć niezbędnych dla obsługi obszaru z wyjątkiem istniejących napowietrznych linii 

energetycznych występujących na terenie;  

b) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają 

sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z wyjątkiem:  

- dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej,  

- parkingów budowanych dla potrzeb mieszkańców, personelu i klientów danego terenu  

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym instalacji radio-telekomunikacyjnej niezbędnej do 

realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;  

c) eksploatacji instalacji lub urządzeń, które mogą powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza teren, do którego prowadzący instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;  

d) instalacji infrastruktury radio– i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na 

ludzi;  

e) realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych;  

f) eksploatacji instalacji i urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości normowanych 

emisji uciążliwości, w tym hałasu, wibracji, zanieczyszczeń, zapachów, na granicy terenu lub lokalu, do 

którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;  

g) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu 

nieuszlachetnionego węgla i odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw 

o sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;  

h) realizacji obiektów i elementów reklamowych, przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury 

radio- i telekomunikacyjnej uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających 

z ustaleń planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy;  

i) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do 

gruntu lub wód powierzchniowych;  

j) odprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, które nie 

spełniają obowiązujących norm czystości;  

k) lokalizacji stacji paliw (nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami 38U1 oraz 38U4 );  

l) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;  

2) nakaz:  

a) oczyszczania ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych 

w ramach przepisów odrębnych;  

c) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;  
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d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości 

poziomu dźwięku określonych w przepisach odrębnych, przy czym tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem M oraz symbolem MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, a tereny oznaczone symbolem M,U należy traktować jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Rozdział 4. 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ  

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują:  

1) strefy ochrony konserwatorskiej;  

2) strefy ochrony archeologicznej;  

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków;  

4) dobra kultury współczesnej.  

Rozdział 5. 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, 

W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 

POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH  

§ 13. 1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach rejonu „Prezydent” KW S.A. Oddziału KWK 

„Halemba-Wirek”. Na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 18.07.1997 r. jest to teren górniczy „Kochłowice – Świętochłowice – Chorzów”.  

2. Na podstawie analizy dokumentacji mierniczo – geologicznej w przedmiotowym rejonie stwierdzono, że 

prowadzono tam eksploatację pokładów:  

  

pokład  system eksploatacji  lata  miąższość [ m]  głębokość [m]  

418  zawał  1960-1964  1,2 – 2,1  od 45 do 60  

502  zawał  1895-1948  4,5 – 6,0  od 115 do 220  

504  zawał + podsadzka  1899-1960  1,1 – 3,1  od 135 do 245  

510  zawał + podsadzka  1916-1971  5,0 – 8,0  od 195 do 290  

3. Oddział KWK „Halemba – Wirek” nie planuje eksploatacji górniczej, która swoim zasięgiem objęłaby 

obszar niniejszego planu.  

4. Na obszarze występują strefy wychodni uskoków w stropie karbonu.  

5. W północno – wschodniej części obszaru występuje strefa zasięgu zrobów płytkiej eksploatacji 

(zaznaczona na rysunku planu) którą należy zaliczyć do III kategorii geotechnicznej.  

6. Obszar znajduje się poza wpływami eksploatacji o charakterze ciągłym.  

7. Na terenie oznaczonym symbolem 38M5 występuje zlikwidowany szyb „Styczyński” wokół którego 

wyznaczono strefę ochronną o średnicy 10 m, w obrębie której obowiązuje zakaz zabudowy.  

8. Zakazuje się realizacji obiektów nie uwzględniających warunków górniczych.  

9. Podczas prac ziemnych należy zachować szczególną uwagę oraz nie dopuścić do infiltracji wód 

powierzchniowych w głąb górotworu.  

§ 14. 1. Na obszarze planu znajdują się strefy uskokowe związane ze zrobami płytkiej eksploatacji.  

2. Na obszarze objętym planem występują tereny o tendencjach zalewowych – oznaczone graficznie na 

rysunku planu.  

Rozdział 6. 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 15. 1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:  
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1) włączenie obszaru do drogi publicznej od strony ulicy Siemianowickiej poprzez układ dróg zbiorczych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 38KDZ1, 38KDZ2, 38KDZ3 i dalej poprzez układ dróg 

lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 38KDL1, 38KDL2, 38KDL3, 38KDL4, 38KDL5, 

38KDL6 oraz dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 38KDD1, 38KDD2, 38KDD3, 

38KDD4, 38KDD5, 38KDD6 ;  

2) dopuszcza się realizacje dróg dojazdowych i wewnętrznych rozprowadzających ruch z dróg lokalnych;  

3) budowę, przebudowę i modernizację układu komunikacyjnego w sposób zapewniający właściwą obsługę 

terenów i nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników;  

4) włączenie terenów do dróg publicznych realizować zgodnie z ustawą o drogach publicznych.  

2. Stałe miejsca postojowe i parkingowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się 

mieścić w granicach nieruchomości objętej tym zamierzeniem, w ilości zapewniającej potrzeby mieszkańców, 

ewentualnego personelu i klientów.  

3. W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowie usługowej wskazane aby miejsca 

postojowe, parkingowe i garaże organizować w kubaturze obiektów budowlanych.  

4. Należy zapewnić:  

1) nie mniej niż 1,5 miejsca garażowego lub parkingowego na każde mieszkanie;  

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług;  

3) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m
2 
powierzchni sprzedaży.  

§ 16. 1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  

1) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu magistralnego Ø 600 przebiegającego wzdłuż ulicy Siemianowickiej - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Przebieg sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na rysunku planu.  

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych kolektorem K-1,6 „Siemianowicka – Mazurska” (po za rysunkiem 

planu) – po jego rozbudowie. Ze wschodniej części obszaru istnieje możliwość odprowadzenia ścieków 

poprzez przepompownię ścieków „Park” zlokalizowaną na terenie WPKiW. Do czasu wybudowania sieci 

kanalizacji sanitarnej dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w bezodpływowe zbiorniki nieczystości 

ciekłych lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych spełniające wymagania określone 

w przepisach odrębnych.  

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego po jego wybudowaniu. Do 

czasu wykonania kompleksowego systemu odwodnienia dopuszcza się odprowadzanie wód do oczek 

wodnych, zbiorników retencyjnych, lub studni chłonnych przy uwzględnieniu ustaleń § 11 ust 1 pkt 1) lit. j) 

niniejszej uchwały i przepisów odrębnych.  

4) Dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego oraz średniego ciśnienia przebiegających 

w ulicy Siemianowickiej – po ich rozbudowie – zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5) Zaopatrzenia w ciepło z sieci z dala czynnej, lub z kotłowni lokalnych zgodnie z § 11 ust.1 pkt 1) lit. g) 

niniejszej uchwały, oraz przepisami odrębnymi. Najbliższe sieci ciepłownicze znajdują się: Ø 600 

przebiegająca po północnej stronie ul. Siemianowickiej. Orientacyjny przebieg sieci pokazano na rysunku.  

6) Dostawa energii elektrycznej możliwa po rozbudowie sieci rozdzielczej średniego i niskiego 

napięcia. Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych bez zmiany planu.  

7) Przebudowę lub rozbudowę sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

8) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.  

2. Wyznacza się techniczną strefę ochronną po 5,0 m z obu stron istniejącego wodociągu Ø 600 w której 

nie należy budować obiektów i sadzić drzew. W rejonie pozostałych istniejących i projektowanych sieci 

obowiązuje zachowanie stref ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:  

1) sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic;  
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2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1) jeśli jest to 

technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;  

3) przyłącza sieci do budynków prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania 

terenu;  

4) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej;  

Rozdział 7. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH 

PLANEM MIEJSCOWYM  

§ 17. 1. Ustala się zakaz scalania i podziału nieruchomości niezgodnie z ustaleniami ust.2.  

2. Ustala się zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących parametrów:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, pow. działki od 225 m
2
do 600 m

2
, minimalna 

szerokość frontu działki - 6,00 m;  

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, pow. działki od 350 m
2
do 800 m

2
, minimalna 

szerokość frontu działki - 13,00 m;  

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, pow. działki od 500 m
2
do 1200 m

2
, minimalna 

szerokość frontu działki - 20,00 m;  

4) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, minimalna pow. działki - 800 m
2
, minimalna szerokość 

frontu działki - 30,00 m.  

3. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego 

do istniejącego układu drogowego.  

4. Ustala się kąt położenia linii podziału, o których mowa w ust. 3 w przedziale 50
0
do 90

0
.  

5. Każdy podział terenu powinien uwzględniać dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej.  

Rozdział 8. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM 

PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH 

UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

§ 18. Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:  

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 38MN1, 

38MN2, 38MN3, 38MN4, 38MN5 oraz symbolem 38MN6 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) budowa garaży jako uzupełnienie zabudowy, o której mowa w pkt 1) lit. a) z ograniczeniami 

wynikającymi z § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt 5), oraz ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwały;  

b) dla terenu oznaczonego symbolem MN4 i MN5 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w odległości 

nie większej niż 160,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 38KDZ1 ;  

c) dla terenu oznaczonego symbolem MN4 i MN5 zabudowa usługowa w odległości nie większej niż 60,0 

m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 38KDZ1 ;  

d) nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne.  

3) Ustala się zakazy:  

a) budowy garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż dwa w jednym zespole, lub posiadających 

mniej niż dwa stanowiska postojowe;  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 3138



b) lokalizowania warsztatów rzemieślniczych, a także usług wymagających ruchu pojazdów ciężarowych, 

autobusów lub maszyn budowlanych;  

c) lokalizacji miejsc postojowych, parkingowych i garaży w ilości większej niż 5 dla jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego, lub jednorodzinnego budynku mieszkalno – usługowego.  

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

- zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w § 3 rozporządzenia;  

- wysokość budynków mieszkalnych od 5,0 m do 8,0 m dla dachów o spadku od 0
o
do 26

o
i do 9,0 m dla 

dachów o spadku od 27
0
do 36

0
;  

- dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych: na terenach oznaczonych 

symbolem MN2 i MN5 o nachyleniu 0
o 

do 21
o 

, na terenach oznaczonych 

symbolem MN3 i MN4 spadziste o nachyleniu 22
o 

do 31
o 

kryte dachówką, na terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN6 spadziste o nachyleniu 32
o 

do 38
o 

kryte dachówką. Na terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN3 ustala się kolor podstawowy dachówki czerwony lub brązowy. Dopuszcza się 

kolor grafitowy dla zespołu nie mniej niż 3 budynków objętych jednym pozwoleniem na budowę, lub 

dla budynku bezpośrednio sąsiadującego z budynkiem o dachu w kolorze grafitowym. Na terenach 

oznaczonych symbolem MN4 i MN5 ustala się kolor podstawowy dachówki grafitowy. Dopuszcza się 

kolor czerwony lub brązowy dla zespołu nie mniej niż 3 budynków objętych pozwoleniem na budowę, 

lub dla budynku bezpośrednio sąsiadującego z budynkiem o dachu w takim kolorze. Główna kalenica 

równoległa do osi drogi wewnętrznej. Dopuszcza się inne kolory dachówki pod warunkiem 

zastosowania jednego koloru wzdłuż całej drogi wewnętrznej lub sięgacza;  

- garaże wbudowane w budynek mieszkalny; dopuszcza się garaże w zabudowie bliźniaczej. 

W przypadku dobudowy garaży do budynków mieszkalnych obowiązuje zakaz ich lokalizacji 

w granicy działki, za wyjątkiem sytuacji kiedy będą tworzyły zabudowę bliźniaczą lub łańcuchową 

z budynkiem sąsiednim;  

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:  

- wysokość budynków mieszkalnych do 14,5 m;  

- dachy o nachyleniu od 0
o
do 21

o
;  

c) dla zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 2 lit c):  

- wysokość zabudowy max. 8,0 m;  

- dachy o nachyleniu od 0
o
do 21

o
;  

d) przy rozbudowie i nadbudowie budynków – obowiązuje zachowanie istniejącego charakteru zabudowy 

na terenie;  

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:  

- 50 % dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

- 30 % dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

- max 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

- max 50% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

- max 60% dla zabudowy usługowej;  

c) intensywność zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej max 0,7;  

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej max 0,9;  
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- dla zabudowy usługowej nie określa się;  

d) wielkość i rozmiary działek określa § 17 niniejszej uchwały;  

e) na każde rozpoczęte 50 mieszkań w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej wymagane jest urządzenie 

wewnątrzosiedlowej zieleni o charakterze parkowym, wypoczynkowym bądź rekreacyjnym wraz 

z elementami małej architektury; minimalną powierzchnię tej zieleni określa się na 500 m
2
;  

f) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;  

g) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11 i § 12 niniejszej uchwały;  

h) dla zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 2) lit. c) zachować strefę zieleni od zabudowy 

mieszkaniowej min. 15 m.  

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) miejsca postojowe i garażowe – należy realizować zgodnie z § 15 ust 2 i ust 4 niniejszej uchwały;  

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 11 i § 16 niniejszej uchwały.  

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 38M1, 38M2, 38M3, 

38M4, 38M5, 38M6, 38M7, 38M8, 38M9, 38M10, 38M11, 38M12, 38M13 , ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej:  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 38M2 , 38M3 , 38M6 , 38M7 zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w odległości większej niż 100,0 m od linii rozgraniczających drogę 

zbiorczą oznaczoną symbolem 38KDZ1 lub w zespołach nie mniejszych niż 7 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych;  

b) usługi publiczne wbudowane w budynki mieszkalne wielorodzinne;  

c) nieuciążliwe usługi, o których mowa w § 5 ust 1. pkt 13, w obiektach wolnostojących realizowanych 

w odległości nie większej niż 50,0 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 38KDZ1 ;  

d) na terenach zabudowy wielorodzinnej budowa garaży wielopoziomowych obsługujących tą zabudowę;  

e) na działkach zabudowy jednorodzinnej budowa garaży w formie bliźniaczej, jako obiekty wbudowane 

lub dobudowane do budynków mieszkalnych z ograniczeniami wynikającymi z § 6 ust. 1 pkt 1), pkt 2) 

i pkt 5), oraz ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwały;  

3) Ustala się zakazy:  

a) budowy garaży wolnostojących pojedynczych;  

b) lokalizowania na działkach zabudowy jednorodzinnej usług wymagających ruchu pojazdów 

ciężarowych, autobusów lub maszyn budowlanych;  

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:  

- wysokość budynków mieszkalnych do 14,5 m;  

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 38M3 , 38M5 , dachy o nachyleniu od 0
o
do 

21
o
;  

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 38M2 , 38M7 , dachy o nachyleniu od 22
o
do 

36
o
;  

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

- zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w § 3 rozporządzenia;  
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- wysokość budynków mieszkalnych od 5,0 m do 8,0 m dla dachów o spadku od 0
o
do 26

o
i do 9,0 m dla 

dachów o spadku od 27
o
do 36

o
;  

- dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych: na terenach oznaczonych 

symbolem 38M2 i 38M7 o nachyleniu 22
o 

do 36
o 

, na terenach oznaczonych 

symbolem 38M3 i 38M6 o nachyleniu 15
o 
do 31

o 
kryte dachówką  

- kalenica główna prostopadła do wjazdu na działkę;  

- ustala się kolor podstawowy dachówki czerwony lub brązowy. Dopuszcza się kolor grafitowy dla 

zespołu nie mniej niż 3 budynków objętych jednym pozwoleniem na budowę, lub dla budynku 

bezpośrednio sąsiadującego z budynkiem o dachu w kolorze grafitowym.Dopuszcza się inne kolory 

dachówki pod warunkiem zastosowania jednego koloru wzdłuż całej drogi wewnętrznej lub sięgacza;  

- garaże wbudowane w budynek mieszkalny; dopuszcza się garaże w zabudowie bliźniaczej. 

W przypadku dobudowy garaży do budynków mieszkalnych obowiązuje zakaz ich lokalizacji 

w granicy działki, za wyjątkiem sytuacji kiedy będą tworzyły zabudowę bliźniaczą lub łańcuchową 

z budynkiem sąsiednim;  

c) dla zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 2 lit c):  

- wysokość zabudowy max. 8,0 m;  

- dachy o nachyleniu od 0
o
do 21

o
;  

d) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust 1 pkt 2 niniejszej uchwały;  

e) przy rozbudowie i nadbudowie budynków – obowiązuje zachowanie istniejącego charakteru zabudowy 

na terenie;  

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:  

- 30 % dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;  

- 50 % dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

- max 50% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

- max 60% dla zabudowy usługowej;  

- max 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

c) intensywność zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej max 1,0;  

- dla zabudowy usługowej nie określa się;  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej max 0,7;  

d) wielkość i rozmiary działek określa § 17 niniejszej uchwały  

e) na każde rozpoczęte 50 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej wymagane jest urządzenie 

wewnątrzosiedlowej zieleni o charakterze parkowym, wypoczynkowym bądź rekreacyjnym wraz 

z elementami małej architektury; minimalną powierzchnię tej zieleni określa się na 500 m
2
;  

f) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;  

g) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11 i § 12 niniejszej uchwały;  

h) dla zabudowy usługowej, o której mowa w pkt 2) lit. c) zachować strefę zieleni od zabudowy 

mieszkaniowej min. 10 m.  

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) miejsca postojowe i garażowe – należy realizować zgodnie z § 15 ust 2 i ust 4 niniejszej uchwały;  

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 11 i § 16 niniejszej uchwały.  
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3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 38M,U1, 38M,U2, 38M,U3 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) budowa garaży w zorganizowanej formie w tym garaży wielopoziomowych (pod- i nadziemnych) – 

wyłącznie jako towarzyszących funkcji podstawowej z ograniczeniami wynikającymi z § 6 ust. 1 pkt 1) 

i pkt 2) i pkt 3) oraz ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwały;  

3) Ustala się zakazy:  

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice lokalu (w przypadku usług wbudowanych) 

lub po za granice działki w obrębie której funkcja taka jest przewidywana;  

b) lokalizowania funkcji dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i postojowych 

w ilości określonej w § 15 ust. 4 niniejszej uchwały;  

c) budowy obiektów tymczasowych, gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane, a także 

garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż trzy w jednym zespole;  

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:  

a) wysokość budynków:  

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej max 14,5 m;  

- dla budynków usługowych max 8,0 m;  

b) dachy płaskie;  

c) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust 1 pkt 2) niniejszej uchwały;  

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30 %  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 60 % pow. terenu;  

c) intensywność zabudowy – max 1,0;  

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.  

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;  

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11 i §12 niniejszej uchwały;  

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) miejsca postojowe i garażowe – należy realizować zgodnie z § 15 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej 

uchwały;  

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16 niniejszej uchwały;  

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11 niniejszej uchwały.  

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 38U1, 38U2, 38U3, 

38U4 oraz symbolem 38U5 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy usługowej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) na terenie oznaczonym symbolem 38U1 i 38U4 – stacja paliw;  

b) adaptacja terenu oznaczonego symbolem 38U3 dla potrzeb istniejącego ogrodnictwa;  
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c) na terenie oznaczonym symbolem 38U5 – budownictwo mieszkaniowe na warunkach określonych w § 

18 ust. 2 niniejszej uchwały obowiązujących dla jednostki planu oznaczonej symbolem 38M2 ;  

3) Ustala się zakazy:  

a) lokalizowania nowych funkcji, dla których nie można na terenie zagwarantować niezbędnej ilości miejsc 

parkingowych i postojowych określonej w § 15 ust. 4 niniejszej uchwały;  

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:  

a) wysokość zabudowy usługowej do 3 kondygnacji, nie wyżej jednak niż 12 m.  

b) dachy płaskie;  

c) nawiązywanie do istniejącej – nowej zabudowy i zachowanie spójności planowanej inwestycji na danym 

terenie;  

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20 %  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 70 % pow. terenu;  

c) intensywność zabudowy – max 1,1;  

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.  

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;  

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11, i §12 niniejszej uchwały;  

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16 niniejszej uchwały;  

b) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11 niniejszej uchwały.  

5. Dla terenów usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 38UP1 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy usług publicznych;  

2) Ustala się zakazy:  

a) lokalizowania nowych funkcji, dla których nie można na terenie zagwarantować niezbędnej ilości miejsc 

parkingowych i postojowych określonej w § 15 ust. 3 ust. 4 pkt 2) i pkt 3) niniejszej uchwały;  

b) budowy obiektów posiadających elewacje blaszane;  

c) instalacji szyldów i tablic informacyjnych w sposób niezgodny z § 9 niniejszej uchwały;  

3) W zakresie zabudowy obowiązuje:  

a) wysokość obiektów do 4 kondygnacji, nie wyżej jednak niż 14,0 m;  

b) osiągniecie wysokich standardów zarówno w formie jak i w funkcji przy adaptacji, modernizacji 

i rozbudowie budynków;  

c) przy budowie nowych obiektów na terenie - zachowanie spójności z budynkiem istniejącym;  

4) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40 % dla usług medycznych, dla pozostałych usług 

30 %  

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 50 % pow. terenu;  

c) intensywność zabudowy – max 1,0;  

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.  

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;  
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f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11, i §12 niniejszej uchwały;  

5) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:  

a) miejsca postojowe i parkingowe – należy realizować zgodnie z § 15 ust 2, ust 3 i ust 4 niniejszej 

uchwały;  

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16 niniejszej uchwały;  

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11 niniejszej uchwały.  

6. Dla terenów komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 38KDZ1, 38KDZ2, 

38KDZ3, 38KDL1, 38KDL2, 38KDL3, 38KDL4, 38KDL5, 38KDL6 oraz 38KDD1, 38KDD2, 38KDD3, 

38KDD4, 38KDD5, 38KDD6 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) 38KDZ1, 38KDZ2, 38KDZ3 tereny komunikacji drogowej – drogi zbiorcze 1/2;  

b) 38KDL1, 38KDL2, 38KDL3, 38KDL4, 38KDL5, 38KDL6 , tereny komunikacji drogowej – drogi 

lokalne 1/2;  

c) 38KDD1, 38KDD2, 38KDD3, 38KDD4, 38KDD5, 38KDD6 tereny komunikacji drogowej – drogi 

dojazdowe 1/2  

2) Przeznaczenie dopuszczalne: zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się możliwość:  

a) stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu;  

b) lokalizacji wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej;  

3) Ustala się zakazy:  

a) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych;  

4) W zakresie zagospodarowania terenu:  

a) dla terenów dróg zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 38KDZ1 , 38KDZ2 i 38KDZ3 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 20 m;  

b) dla terenów dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 38KDL1 , 38KDL2 , 38KDL3 , 38KDL4, 38KDL5 , 38KDL6 , ustala się szerokość 

w liniach rozgraniczających 12 m;  

c) dla terenów dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku 

planu 38KDD1 , 38KDD2 , 38KDD3 , 38KDD4 , 38KDD5 , 38KDD6 - ustala się szerokość w liniach 

rozgraniczających 10 m.  

7. Dla terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 38ZI1 , 38ZI2 , 38ZI3 , 38ZI4 , 38ZI5 , 38ZI6 , 38ZI7 , 38ZI8 , 38ZI9 , 38ZI10 , 38ZI11 , 38ZI12

 , 38ZI13 , 38ZI14 , 38ZI15 , 38ZI16 , 38ZI17 , 38ZI18 , 38ZI19 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zieleni izolacyjnej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych  

3) Ustala się nakazy:  

a) zachowanie istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) Ustala się zakazy:  

a) instalacji reklam oraz wolnostojących tablic informacyjnych i szyldów;  

8. Dla terenów zieleni parkowej oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 38ZP1 , 38ZP2 , 38ZP3 , 38ZP4 , 38ZP5 , 38ZP6 , 38ZP7 , 38ZP8 , 38ZP9 , 38ZP10 , 38ZP11 us

tala się:  
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1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zieleni parkowej – ogólnodostępnej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 38ZP2 , 38ZP3 i 38ZP4 dodatkowo dopuszcza się funkcje 

rekreacyjne i sportowe bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi;  

3) Ustala się nakazy:  

a) zachowania istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi;  

b) włączenia w tereny parkowe istniejących oczek wodnych i potencjalnych zalewisk;  

4) Ustala się zakazy:  

a) instalacji reklam, tablic informacyjnych i szyldów.  

9. Dla terenów wód stojących oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 38WS1 , 38WS2 , 38WS3 i 38WS4 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny wód stojących o funkcjach zbiorników retencyjnych;  

2) Ustala się nakazy:  

a) zachowania istniejących akwenów celem zapewnienia im charakteru ekosystemu wodnego;  

b) zachowania bioróżnorodności przyrodniczej zbiorników;  

c) kształtowania linii brzegowej akwenów w sposób zapewniający przyjęcie zwiększonej ilości wód 

opadowych;  

d) w przypadku doprowadzenia wód deszczowych z dróg i parkingów należy przy projektowaniu 

i realizacji uwzględnić separatory;  

3) Ustala się zakazy:  

a) wprowadzania wód pochodzących z nawierzchni posypywanych solą;  

Rozdział 9. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA 

I UŻYTKOWANIA TERENÓW  

§ 19. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się istniejący sposób użytkowania terenów i obiektów.  

Rozdział 10. 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 

MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU 

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  

§ 20. Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym:  

1) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38MN1, 38MN2, 38MN3, 38MN4, 38MN5 oraz 

symbolem 38MN6 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);  

2) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38M1, 38M2, 38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 38M7, 38M8, 

38M9, 38M10 38M11, 38M12, 38M13 , ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);  

3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38M,U1, 38M,U2, 38M,U3 ustala się stawkę 10% (słownie: 

dziesięć procent);  

4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38U1, 38U2, 38U3 oraz symbolem 38U4 ustala się stawkę 

30% (słownie: trzydzieści procent);  
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5) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38UP1 , ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent);  

6) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38ZP1, 38ZP2, 38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 38ZP6, 38ZP7, 

38ZP8, 38ZP9, 38ZP10, 38ZP11 ustala się stawkę 5 % (słownie: pięć procent);  

7) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38ZI1, 38ZI2, 38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 

38ZI10, 38ZI12, 38ZI14, 38ZI15 , ustala się stawkę 15 % (słownie: piętnaście procent);  

Rozdział 11. 
USTALENIA KOŃCOWE  

§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 

r. w granicach obszaru.  

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie 

internetowej miasta Chorzów.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Chorzów  

 

 

mgr Henryk Wieczorek 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/391/12   

Rady Miasta Chorzów   

z dnia 28 czerwca 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHORZÓW DLA 

CZĘŚCI OBSZARU GMINY CHORZÓW POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY SIEMIANOWICKIEJ  

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. 

Siemianowickiej  

  

Lp.  
Data 

wpływu 

uwagi  

Nazwisko 

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga  

Ustalenia projektu planu 

dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga  

 

Rozstrzygnięcie 

wójta, 

burmistrza albo 

prezydenta 

miasta 

w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi  

 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

załącznik do 

uchwały nr ….... 

z dnia ………..  

 

Uwagi  

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  25.02.2011  TERMINALS 

Sp. z o.o., ul. 
Damrota 6/301, 

40-022 

Katowice  

W terenie oznaczonym 

symbolem MN: dla obszaru 
MN4 – projekt wprowadza 

dachy płaskie, prośba 

o dopuszczenie także 
dachów spadzistych na tym 

terenie oraz 

o wprowadzenie dachówki 
w kolorze czarnym jako 

dopuszczonej obok 

dachówki czerwonej  

MN4  Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna -dachy wg 
indywidualnych rozwiązań 

projektowych: na terenach 

oznaczonych symbolem 
MN2 i MN4 płaskie; na 

terenach oznaczonych 

symbolem MN1, MN3, 
MN5 spadziste 

o nachyleniu 28odo 36okryte 

dachówką w kolorze 
czerwonym. Główna 

kalenica równoległa do osi 

drogi wewnętrznej. 
Dopuszcza się inne kolory 

dachówki pod warunkiem 

zastosowania jednego 
koloru wzdłuż całej drogi 

wewnętrznej lub sięgacza  

tak     Uwzględniono: na terenie, MN4 

nachylenie dachów od 0odo 28o; 
zapis planu pozwala na budowę 

zespołu budynków wzdłuż 

sięgacza o kolorze dachu 
dowolnym, ale jednolitym dla 

wszystkich budynków  
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W terenie oznaczonym 
symbolem MN: w projekcie 

planu określono, że budynki 

jednorodzinne winny mieć 
2 kondygnacje, prośba 

o dopuszczenie budynków 

jednorodzinnych 
parterowych oraz 

użytkowego poddasza dla 

budynków z dachami 
spadzistymi  

MN  budynki jednorodzinne - 
wysokość budynków 

mieszkalnych 

2 kondygnacje. Na terenach 
oznaczonych symbolem 

MN1, MN3 oraz MN5 

dopuszcza się 
zagospodarowanie 

poddasza jako trzeciej 

kondygnacji mieszkalnej  

tak     dla budynków jednorodzinnych 
wprowadzono zapis 

umożliwiający lokalizację 

budynków o wysokości od 5 do 
7,5 m, co umożliwia budowę 

obiektów parterowych oraz 

dwukondygnacyjnych; 
zabudowa usługowa 

i wielorodzinna 8,5 – 12 m  

W terenie oznaczonym 

symbolem MN: prośba 
o wykreślenie 

maksymalnych wielkości 

działek budowlanych.  

MN  W zakresie 

zagospodarowania terenu 
obowiązuje: a) minimalny 

udział powierzchni 

biologicznie czynnej 50 %; 
b) wskaźnik powierzchni 

zabudowy max 30%; c) 

intensywność zabudowy – 
nie określa się; d) wielkość 

i rozmiary działek: - dla 

zabudowy szeregowej 250 
– 400 m2, - dla zabudowy 

bliźniaczej 350 – 600 m2, -

dla zabudowy 
wolnostojącej 500 – 1000 

m2,  

Tak - częściowo     Zwiększono maksymalne 

powierzchnie działek do 600, 
800 i 1250 m2 

W terenie oznaczonym 
symbolem M: w projekcie 

planu nie ma możliwości 

lokalizowania zabudowy 
jednorodzinnej w pasie 80 

mb od drogi zbiorczej (§18 

ust. 2 pkt 2a), prośba 
o dopuszczenie możliwości 

realizacji zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej (na całym 

obszarze działek 

stanowiącej własność spółki 
Terminals  

M  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w odległości 

większej niż 80,0 m od linii 

rozgraniczających drogi 
zbiorcze oznaczone 

symbolem 38KDZ1 

i 38KDZ2;  

Tak - częściowo     Zmniejszono pas, w którym nie 
można lokalizować zabudowy 

jednorodzinnej z 80 do 60 m  

Rozdział 8 projektu; 

W terenie oznaczonym 
symbolem M: W projekcie 

planu określono, że budynki 

jednorodzinne powinny 
mieć 2-3 kondygnacje, 

budynki wielorodzinne 

4 kondygnacje, a budynki 
usługowe 2 kondygnacje; 

MN M U  budynki jednorodzinne - 

wysokość budynków 
mieszkalnych 

2 kondygnacje. Na terenach 

oznaczonych symbolem 
MN1, MN3 oraz MN5 

dopuszcza się 

zagospodarowanie 
poddasza jako trzeciej 

Tak - częściowo     dla budynków jednorodzinnych 

wprowadzono zapis 
umożliwiający lokalizację 

budynków o wysokości od 5 do 

7,5 m, co umożliwia budowę 
obiektów parterowych oraz 

dwukondygnacyjnych; 

zabudowa usługowa 
i wielorodzinna 8,5 – 12m  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 3138



prośba o dopuszczenie: · 
budynków jednorodzinnych 

parterowych oraz 

użytkowego poddasza dla 
budynków z dachami 

spadzistymi, · budynków 

wielorodzinnych niższych 
niż 4 kondygnacje, 

·budynków usługowych 

parterowych  

kondygnacji mieszkalnej; 
budynki wielorodzinne - 

wysokość budynków: dla 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

4 kondygnacje nadziemne, 

dopuszcza się piątą 
kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 

powierzchnią nie będzie 
przekraczała 60% 

powierzchni zabudowy 

budynku; dla zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej wysokość 
od 2 do 3 kondygnacji; dla 

budynków usługowych 

2 kondygnacje nadziemne; 
budynki usługowe - 

wysokość obiektów od 2 do 

4 kondygnacji, nie wyżej 
jednak niż 12 m mierząc do 

górnej krawędzi gzymsu. b) 

dachy płaskie;  

Prośba o dopuszczenie 
obok dachów płaskich także 

dachów spadzistych dla 

zabudowy jednorodzinnej 
oraz o wprowadzenie 

dachówki w kolorze 

czarnym jako dopuszczonej 
obok dachówki czerwonej 

i brązowej  

Cały plan  Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - dachy wg 

indywidualnych rozwiązań 

projektowych: na terenach 
oznaczonych symbolem 

MN2 i MN4 płaskie; na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN1, MN3, 

MN5 spadziste 

o nachyleniu 280 do 360 
kryte dachówką w kolorze 

czerwonym. Główna 

kalenica równoległa do osi 
drogi wewnętrznej. 

Dopuszcza się inne kolory 
dachówki pod warunkiem 

zastosowania jednego 

koloru wzdłuż całej drogi 
wewnętrznej lub sięgacza  

tak     Uwzględniono: na terenie, MN4 
nachylenie dachów od 00 do 

280; zapis planu pozwala na 

budowę zespołu budynków 
wzdłuż sięgacza o kolorze 

dachu dowolnym, ale 

jednolitym dla wszystkich 
budynków  

Usługi wolnostojące 

dopuszczono wyłącznie 

w pasie 50mb od drogi 
zbiorczej, prośba 

o zwiększenie tego pasa do 

120mb od drogi zbiorczej  

M  Zabudowa mieszkaniowa - 

usługi publiczne 

wbudowane w budynki 
mieszkalne wielorodzinne; 

nieuciążliwe usługi 

o których mowa w § 5 ust 
1. pkt 14, w obiektach 

 nie    Obecny projekt planu zakład 

grupowanie funkcji ( 

w kierunku od drogi kolejno: 
zabudowa wielorodzinna 

i usługowa, wielorodzinna 

i jednorodzinna, 
jednorodzinna); zwiększenie 
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wolnostojących 
realizowanych w odległości 

nie większej niż 50,0 m od 

linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 

38KDZ1;  

pasa do 120m spowoduje 
możliwość lokalizacji usług 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

domów jednorodzinnych  

W terenie oznaczonym 

symbolem M: Prośba 

o zmniejszenie minimalnej 
powierzchni zabudowy 

usługowej do 300m2 

M  Zabudowa mieszkaniowa - 

dla obiektów usługowych 

ustala się: pow. zabudowy 
nie mniej niż 500 m2i nie 

więcej niż 2000 m2pow. 

sprzedaży; tereny zieleni - 
realizację usług ustala się, 

że powierzchnia zabudowy 

jednego obiektu nie może 
być mniejsza niż 400 m2  

tak     Zmniejszono minimalną pow. 

zabudowy obiektów 

usługowych do 300m2 

W terenie oznaczonym 

symbolem M: W zapisach 
dotyczących 

zagospodarowania terenu 

prośba o: Zmniejszenie 
powierzchni biologicznie 

czynnej z 40% do 50% 

Wykreślenie obowiązku 

urządzenia 

wewnątrzosiedlowej zieleni 

urządzonej na każde 100 
mieszkań Wykreślenie 

obowiązku organizowania 

strefy zieleni oddzielającej 
zabudowę usługową od 

mieszkaniowej  

M  W zakresie 

zagospodarowania terenu 
obowiązuje: minimalny 

udział powierzchni 

biologicznie czynnej 40 %. 
W zakresie 

zagospodarowania terenu 

obowiązuje: wskaźnik 

powierzchni zabudowy max 

40%.  

tak     Zmniejszono powierzchnię 

biologicznie czynną z 40% do 
30% Zwiększono wskaźnik 

zabudowy do 50%  

W zakresie 

zagospodarowania terenu 
obowiązuje: na każde 100 

mieszkań wymagane jest 

urządzenie 
wewnątrzosiedlowej zieleni 

o charakterze parkowym, 

wypoczynkowym bądź 
rekreacyjnym wraz 

z elementami małej 

architektury; minimalną 
powierzchnię tej zieleni 

określa się na 500 m2 

 nie    Należy dążyć do grupowania 

zieleni w formie 
wewnątrzosiedlowych 

zieleńców w celu podnoszenia 

standardu i komfortu życia  

W terenie oznaczonym 
symbolem ZI: Prośba 

o dopuszczenie: Realizacji 

miejsc parkingowych dla 
inwestycji usługowej lub 

mieszkaniowej 

zlokalizowanej na terenie 
M Realizacji obiektów 

rekreacyjnych 

ZI  na terenach oznaczonych 
symbolem ZI dodatkowo 

dopuszcza się realizację 

usług o których mowa w § 
5 ust.1 pkt 15) i pkt 17) 

wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną  

 nie    Parkingi mają być lokalizowane 
na terenie, na którym znajduje 

się inwestycja, co oznacza, że 

jedynie w przypadku lokalizacji 
usług na dwóch jednostkach 

zagospodarowania można 

lokalizować parkingi na 
obydwóch jednostkach Parkingi 

dla zabudowy mieszkaniowej 
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i sportowych, w tym boisk 
sportowych oraz placów 

zabaw Realizacji wjazdów 

na tereny inwestycji 
zlokalizowanych w ramach 

obszaru objętego planem M 

Usług zgodnie z definicją 
w §5 ust.1 pkt 14 (w planie 

są wyłącznie usługi 

publiczne i usługi 
medyczne)  

mają być na jednostce 
przeznaczonej pod taką 

zabudowę  

- realizacja ciągów pieszych 
i pieszo – rowerowych - na 

terenach oznaczonych 

symbolem 38ZI1, 38ZI2, 
38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 

38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 

38ZI12, 38ZI14, 
dodatkowo dopuszcza się 

realizację usług  

tak     Dopuszcza się lokalizację usług 
rekreacyjnych  

Ustala się w zakresie 
obsługi komunikacyjnej: -

włączenie obszaru do drogi 

publicznej od strony ulicy 
Siemianowickiej poprzez 

układ dróg zbiorczych 

oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 38KDZ1, 

38KDZ2, 38KDZ3 i dalej 

poprzez układ dróg 
lokalnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 

38KDL1, 38KDL2, 

38KDL3, 38KDL4, 

38KDL5, 38KDL6, 

38KDL7 i 38KDL8, 
38KDL9; dopuszcza się 

realizacje dróg 

dojazdowych 
i wewnętrznych 

rozprowadzających ruch 

z dróg lokalnych;  

 nie    Nie ma możliwości obsługi 
terenów mieszkaniowych za 

pomocą drogi zbiorczej (§9 

Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 

iich usytuowanie z dnia 

2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 
poz. 430 z późn. zm.)  

na terenach oznaczonych 
symbolem 38ZI1, 38ZI2, 

38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 

38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 
38ZI12, 38ZI14, 

dodatkowo dopuszcza się 
realizację usług o których 

mowa w § 5 ust.1 pkt 15) 

i pkt 17) wraz 
z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną  

 nie    Przeznaczenie podstawowe to 
zieleń izolacyjna; lokalizacja 

usług publicznych tylko ją 

uzupełnia; możliwość 
lokalizacji wszystkich typów 

usług spowoduje wyparcie 
zieleni izolacyjnej jako funkcji 

podstawowej  

Rozdział 1-6; Prośba o: 

Uzupełnienie §11ust. 1 pkt 
b) w następujący sposób 

„zakaz stosowania 

Cały plan  Na obszarze objętym 

planem ustala się zakaz 
realizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie 

tak     Do zapisu dodano pkt „zakaz 

stosowania materiałów 
pylących, nie dopuszczonych 

w budownictwie przepisami 
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materiałów pylących do 
utwardzania powierzchni 

dróg i parkingów” 

uzupełnić, że dotyczy to 
materiałów pylących „nie 

dopuszczonych 

w budownictwie przepisami 
odrębnymi” Z uwagi na 

brak kanalizacji sanitarnej 

na tym terenie – 
dopuszczenie stosowania 

innych rozwiązań do czasu 

jej wybudowania (zbiorniki 
bezodpływowe na 

nieczystości, lokalne 
oczyszczalnie ścieków) 

Zmianę zapisów §11 ust. 

2 lit. a) na: „obowiązek 
oczyszczania ścieków 

opadowych z substancji 

ropopochodnych i części 
stałych” Sprecyzowanie 

zapisu §15 ust. 1 i ust. 

2 aby drogi wewnętrzne 
mogły być włączone 

bezpośrednio do dróg 

zbiorczych (oznaczonych 
na rysunku KDZ1, KDZ2, 

KDZ3) Wykreślenie §15 

ust. 3, który w zabudowie 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 

usługowej dopuszcza 
wyłącznie 40% miejsc 

parkingowych jako 

naziemne i nakazuje garaże 
podziemne  

znacząco oddziaływać na 
środowisko, które 

wymagają sporządzenia 

oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 

środowisko z wyjątkiem  

odrębnymi, do utwardzania 
powierzchni dróg i parkingów  

Cały plan  Ustala się zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych kolektorem K-

1,6 „Siemianowicka – 

Mazurska” (po za 
rysunkiem planu) – po jego 

rozbudowie. Ze wschodniej 

części obszaru istnieje 
możliwość odprowadzenia 

ścieków poprzez 

przepompownię ścieków 
„Park” zlokalizowaną na 

terenie WPKiW. 

Możliwości i warunki 
przyłączenia każdorazowo 

uzgadniać z Chorzowsko -

Świętochłowickim 
Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji  

tak     Zapis został uzupełniony 
o zdanie: Do czasu 

wybudowania sieci 

kanalizacjisanitarnej dopuszcza 
się wyposażenie nieruchomości 

w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych, lub 
w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych spełniające 

wymagania określone 
w przepisach odrębnych”  

Cały plan  ustala się nakaz stosowania 
separatorów oleju i błota 

przy odprowadzaniu wód 

opadowych z parkingów  

tak     Zmieniono na „obowiązek 
oczyszczania ścieków 

opadowych z substancji 

ropopochodnych i części 
stałych  

Cały plan  Ustala się w zakresie 

obsługi komunikacyjnej: - 

włączenie obszaru do drogi 
publicznej od strony ulicy 

Siemianowickiej poprzez 

układ dróg zbiorczych 
oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 38KDZ1, 
38KDZ2, 38KDZ3 i dalej 

poprzez układ dróg 

lokalnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 

38KDL1, 38KDL2, 

38KDL3, 38KDL4, 
38KDL5, 38KDL6, 

38KDL7 i 38KDL8, 

38KDL9; dopuszcza się 
realizacje dróg 

 nie    Nie ma możliwości obsługi 

terenów mieszkaniowych za 

pomocą drogi zbiorczej (§9 
Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne 
iich usytuowanie z dnia 

2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 

poz. 430 z późn. zm.)  
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dojazdowych 
i wewnętrznych 

rozprowadzających ruch 

z dróg lokalnych;  

M U  W zabudowie 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 
zabudowie usługowej 

miejsca postojowe, 

parkingowe i garaże należy 
organizować 

w podziemnych częściach 

obiektów budowlanych; 
dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych 

i parkingowych naziemnych 
w ilości nie większej niż 40 

% wymaganej planem 

liczby miejsc 
parkingowych.  

Tak - częściowo     Można lokalizować parkingi 

wewnątrz budynków oraz 

zmniejszono ich ilość  

Wniosek o wprowadzenie 

zmian na rysunku planu: 
Usunięcie 

nieprzekraczalnych linii 

zabudowy wzdłuż drogi 

lokalnej oznaczonej jako 

KDL Takie przesunięcie 

dróg wyznaczonych na 
rysunku planu tak, aby 

obejmowały one działki 

miejskie, a prywatne w jak 
najmniejszym stopniu 

w szczególności chodzi 

o drogę KDL5, która 
sąsiaduje z działką drogową 

miejską – dz. nr 17  

Cały projekt  Rysunek planu  tak     Usunięto nieprzekraczalnych 

linii zabudowy  

Rysunek planu   nie    Powierzchnia terenu działki 
miejskiej wynosi 690 m2, 

powierzchnia terenów objętych 

zmianą na tereny mieszkaniowe 
wynosi 15130 m2; pow. działki 

miasta stanowi 4% powierzchni 

działek które mogą być 
przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową  

Ze względu na planowaną 

budowę przedłużenia ulicy 
Świerkowej proponujemy 

przesunięcie linii M/MW na 
rysunku planu w kierunki 

wschodnim tak, aby 

przebiegała ona wzdłuż ul. 
Świerkowej  

M MW  Rysunek do projektu planu  tak     Na rysunku planu przesunięto 

granicę jednostki w kierunku 
wschodnim  

Prośba o obniżenie 

wysokości renty 

planistycznej  

Cały projekt  Ustala się stawki 

procentowych dla 

nieruchomości, dla których 
wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem zmiany 

 nie    Renta planistyczna dotyczy 

wzrostu wartości 

nieruchomości; wartość 
większości terenu nie ulega 

zmianie z uwagi na 
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planu zgodnie z art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu 
przestrzennym: - dla 

terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38MN1, 
38MN2, 38MN3, 38MN4 

oraz symbolem 38MN5 

ustala się stawkę 30% 
(słownie: trzydzieści 

procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 
symbolem 38M1, 38M2, 

38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 
38M7, 38M8, 38M9, 

38M10 38M11, 38M12, 

38M13, 38M14 ustala się 
stawkę 20% (słownie: 

dwadzieścia procent); -dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38M,U1, 

38M,U2, 38M,U3 ustala się 

stawkę 10% (słownie: 
dziesięć procent); -dla 

terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38U1, 
38U2 oraz symbolem 38U3 

ustala się stawkę 30% 

(słownie: trzydzieści 
procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 

symbolem 38UP1, ustala 
się stawkę 5% (słownie: 

pięć procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 
symbolem 38ZP1, 38ZP2, 

38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 

38ZP6, 38ZP7, 38ZP8, 
38ZP9, 38ZP10, 38ZP11 

ustala się stawkę 5 % 

(słownie: pięć procent); -dla 
terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZI1, 

38ZI2, 38ZI3, 38ZI4, 
38ZI5, 38ZI6, 38ZI7, 

38ZI9, 38ZI10, 38ZI12, 

38ZI14, 38ZI15, ustala się 
stawkę 30 % (słownie: 

trzydzieści procent); - dla 

terenów oznaczonych na 

dotychczasowe przeznaczenie 
na cele mieszkaniowe  
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planie symbolem 38ZI8, 
38ZI11, 38ZI13, 38ZI16, 

38ZI17, 38ZI18, 38ZI19, 

38ZI20 ustala się stawkę 30 
% (słownie: trzydzieści 

procent);  

2  25.02.2011  Nestin Polska 
Sp. z o.o. Al. 

Korfantego 

141A 40-154 
Katowice  

W terenach zabudowy 
mieszkaniowej (symbol M) 

nie ma możliwości 

lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej w pasie 80 

mb od drogi zbioeczej (§18 
ust. 2, pkt 2a); wniosek 

o zezwolenie na realizację 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w całym 

terenie oznaczonym 

symbolem „M” poprzez 
zmianę treści §18 ust. 2, pkt 

2a na „Zabudowa 

jednorodzinna”  

M  zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w odległości 

większej niż 80,0 m od linii 

rozgraniczających drogi 
zbiorcze oznaczone 

symbolem 38KDZ1 

i 38KDZ2;  

Tak - częściowo     Zmniejszono pas, w którym nie 
można lokalizować zabudowy 

jednorodzinnej z 80 do 60 m  

Liczba kondygnacji – 

w projekcie planu dla 

terenów oznaczonych 

symbolami MN, M – 

wysokość zabudowy 

opisywana jako konkretna 
liczba a nie wysokość 

maksymalna np.: ·Budynki 

jednorodzinne – 
2 kondygnacje (§18 ust. 1, 

pkt 4b) lub 2-3 kondygnacje 

(§18 ust.2, pkt 4b) · 
Budynki wielorodzinne - 

4 kondygnacje (§18 ust. 1, 

pkt 4b) · Budynki usługowe 
- 2 kondygnacje (§18 ust. 1, 

pkt 4b) lub 2-4 kondygnacje 

(§18 ust. 1, pkt 4b); 
Wniosek o określenie 

wysokości maksymalnej 

budynków (do 
2 kondygnacji, do 

3 kondygnacji, do 

4 kondygnacji), a tym 
samym zezwolenie na 

realizację np. parterowych 

budynków jednorodzinnych 
i usługowych oraz 

MN M U  budynki jednorodzinne - 

wysokość budynków 

mieszkalnych 

2 kondygnacje. Na terenach 

oznaczonych symbolem 

MN1, MN3 oraz MN5 
dopuszcza się 

zagospodarowanie 

poddasza jako trzeciej 
kondygnacji mieszkalnej; 

budynki wielorodzinne - 

wysokość budynków: dla 
zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

4 kondygnacje nadziemne, 
dopuszcza się piątą 

kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 
powierzchnią nie będzie 

przekraczała 60% 

powierzchni zabudowy 
budynku; dla zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej wysokość 
od 2 do 3 kondygnacji; dla 

budynków usługowych 

2 kondygnacje nadziemne; 
budynki usługowe - 

Tak - częściowo     dla budynków jednorodzinnych 

wprowadzono zapis 

umożliwiający lokalizację 

budynków o wysokości od 5 do 

7,5 m, co umożliwia budowę 

obiektów parterowych oraz 
dwukondygnacyjnych; 

zabudowa usługowa 

i wielorodzinna 8,5 – 12m  
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budynków wielorodzinnych 
niższych niż 4 kondygnacje  

wysokość obiektów od 2 do 
4 kondygnacji, nie wyżej 

jednak niż 12 m mierząc do 

górnej krawędzi gzymsu. b) 
dachy płaskie;  

Zgodnie z projektem 

w zabudowie 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 

usługowej należy 
wybudować 60% miejsc 

parkingowych jako 

podziemne (§15 ust.3); 
wniosek o wykreślenie tego 

zapisu  

M U  W zabudowie 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz 

zabudowie usługowej 

miejsca postojowe, 
parkingowe i garaże należy 

organizować 

w podziemnych częściach 
obiektów budowlanych; 

dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych 
i parkingowych naziemnych 

w ilości nie większej niż 40 

% wymaganej planem 
liczby miejsc 

parkingowych.  

Tak - częściowo     Można lokalizować parkingi 

wewnątrz budynków oraz 
zmniejszono ich ilość  

Dachy – plan określa 
bardzo szczegółowo rodzaj 

dachów dla poszczególnych 

obszarów, np.: · W obszarze 

MN2, MN4 – dachy płaskie 

(§18 ust.1 pkt 4e) · 

W obszarze MN1, MN3, 
MN5 – dachy spadziste 

o nachyleniu 280-360 (§18 

ust.1 pkt 4e); Wniosek 
o umożliwienie większej 

dowolności w tym zakresie 

i dopuszczenie: · Na 
wszystkich terenach 

oznaczonych symbolem 

MN dachów płaskich, 
spadzistych (00-360) lub 

kopertowych · Na 

wszystkich terenach M – 
dachy płaskie lub dachy 

złożone wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych  

MN2 MN4 
MN1 MN3 

MN5  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - dachy wg 

indywidualnych rozwiązań 

projektowych: na terenach 

oznaczonych symbolem 

MN2 i MN4 płaskie; na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN1, MN3, 

MN5 spadziste 

o nachyleniu 280do 360kryte 
dachówką w kolorze 

czerwonym. Główna 

kalenica równoległa do osi 
drogi wewnętrznej. 

Dopuszcza się inne kolory 

dachówki pod warunkiem 
zastosowania jednego 

koloru wzdłuż całej drogi 

wewnętrznej lub sięgacza  

tak     Uwzględniono: na terenie MN2, 
MN4 nachylenie dachów od 

00do 280; na terenie MN1, 

MN3, MN5 nachylenie dachów 

od 00do 360 

Dachy – na terenie MN 

plan dopuszcza dachóki 

koloru czerwonego lub 
innego pod warunkiem 

zastosowania jednego 

koloru wzdłuż całej drogi 
wewnętrznej lub sięgacza; 

MN  dachy wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych: na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN2 i MN4 

płaskie; na terenach 

oznaczonych symbolem 
MN1, MN3, MN5 spadziste 

Nie wymaga 

zmiany  
   zapis planu pozwala na budowę 

zespołu budynków wzdłuż 

sięgacza o kolorze dachu 
dowolnym, ale jednolitym dla 

wszystkich budynków  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 3138



wniosek o dopuszczenie 
także koloru czarnego, jako 

jednego z podstawowych 

w zabudowie 
jednorodzinnej, aktualnie 

stosowanego np. na osiedlu 

Planty Śląskie  

o nachyleniu 280do 360kryte 
dachówką w kolorze 

czerwonym. Główna 

kalenica równoległa do osi 
drogi wewnętrznej. 

Dopuszcza się inne kolory 

dachówki pod warunkiem 
zastosowania jednego 

koloru wzdłuż całej drogi 

wewnętrznej lub sięgacza  

W terenie MN (§18 ust. 1, 

pkt 5d) określona jest 

maksymalna wielkość 
działki budowlanej: · 

Zabudowa szeregowa 250 – 

400 m2 · Zabudowa 
bliźniacza 350 – 600 m2 · 

Zabudowa wolnostojąca 

500 – 1000 m2; Wniosek 
o wykreślenie wielkości 

maksymalnych i utrzymanie 

jedynie wielkości 
minimalnych  

MN  W zakresie 

zagospodarowania terenu 

obowiązuje: a) minimalny 
udział powierzchni 

biologicznie czynnej 50 %; 

b) wskaźnik powierzchni 
zabudowy max 30%; c) 

i ntensywność zabudowy – 

nie określa się; d) wielkość 
i rozmiary działek: - dla 

zabudowy szeregowej 250 

– 400 m2, - dla zabudowy 
bliźniaczej 350 – 600 m2, - 

dla zabudowy 

wolnostojącej 500 – 1000 
m2,  

Tak - częściowo     Zwiększono maksymalne 

powierzchnie działek do 600, 

800 i 1250 m2  

Wniosek o dopuszczenie 

stacji benzynowej na 
terenie U3  

U3  adaptacja terenu 

oznaczonego symbolem 
38U3 dla potrzeb rozwoju 

istniejącego ogrodnictwa  

 nie    Lokalizacja stacji paliw w silnie 

eksponowanym narożniku, przy 
wjeździe na teren osiedla jest 

niemożliwa  

W terenie U3 

w dopuszczeniach wniosek 
o dopisanie zabudowy 

mieszkaniowej  

U  adaptacja terenu 

oznaczonego symbolem 
38U3 dla potrzeb rozwoju 

istniejącego ogrodnictwa  

 nie    Na terenie w przeważającej 

części przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową należy 

wyznaczyć tereny przeznaczone 

pod usługi  

Zieleń parkowa wokół 

stawu (38ZP4); wniosek 

o zmianę na przeznaczenie 

mieszkaniowe (zabudowa 

jednorodzinna)  

38ZP4  tereny zieleni parkowej – 

ogólnodostępnej  
 nie    Strefa zieleni parkowej wokół 

stawu oprócz walorów 

estetycznych stanowi bufor 

ochronny, a dobrze 

zagospodarowany 

zdecydowanie podnośi wartość 
otaczających terenów  

Nieprzekraczalne linie 

zabudowy wokół dróg 
lokalnych (wyznaczone na 

rysunku planu wokół dróg 

lokalnych); wniosek o ich 
usunięcie  

cały projekt   tak     Usunięto nieprzekraczalnych 

linii zabudowy  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 3138



W zapisie §18 ust6 pkt5b) 
dla terenów dróg lokalnych 

ustalono szerokość 

w liniach rozgraniczających 
16m; wniosek 

o zmniejszenie klasy dróg 

oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDL do 

drogi dojazdowej klasy D 

o szerokości w liniach 
rozgraniczających 10m (co 

jest zgodne 

z rozporządzeniem)  

KDL  dla terenów dróg lokalnych 
oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 38KDL1, 

38KDL2, 38KDL3, 
38KDL4, 38KDL5, 

38KDL6, 38KDL7 

i 38KDL8, 38KDL9 ustala 
się szerokość w liniach 

rozgraniczających 16 m  

tak     Klasy dróg zmienione będą na 
dojazdowe – 10m, lokalne – 12 

m  

Zapisy §15 ust.1 i ust.2 

pkreślają sposób połączenia 

dróg : drogi wewnętrzne 
mogą być włączone jedynie 

do dróg lokalnych a drogi 

lokalne jedynie do 
zbiorczych; prośba o takie 

sprecyzowanie w/w zapisu 

aby drogi wewnętrzne 
mogłyby być włączone 

bezpośrednio do dróg 

zbiorczych (oznaczonych 
na rysunku planu KDZ1, 

KD2, KDZ3)  

KDZ  Ustala się w zakresie 

obsługi komunikacyjnej: - 

włączenie obszaru do drogi 
publicznej od strony ulicy 

Siemianowickiej poprzez 

układ dróg zbiorczych 
oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 38KDZ1, 

38KDZ2, 38KDZ3 i dalej 
poprzez układ dróg 

lokalnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 
38KDL1, 38KDL2, 

38KDL3, 38KDL4, 

38KDL5, 38KDL6, 
38KDL7 i 38KDL8, 

38KDL9; - dopuszcza się 

realizacje dróg 
dojazdowych 

i wewnętrznych 

rozprowadzających ruch 
z dróg lokalnych;  

 nie    Nie ma możliwości obsługi 

terenów mieszkaniowych za 

pomocą drogi zbiorczej (§9 
Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne 

iich usytuowanie z dnia 
2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 

poz. 430 z późn. zm.)  

Renta planistyczna – jest 

bardzo wysoka; wniosek 
o jej obniżenie z 20% i 30% 

do 10%  

cały projekt  Ustala się stawki 

procentowych dla 
nieruchomości, dla których 

wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem zmiany 
planu zgodnie z art. 36 ust. 

4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym: - dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38MN1, 

38MN2, 38MN3, 38MN4 

oraz symbolem 38MN5 
ustala się stawkę 30% 

 nie    Renta planistyczna dotyczy 

wzrostu wartości 
nieruchomości; wartość 

większości terenu nie ulega 

zmianie z uwagi na 
dotychczasowe przeznaczenie 

na cele mieszkaniowe  
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(słownie: trzydzieści 
procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 

symbolem 38M1, 38M2, 
38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 

38M7, 38M8, 38M9, 

38M10 38M11, 38M12, 
38M13, 38M14 ustala się 

stawkę 20% (słownie: 

dwadzieścia procent); - dla 
terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38M,U1, 

38M,U2, 38M,U3 ustala się 
stawkę 10% (słownie: 

dziesięć procent); - dla 
terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38U1, 

38U2 oraz symbolem 38U3 
ustala się stawkę 30% 

(słownie: trzydzieści 

procent); - dla terenów 
oznaczonych na planie 

symbolem 38UP1, ustala 

się stawkę 5% (słownie: 
pięć procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 

symbolem 38ZP1, 38ZP2, 
38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 

38ZP6, 38ZP7, 38ZP8, 

38ZP9, 38ZP10, 38ZP11 
ustala się stawkę 5 % 

(słownie: pięć procent); - 

dla terenów oznaczonych 
na planie symbolem 38ZI1, 

38ZI2, 38ZI3, 38ZI4, 

38ZI5, 38ZI6, 38ZI7, 
38ZI9, 38ZI10, 38ZI12, 

38ZI14, 38ZI15, ustala się 

stawkę 30 % (słownie: 
trzydzieści procent); - dla 

terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZI8, 
38ZI11, 38ZI13, 38ZI16, 

38ZI17, 38ZI18, 38ZI19, 

38ZI20 ustala się stawkę 30 
% (słownie: trzydzieści 

procent);  

Dla terenów oznaczonych 
symbolem ZI (§18 ust. 6). 

W związku z faktem, że 

Cały projekt ZI 
M  

na terenach oznaczonych 
symbolem ZI dodatkowo 

dopuszcza się realizację 

Nie wymaga 
zmiany  

   Parkingi mają być lokalizowane 
na terenie, na którym znajduje 

się inwestycja, co oznacza, że 
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zarówno na terenach 
objętych planem „ZI” jak 

i planem „M” dopuszczone 

są usługi oraz miejsca 
parkingowe przeznaczone 

dla budynków usługowych 

- prośba o jasne określenie 
czy inwestorzy mogą 

realizować inwestycje 

usługowe na obszarze 
obejmującym jednocześnie 

tereny oznaczone 

symbolem ZI oraz M i wg 
własnego uznania wybrać 

w której części 
realizowanej inwestycji 

zostaną zlokalizowane 

miejsca parkingowe a w 
której zabudowa 

kubaturowa. Umożliwi to 

korzystniejsze 
zagospodarowanie terenu.  

usług o których mowa w § 
5 ust.1 pkt 15) i pkt 17) 

wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną  

jedynie w przypadku lokalizacji 
usług na dwóch jednostkach 

zagospodarowania można 

lokalizować parkingi na 
obydwóch jednostkach  

Dla terenów oznaczonych 

symbolem ZI (§18 ust. 6) – 

wniosek o wprowadzenie 
zapisu mówiącego, że 

w przypadku realizacji 

inwestycji mieszkaniowej 
na terenie oznaczonym 

symbolem „M” istnieje 

możliwość realizacji 
parkingów obsługujących tą 

inwestycję na terenie 

oznaczonym symbolem 
„ZI”  

ZI    nie    Parkingi dla zabudowy 

mieszkaniowej mają być na 

jednostce przeznaczonej pod 
taką zabudowę  

Wniosek o zwiększenie 

pasa w którym mogą 
lokalizować się usługi 

wolnostojące z 50 do 120 

mb od drogi zbiorczej  

M  Zabudowa mieszkaniowa - 

usługi publiczne 
wbudowane w budynki 

mieszkalne wielorodzinne; - 

nieuciążliwe usługi 
o których mowa w § 5 ust 

1. pkt 14, w obiektach 

wolnostojących 
realizowanych w odległości 

nie większej niż 50,0 m od 

linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 

38KDZ1;  

 nie    Obecny projekt planu zakład 

grupowanie funkcji ( 
w kierunku od drogi kolejno: 

zabudowa wielorodzinna 

i usługowa, wielorodzinna 
i jednorodzinna, 

jednorodzinna); zwiększenie 

pasa do 120m spowoduje 
możliwość lokalizacji usług 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

domów jednorodzinnych  
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Wniosek o uzupełnienie 
§18 ust. 2 pkt. e) także 

przez „garaże wbudowane”  

M  na działkach zabudowy 
jednorodzinnej budowa 

garaży w formie 

bliźniaczej, lub jako obiekty 
dobudowane do budynków 

mieszkalnych  

tak     Dopisano garaże wbudowane  

Dla terenów oznaczonych 
symbolem „M” – wniosek 

o zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej z 40% 
do 30%  

M  W zakresie 
zagospodarowania terenu 

obowiązuje: minimalny 

udział powierzchni 
biologicznie czynnej 40 %  

tak     Zmniejszono powierzchnię 
biologicznie czynną z 40% do 

30%  

Dla terenów oznaczonych 

symbolem „M” – wniosek 
o zwiększenie wskaźników 

zabudowy z 40% do 50%  

M  W zakresie 

zagospodarowania terenu 
obowiązuje: wskaźnik 

powierzchni zabudowy max 

40%  

tak     Zwiększono wskaźnik 

zabudowy do 50%  

Wniosek o wykreślenie §18 
ust. 2 pkt. 5e), 

określającego obowiązek 

urządzenia 
wewnątrzosiedlowej zieleni 

urządzonej na każde 100 

mieszkań w terenie „M”  

M  W zakresie 
zagospodarowania terenu 

obowiązuje: na każde 100 

mieszkań wymagane jest 
urządzenie 

wewnątrzosiedlowej zieleni 

o charakterze parkowym, 
wypoczynkowym bądź 

rekreacyjnym wraz 

z elementami małej 
architektury; minimalną 

powierzchnię tej zieleni 

określa się na 500 m2 

 nie    Należy dążyć do grupowania 
zieleni w formie 

wewnątrzosiedlowych 

zieleńców w celu podnoszenia 
standardu i komfortu życia  

Zgodnie z zapisami 

minimalna powierzchnia 

zabudowy dla obiektów 
usługowych w ramach 

terenów oznaczonych 

symbolem „M” – została 
określona na 500m² (§18 

ust. 2 pkt. 4c)), w terenach 

ZI (§18 ust. 6 pkt. 2b)) – na 

400m² - wniosek 

o zmniejszenie jej do 

300m²  

M ZI  Zabudowa mieszkaniowa - 

dla obiektów usługowych 

ustala się: pow. zabudowy 
nie mniej niż 500 m2i nie 

więcej niż 2000 m2pow. 

sprzedaży; tereny zieleni - 
realizację usług ustala się, 

że powierzchnia zabudowy 

jednego obiektu nie może 

być mniejsza niż 400 m2 

tak     Zmniejszono minimalną pow. 

zabudowy obiektów 

usługowych do 300m2 

W terenach ZI – nakaz 

zachowania istniejącej 

zieleni (§18 ust. 6 pkt. 3a)) 
– wniosek o uzupełnienie 

„zgodnie z przepisami 

odrębnymi”  

ZI  Ustala się nakazy 

zachowanie istniejącej 

zieleni  

tak     Dopisano „zgodnie 

z przepisami odrębnymi”  

Wniosek o usunięcie zapisu M ZI  Tereny mieszkaniowe - Tak - częściowo     Zrównano wartość do 15m; 
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– w terenach oznaczonych 
symbolami M (§18 ust. 

2 pkt. 5h)) oraz w terenie ZI 

(§18 ust. 6 pkt. 3c)) 
określono strefy 

oddzielające zieleni od 

usług (15 mb od zabudowy 
wielorodzinnej, 20 mb od 

jednorodzinnej)  

w zakresie 
zagospodarowania terenu 

obowiązuje: dla zabudowy 

usługowej zachować strefę 
zieleni od zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej min. 15 m 
i min. 20 m od zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej; Tereny 
zieleni - ustala się nakazy: 

zachowania strefy zieleni 

nie mniejszej niż 15 m od 
budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych i 20 m od 
budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych  

należy zapewnić strefy 
buforowe oddzielające usługi 

od zabudowy mieszkaniowej  

Z uwagi na planowaną 

budowę przedłużenia ul. 
Świerkowej – wniosek 

o przesunięcie linii M/MW 

na rysunku planu 
w kierunku wschodnim tak, 

aby przebiegała ona wzdłuż 

ul. Świerkowej  

M MW  Rysunek do projektu planu  tak     Na rysunku planu przesunięto 

granicę jednostki w kierunku 
wschodnim  

Wniosek o dopuszczenie 

usług (zgodnie z definicją 

wskazaną w §5 ust. 1 pkt. 
14) w części terenu objętej 

symbolem ZI, w której 

wskazano możliwość 
realizacji usług 

medycznych i usług 

publicznych  

ZI  na terenach oznaczonych 

symbolem 38ZI1, 38ZI2, 

38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 
38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 

38ZI12, 38ZI14, 

dodatkowo dopuszcza się 
realizację usług o których 

mowa w § 5 ust.1 pkt 15) 

i pkt 17) wraz 
z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną  

 nie    Przeznaczenie podstawowe to 

zieleń izolacyjna; lokalizacja 

usług publicznych tylko ją 
uzupełnia; możliwość 

lokalizacji wszystkich typów 

usług spowoduje wyparcie 
zieleni izolacyjnej jako funkcji 

podstawowej  

Wniosek o uzupełnienie 

przeznaczenia 
dopuszczalnego na terenach 

ZI opisanego w §18 ust. 
8 pkt. 2 następującymi 

przeznaczeniami: b) 

Realizacja obiektów 
służących rekreacji oraz 

obiektów sportowych, 

w tym boisk sportowych, 
placów zabaw c) Realizacja 

wjazdów z drogi zbiorczej 

na działki inwestycyjne 
zlokalizowane na terenie M 

ZI  - realizacja ciągów pieszych 

i pieszo – rowerowych - na 
terenach oznaczonych 

symbolem 38ZI1, 38ZI2, 
38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 

38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 

38ZI12, 38ZI14, 
dodatkowo dopuszcza się 

realizację usług  

Tak - częściowo     Dopuszcza się lokalizację usług 

rekreacyjnych  
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położone wzdłuż dróg 
zbiorczych  

Wniosek o zmianę zapisów 

§11 ust. lit. a na: 
„obowiązek oczyszczania 

ścieków opadowych 

z substancji 
ropopochodnych i części 

stałych”  

Cały plan  ustala się nakaz stosowania 

separatorów oleju i błota 
przy odprowadzaniu wód 

opadowych z parkingów  

tak     Zmieniono na „ obowiązek 

oczyszczania ścieków 
opadowych z substancji 

ropopochodnych i części 

stałych  

Wniosek o uzupełnienie 

zapisów §16 ust. 2 w 
następujący sposób: „Do 

czasu wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości 

ciekłych, lub 

w przydomową 
oczyszczalnię ścieków 

bytowych spełniające 

wymagania określone 
w przepisach odrębnych”  

Cały plan  Ustala się zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych kolektorem K-

1,6 „Siemianowicka – 

Mazurska” (po za 
rysunkiem planu) – po jego 

rozbudowie. Ze wschodniej 

części obszaru istnieje 
możliwość odprowadzenia 

ścieków poprzez 

przepompownię ścieków 
„Park” zlokalizowaną na 

terenie WPKiW. 

Możliwości i warunki 

przyłączenia każdorazowo 

uzgadniać z Chorzowsko -

Świętochłowickim 
Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji  

tak     Zapis został uzupełniony 

o zdanie: Do czasu 
wybudowania sieci 

kanalizacjisanitarnej dopuszcza 
się wyposażenie nieruchomości 

w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych, lub 
w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych spełniające 

wymagania określone 
w przepisach odrębnych”  

Wniosek o uzupełnienie 

w §11 ust. 1 pkt. b) 
w następujący sposób: 

„zakaz(...) I. stosowania 

materiałów pylących, nie 
dopuszczonych 

w budownictwie przepisami 

odrębnymi, do utwardzania 
powierzchni dróg 

i parkingów”  

Cały plan  Na obszarze objętym 

planem ustala się zakaz 
realizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na 
środowisko, które 

wymagają sporządzenia 

oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na 

środowisko z wyjątkiem  

tak     Do zapisu dodano pkt „zakaz 

stosowania materiałów 
pylących, nie dopuszczonych 

w budownictwie przepisami 

odrębnymi, do utwardzania 
powierzchni dróg i parkingów  

Na rysunku planu drogi 
o symbolu 38KDZ1 oraz 

38KDL biegną po terenach 

prywatnych pomimo, że 
sąsiadują z działkami 

drogowymi należącymi do 

miasta Chorzowa tj. dz. 
426/29 (w terenie 38KDZ1 

przy wjeździe do ul. 

38KDZ1 
38KDL1  

Rysunek planu   nie    Powierzchnia terenu działki 
miejskiej wynosi 690 m2, 

powierzchnia terenów objętych 

zmianą na tereny mieszkaniowe 
wynosi 15130 m2; pow. działki 

miasta stanowi 4% powierzchni 

działek które mogą być 
przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową  
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Siemianowickiej); dz.17 (w 
obszarze 38M7). Prośba 

o takie przesunięcie 

przebiegu planowanych 
w projekcie dróg aby 

obejmowały one działki 

miejskie (oznaczone 
w ewidencji gruntów jako 

drogi i faktycznie 

wykorzystywanie zgodnie 
z przeznaczeniem), 

a prywatne w jak 

najmniejszym stopniu  

Prośba o zweryfikowanie 

znalezionych nieścisłości 

oraz zapisów nie do końca 
zrozumiałych: a) §17 – 

powtórzenie treści ust. 2 i 

ust. 4 b) §18 ust. 1 pkt. 2a) 
– odnosi się do punktu 

który nie występuje 

w tekście c) §18 ust. 1 pkt. 
4f) – „dachy jak w punkcie 

4d)”, podczas gdy punkt 

4d) nie mówi o dachach d) 
§18 ust. 2 pkt. 5h) – odnosi 

się do zabudowy usługowej 

określonej w punkcie 2b) 
(usługi wbudowane) 

a powinien do 2c) (usługi 

wolnostojące) e) §18 ust. 
8 pkt. 4b) tiret 8 – zamiast 

„zgodnie z §16 (...)” 

powinno być „zgodnie 
z §15 (...)” f) §18 ust. 8 pkt. 

4d) określa zakaz instalacji 

reklam oraz wolnostojących 
tablic i szyldów na terenach 

ZI, zakaz ten powinien 
zgodnie z treścią §9 ust. 

1 dotyczyć terenów ZP g) 

w tekście nie ma §19, po 
§18 jest §20  

Cały plan  Obowiązuje zakaz budowy 

i montażu elementów 

reklamowych 
i informacyjnych na 

terenach zieleni parkowej 

oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP  

Tak - częściowo     Uwzględniono za wyjątkiem 

lit.f). zakaz lokalizacji reklam, 

szyldów wolnostojących ma 
obowiązywać zarówno na ZP 

jak i na ZI  

3  11.03.2011  MBM Marcin 

Musil, Jarosław 

Kubica, Al. 
Korfantego 

141a, 40-154 

Katowice  

Wniosek o dopuszczenie 

zabudowy jednorodzinnej  
Cały projekt   tak     Zabudowa jednorodzinna 

dopuszczona jest na 

jednostkach zagospodarowania 
oznaczonych symbolem 

38MN1, 38MN2, 38MN3, 

38MN4, 38MN5, 38M1, 38M2, 
38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 
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38M7, 38M8, 38M9, 38M10, 
38M11, 38M12, 38M13, 

38M14  

Dla terenu M,U3 liczba 
kondygnacji określona 

została jako 2-3 

kondygnacji dla budynków 
usługowych, propozycja 

zastąpienia jej „do 

3 kondygnacji”, tak aby 
możliwa była także 

realizacja budynków 

parterowych na tym 
obszarze  

M,U  wysokość budynków 
mieszkalnych od 2 do 

4 kondygnacji.  

    Określono wysokość budynków 
dla zabudowy wielorodzinnej 

max. 14,5m  

Propozycja wprowadzenia 

zapisu w zakresie §18 ust. 
3 pkt. 4b): „(...) dachy 

płaskie lub dachy złożone 

wg indywidualnych 
rozwiązań projektowych”  

M,U  wysokość budynków 

usługowych od 2 do 
3 kondygnacji, dachy 

płaskie  

Tak - częściowo     Określono wysokość budynków 

usługowych max. 7,5m; 
pozostawiono dachy płaskie  

Zgodnie z zapisami §18 ust. 

6 pkt. 5) lit a, dla terenów 

dróg zbiorczych ustalono 
szerokość w liniach 

rozgraniczających 20m – 

wniosek o zmniejszenie 
klasy drogi oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 

KDZ2 do drogi lokalnej 
klasy L o szerokości 12m 

w liniach 

rozgraniczających  

KDZ  dla terenów dróg 

zbiorczych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 
38KDZ1,38KDZ2 

i 38KDZ3 ustala się 

szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m  

 nie    Nie ma możliwości 

(Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne 
iich usytuowanie z dnia 

2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 

poz. 430 z późn. zm.)  

W terenie oznaczonym 

symbolem ZI proszę 

o dopuszczenie usług 
zgodnie z definicją w §5 

ust.1 pkt 14  

Cały projekt  na terenach oznaczonych 

symbolem 38ZI1, 38ZI2, 

38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 
38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 

38ZI12, 38ZI14, 

dodatkowo dopuszcza się 

realizację usług o których 

mowa w § 5 ust.1 pkt 15) 

i pkt 17) wraz 
z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną  

 nie    Przeznaczenie podstawowe to 

zieleń izolacyjna; lokalizacja 

usług publicznych tylko ją 
uzupełnia; możliwość 

lokalizacji wszystkich typów 

usług spowoduje wyparcie 

zieleni izolacyjnej jako funkcji 

podstawowej  

Wniosek o uzupełnienie 
w §11 ust. 1 pkt. b) 

w następujący sposób 

„zakaz(...) I. stosowania 
materiałów pylących, nie 

dopuszczonych 

Cały projekt  Na obszarze objętym 
planem ustala się zakaz 

realizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na 

środowisko, które 

tak     Do zapisu dodano pkt „zakaz 
stosowania materiałów 

pylących, nie dopuszczonych 

w budownictwie przepisami 
odrębnymi, do utwardzania 

powierzchni dróg i parkingów  
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w budownictwie przepisami 
odrębnymi, do utwardzania 

powierzchni dróg 

i parkingów”  

wymagają sporządzenia 
oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko z wyjątkiem  

Wniosek o uzupełnienie 

zapisów §16 ust. 2 w 

następujący sposób: „Do 
czasu wybudowania sieci 

kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości 

ciekłych, lub 
w przydomową 

oczyszczalnię ścieków 

bytowych spełniające 
wymagania określone 

w przepisach odrębnych  

Cały projekt  Ustala się zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
Odprowadzenie ścieków 

sanitarnych kolektorem K-

1,6 „Siemianowicka – 
Mazurska” (po za 

rysunkiem planu) – po jego 

rozbudowie. Ze wschodniej 
części obszaru istnieje 

możliwość odprowadzenia 

ścieków poprzez 
przepompownię ścieków 

„Park” zlokalizowaną na 

terenie WPKiW. 
Możliwości i warunki 

przyłączenia każdorazowo 

uzgadniać z Chorzowsko -
Świętochłowickim 

Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji  

tak     Zapis został uzupełniony 

o zdanie: Do czasu 

wybudowania sieci 
kanalizacjisanitarnej dopuszcza 

się wyposażenie nieruchomości 

w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych, lub 

w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych spełniające 
wymagania określone 

w przepisach odrębnych”  

Wniosek o zmianę zapisów 

§11 ust. 2 lit. a na: 

„obowiązek oczyszczania 
ścieków odpadowych 

z substancji 

ropopochodnych i części 
stałych”  

Cały projekt  ustala się nakaz stosowania 

separatorów oleju i błota 

przy odprowadzaniu wód 
opadowych z parkingów  

tak     Zmieniono na „ obowiązek 

oczyszczania ścieków 

opadowych z substancji 
ropopochodnych i części 

stałych  

Wniosek o wykreślenie §15 

ust.3  
M U  W zabudowie 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 
zabudowie usługowej 

miejsca postojowe, 

parkingowe i garaże należy 
organizować 

w podziemnych częściach 
obiektów budowlanych; 

dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych 
i parkingowych naziemnych 

w ilości nie większej niż 40 

% wymaganej planem 
liczby miejsc 

parkingowych  

 nie    Można lokalizować parkingi 

wewnątrz budynków oraz 

zmniejszono ich ilość  

4  11.03.2011  Roman Pudełko, Wnioski dla terenów U3  tereny zabudowy usługowej Tak - częściowo     Lokalizacja stacji paliw w silnie 
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ul. Braci 
Kiemliczów 44, 

30-389 Kraków  

objętych planem 38U3: a) 
dopuszczenie przeznaczenia 

terenu na budowę stacji 

benzynowej b) 
dopuszczenie zabudowy 

mieszkaniowej c) 

przesunięcie na rysunku 
planu drogi zbiorczej na 

zachód d) wykreślenie 

zapisu o lokalizowaniu 60% 
miejsc parkingowych 

w podziemiu e) zmiana 

dopuszczonej wysokość 
zabudowy  

- adaptacja terenu 
oznaczonego symbolem 

38U3 dla potrzeb rozwoju 

istniejącego ogrodnictwa 
wysokość obiektów od 2 do 

4 kondygnacji, nie wyżej 

jednak niż 12 m mierząc do 
górnej krawędzi gzymsu  

eksponowanym narożniku, przy 
wjeździe na teren osiedla jest 

niemożliwa Nie ma możliwości 

lokalizacji na terenie zabudowy 
mieszkaniowej Droga zbiorcza 

została przesunięta w kierunku 

zachodnim Uwaga do zapisu 
o lokalizowaniu 60% miejsc 

parkingowych w podziemiu nie 

dotyczy 38U3 Dopuszczalna 
wysokość zabudowy usługowej 

max. 7,5m  

Wnioski dla terenów 

objętych planem 38M6: a) 
dopuszczenie zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej w całym 
terenie M (bez zakazu 

lokalizacji w pasie 80mb od 

drogi zbiorczej KDZ1) oraz 
o zwiększenie pasa 

w którym mogą być 

lokalizowane usługi 
wolnostojące do 120mb od 

drogi zbiorczej b) 

w zakresie wysokości 
zabudowy prośba 

o dopuszczenie budynków 

jednorodzinnych 
parterowych, budynków 

wielorodzinnych niższych 

niż 4 kondygnacje oraz 
budynków usługowych 

parterowych c) 

zmniejszenie minimalnej 
powierzchni zabudowy 

usługowej do 300m² d) 
zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej z 40% 

do 30% oraz zwiększenie 
wskaźników zabudowy 

z 40% do 50% e) prośba 

o wykreślenie obowiązku 
urządzenia 

wewnątrzosiedlowej zieleni 

urządzonej na każde 100 
mieszkań. f) Wykreślenie 

obowiązku organizowania 

 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w odległości 
większej niż 80,0 m od linii 

rozgraniczających drogi 

zbiorcze oznaczone 
symbolem 38KDZ1 

i 38KDZ2 nieuciążliwe 

usługi o których mowa w § 
5 ust 1. pkt 14, w obiektach 

wolnostojących 

realizowanych w odległości 
nie większej niż 50,0 m od 

linii rozgraniczającej drogi 

zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 

38KDZ1 wysokość 

budynków: dla zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

4 kondygnacje nadziemne, 
dopuszcza się piątą 

kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 
powierzchnią nie będzie 

przekraczała 60% 
powierzchni zabudowy 

budynku; dla zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej wysokość 

od 2 do 3 kondygnacji; dla 

budynków usługowych 
2 kondygnacje nadziemne 

W zakresie 

zagospodarowania terenu 
obowiązuje: minimalny 

udział powierzchni 

Tak - częściowo     a) Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w odleglości 
większej niż 100,0 m od linii 

rozgraniczających drogą 

zbiorczą oznaczoną symbolem 
38KDZ1 lub w zespołach nie 

mniejszych niż 10 budynków 

mieszkalnych. Obecny projekt 
planu zakłada grupowanie 

funkcji ( w kierunku od drogi 

kolejno: zabudowa 
wielorodzinna i usługowa, 

wielorodzinna i jednorodzinna, 

jednorodzinna); zwiększenie 
pasa do 120m spowoduje 

możliwość lokalizacji usług 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych b) 

W zakresie wysokości 

zabudowy mieszkaniowej – 
wysokość budynków 

mieszkalnych do 14,5m c) nie 

dotyczy jednostki 
zagospodarowania 38M6 d) 

Zmniejszono powierzchnię 
biologicznie czynną z 40% do 

30% e) Należy dążyć do 

grupowania zieleni w formie 
wewnątrzosiedlowych 

zieleńców w celu podnoszenia 

standardu i komfortu życia f) 
Zmieniono zapis na: dla 

zabudowy usługowej o której 

mowa w pkt-cie 2) lit. c) 
zachować strefę zieleni od 

zabudowy mieszkaniowej j min. 
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strefy zieleni oddzielającej 
zabudowę usługową od 

mieszkaniowej  

biologicznie czynnej 40 % 
W zakresie 

zagospodarowania terenu 

obowiązuje: na każde 100 
mieszkań wymagane jest 

urządzenie 

wewnątrzosiedlowej zieleni 
o charakterze parkowym, 

wypoczynkowym bądź 

rekreacyjnym wraz 
z elementami małej 

architektury; minimalną 

powierzchnię tej zieleni 
określa się na 500 m2 dla 

zabudowy usługowej 
o której mowa w pkt-cie 2) 

lit. c) zachować strefę 

zieleni od zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej min. 15 m 

i min. 20 m od zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

10 m  

Wnioski dla terenów 

objętych planem 38ZI5: a) 
realizacja miejsc 

parkingowych dla 

inwestycji usługowej lub 
mieszkaniowej 

zlokalizowanej w terenie M 

b) realizacja obiektów 
rekreacyjnych 

i sportowych, w tym boisk 

sportowych oraz placów 
zabaw c) realizacja 

wjazdów na tereny 

inwestycji zlokalizowanych 
w ramach obszaru objętego 

planem „M” d) 
dopuszczenie usług zgodnie 

z definicją w §5 ust. 

1 pkt.14  

38ZI5  tereny zieleni izolacyjnej  Tak - częściowo     a) parkingi dla zabudowy 

mieszkaniowej mają być na 
zabudowie mieszkaniowej b) 

dopuszcza się lokalizację usług 

rekreacyjnych c) Nie ma 
możliwości obsługi terenów 

mieszkaniowych za pomocą 

drogi zbiorczej (§9 
Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie z dnia 
2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 

poz. 430 z późn. zm.) d) 
Przeznaczenie podstawowe to 

zieleń izolacyjna; lokalizacja 

usług publicznych tylko ją 
uzupełnia; możliwość 

lokalizacji wszystkich typów 

usług spowoduje wyparcie 
zieleni izolacyjnej jako funkcji 

podstawowej  

5  18.03.2011  TERMINALS 

Sp. z o.o., ul. 
Damrota 6/301, 

Wniosek o wykreślenie 

zakazu zabudowy 
jednorodzinnej w pasie 60m 

  Tak- częściowo     Dla dwóch terenów będzie 

można lokalizować zabudowę 
w pasie do ZI a zabudowę 
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40-022 
Katowice  

od ul. Wschodniej, przy 
utrzymaniu możliwości 

zabudowy wielorodzinnej 

o wysokości 3-4 
kondygnacje.  

mieszkaniową wielorodzinną 
tylko w pasie 50-60m od pasa 

ZI  

Wniosek o przesunięcie 

drogi oznaczonej symbolem 
KDL2 o kilka metrów na 

północ, tak aby południowa 

granica projektowanej drogi 
przebiegała po południowej 

granicy działek 17 oraz 

1509/97 (działki drogowe 
miejskie), a północna po 

działkach ewidencyjnych nr 

16 oraz 1512/96, które to 
działki są przedmiotem 

umowy przedwstępnej 

zawartej przez spółkę 
Terminals Sp. z o.o. 

a umowa przyrzeczona 

zaplanowana jest na dzień 
21.03.2011r  

KDL2  tereny komunikacji 

drogowej – drogi lokalne 
1/2  

tak     Przesunięto rezerwę terenową 

pod drogę  

Wniosek o wykreślenie §15 

ust. 3 który w zabudowie 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej nakazuje 

aby miejsca parkingowe 
były w 40% wbudowane 

w budynek  

MW  W zabudowie 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 

zabudowie usługowej 

miejsca postojowe, 
parkingowe i garaże należy 

organizować w kubaturze 

obiektów budowlanych; 
dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych 

i parkingowych naziemnych 
w ilości nie większej niż 60 

% wymaganej planem 

liczby miejsc 
parkingowych.  

Tak - częściowo     Parkingi mogą być 

lokalizowane wewnątrz 

budynków oraz zmniejszono ich 

ilość do 40%, usługi nie muszą 

„chować” parkingów 
w kubaturze  

6  25.02.2011  Nestin Polska 

Sp. z o.o., Al. 
Korfantego 

141A, 40-154 

Katowice  

Wniosek o wykreślenie 

zakazu zabudowy 
jednorodzinnej, 

w szczególności na 

obszarach M3, M4, M6 
i M7  

M  zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w odległości 
większej niż 60,0 m od linii 

rozgraniczających drogi 

zbiorcze oznaczone 
symbolem 38KDZ1 

i 38KDZ2  

Tak - częściowo     Dla dwóch terenów będzie 

można lokalizować zabudowę 
w pasie do ZI a zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną 

tylko w pasie 50-60m od pasa 
ZI  

Wniosek o korektę 

wysokości maksymalnej 
budynków: - dla budynków 

parterowych o dachach 

MN, M, U  wysokość budynków 

mieszkalnych 
2 kondygnacje. Na terenach 

oznaczonych symbolem 

Tak- częściowo     Dla budynków jednorodzinnych 

wprowadzono zapis 
umożliwiający lokalizację 

budynków o wysokości od 5 do 
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płaskich, dopuszczenie aby 
te budynki w części były 

niższe niż 5m - dla 

budynków jednorodzinnych 
z użytkowym poddaszem 

do 8,5m -dla budynków 

wielorodzinnych od 7m do 
15m - budynki usługowe od 

6m do 12m  

MN1, MN3 oraz MN5 
dopuszcza się 

zagospodarowanie 

poddasza jako trzeciej 
kondygnacji mieszkalnej; 

przy rozbudowie 

i nadbudowie budynków – 
obowiązuje zachowanie 

istniejącego na terenie 

charakteru zabudowy; 
wysokość budynków: dla 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 
4 kondygnacje nadziemne, 

dopuszcza się piątą 
kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 

powierzchnią nie będzie 
przekraczała 60% 

powierzchni zabudowy 

budynku; dla zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej wysokość 

od 2 do 3 kondygnacji; dla 
budynków usługowych 

2 kondygnacje nadziemne; 

dachy płaskie  

7,5 metrów, co umożliwia 
budowę obiektów parterowych 

i dwukondygnacyjnych;  

Wniosek o wykreślenie 
zapisu §15 ust. 3  

MW  W zabudowie 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 

zabudowie usługowej 
miejsca postojowe, 

parkingowe i garaże należy 

organizować w kubaturze 
obiektów budowlanych; 

dopuszcza się lokalizację 

miejsc postojowych 
i parkingowych naziemnych 

w ilości nie większej niż 60 
% wymaganej planem 

liczby miejsc 

parkingowych.  

Tak - częściowo     Parkingi mogą być 
lokalizowane wewnątrz 

budynków oraz zmniejszono ich 

ilość do 40%, usługi nie muszą 
„chować” parkingów 

w kubaturze  

Przy realizacji dachów 
dopuszczony jest kolor 

grafitowy w przypadku gdy 

kolor ten zastosowany 
będzie dla minimum 

3 budynków w jednym 

pozwoleniu na budowę. 
Prośba o dopisanie, że kolor 

Cały projekt   Tak - częściowo     Nie można dla wszystkich 
jednostek zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

pozwolić na tak dużą 
dowolność w kształcie 

geometrii dachu; dopuszcza się 

kolor grafitowy dla min. 
3 budynków objętych jednym 
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grafitowy dopuszczony jest 
także jeżeli kontynuuje 

zabudowę w sąsiedztwie  

pozwoleniem; zapis planu 
pozwala na budowę zespołu 

budynków wzdłuż sięgacza 

o kolorze dach dowolnym, ale 
jednolitym dla wszystkich 

budynków  

W terenie MN (§18 ust. 
1 pkt. 5d)) określona jest 

maksymalna wielkość 

działki budowlanej. Prośba 
o wpisanie wielkości, które 

zostały podane na 

spotkaniu, tzn.: - zabudowa 
szeregowa do 600m² - 

zabudowa bliźniacza do 

1000m² - zabudowa 
wolnostojąca do 1600m² 

Oraz doprecyzowanie, że 

w przypadku działek 
skrajnych oraz w przypadku 

gdy sąsiadują ze sobą 

działki w użytkowaniu 
wieczystym z działkami we 

własności przepis powyższy 

nie obowiązuje  

Cały projekt  wielkość i rozmiary 
działek: dla zabudowy 

szeregowej 250 – 600 m2, 

dla zabudowy bliźniaczej 
350 – 800 m2, dla 

zabudowy wolnostojącej 

500 – 1250 m2,  

Nie     Nie wymaga zmiany; Nie 
można wykreślić maksymalnej 

wielkości działek  

Doprecyzowanie wniosku 

o dopuszczenie zabudowy 

mieszkaniowej w terenie 
U3; - przesunięcie granicy 

obszaru U3 na granicę 

własności działek 
należących do Pana 

Romana Pudełko - 

wprowadzenie możliwości 
realizacji zabudowy 

mieszkaniowej w odległości 

większej niż 40 mb od 
drogi zbiorczej  

U3   Tak -częściowo     Przesunięto linię 

rozgraniczającą jednostki 

zagospodarowania; funkcja 
zabudowy mieszkaniowej nie 

została wprowadzona do U3  

Zmiana przeznaczenia 

terenu wokół stawu 
(38ZP4) na tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

ZP4  tereny zieleni parkowej – 

ogólnodostępnej  
Tak - częściowo     Zmniejszenie ZP4; 

pozostawienie części terenu 
zielonego jako teren 

ogólnodostępny w celu 

umożliwienia odpoczynku 
i rekreacyji mieszkańcom  

Wniosek o obniżenie klasy 

drogi oznaczonej jako 

KDZ1 do klasy drogi 
lokalnej wraz 

z utrzymaniem obecnej 

KDZ1  dla terenów dróg 

zbiorczych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 
38KDZ1, 38KDZ2 

i 38KDZ3 ustala się 

 nie    W celu sprawnej obsługi całego 

terenu objętego zmianą planu 

nie można zmienić klasy drogi; 
parametry dróg zostały 

określone rozporządzeniem (Ro 
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szerokości w liniach 
rozgraniczających 

o szerokości 20 mb  

szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m  

zporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie z dnia 

2.3.1999 r. (Dz.U. Nr 99, nr 43, 
poz. 430 z późn. zm.)  

Wniosek o obniżenie renty 

planistycznej do 10%  
cały projekt  Ustala się stawki 

procentowych dla 
nieruchomości, dla których 

wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem zmiany 
planu zgodnie z art. 36 ust. 

4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym: - dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38MN1, 

38MN2, 38MN3, 38MN4 

oraz symbolem 38MN5 
ustala się stawkę 30% 

(słownie: trzydzieści 

procent); -dla terenów 
oznaczonych na planie 

symbolem 38M1, 38M2, 

38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 
38M7, 38M8, 38M9, 

38M10 38M11, 38M12, 

38M13, 38M14 ustala się 
stawkę 20% (słownie: 

dwadzieścia procent); - dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38M,U1, 

38M,U2, 38M,U3 ustala się 

stawkę 10% (słownie: 
dziesięć procent); - dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38U1, 

38U2 oraz symbolem 38U3 

ustala się stawkę 30% 
(słownie: trzydzieści 

procent); - dla terenów 

oznaczonych na planie 
symbolem 38UP1, ustala 

się stawkę 5% (słownie: 

pięć procent); - dla terenów 
oznaczonych na planie 

symbolem 38ZP1, 38ZP2, 

 nie    Renta planistyczna dotyczy 

wzrostu wartości 
nieruchomości; wartość 

większości terenu nie ulega 

zmianie z uwagi na 
dotychczasowe przeznaczenie 

na cele mieszkaniowe  
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38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 
38ZP6, 38ZP7, 38ZP8, 

38ZP9, 38ZP10, 38ZP11 

ustala się stawkę 5 % 
(słownie: pięć procent); -dla 

terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZI1, 
38ZI2, 38ZI3, 38ZI4, 

38ZI5, 38ZI6, 38ZI7, 

38ZI9, 38ZI10, 38ZI12, 
38ZI14, 38ZI15, ustala się 

stawkę 30 % (słownie: 

trzydzieści procent); dla 
terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZI8, 
38ZI11, 38ZI13, 38ZI16, 

38ZI17, 38ZI18, 38ZI19, 

38ZI20 ustala się stawkę 30 
% (słownie: trzydzieści 

procent);  

Wniosek o zmianę zapisu 

§18 ust. 2 pkt. 5e) 
z obowiązku urządzenia 

wewnątrzosiedlowej zieleni 

urządzonej 500m² na każde 
100 mieszkań, na np. 250m² 

na 50 mieszkań  

M  na każde 100 mieszkań 

wymagane jest urządzenie 
wewnątrzosiedlowej zieleni 

o charakterze parkowym, 

wypoczynkowym bądź 
rekreacyjnym wraz 

z elementami małej 

architektury; minimalną 
powierzchnię tej zieleni 

określa się na 500 m2  

 nie    Należy dążyć do grupowania 

zieleni w formie 
wewnątrzosiedlowych 

zieleńców w celu podnoszenia 

standardu i komfortu życia  

W terenach oznaczonych 
symbolami M (§18 ust. 

2 pkt. 5h) oraz w terenie ZI 

(§18 ust. 6 pkt. 3c) 
określono strefy 

oddzielające zieleń od 

usługi (15 mb od zabudowy 
wielorodzinnej, 20 mb od 

jednorodzinnej). Strefa 

oddzielająca została 
zmniejszona do 15 mb dla 

wszystkich obiektów 

mieszkaniowych. Prośba 
o opisanie tego obowiązku 

w taki sposób aby strefa ta 

nie musiała być strefą 
zieleni  

M, ZI  Zabudowa mieszkaniowa - 
dla zabudowy usługowej 

o której mowa w pkt-cie 2) 

lit. c) zachować strefę 
zieleni od zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej min. 15 m 
i min. 20 m od zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej; tereny 
zieleni - zachowania strefy 

zieleni nie mniejszej niż 15 

m od budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych i 20 m od 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych;  

Tak - częściowo     Zrównano wartość do 15m; 
należy zapewnić strefy 

buforowe oddzielające usługi 

od zabudowy mieszkaniowej; 
na 15 m pomiędzy budynkami 

nie ma konieczności 

wprowadzania zieleni  

........................... 8 kwietnia 2011 r. ................................                                     .................................................................................  
(data – nie później niż 21 dni od terminu składania uwag)

 
(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)
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Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy 

Chorzów położonego w rejonie ul. Siemianowickiej (wyłożenie drugie od 3 czerwca do 6 lipca 2011 r)  

  

Lp.  
Data 

wpływu 

uwagi  

Nazwisko 

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga  

Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomości, której 

dotyczy uwaga  

 

Rozstrzygnięcie 

wójta, 

burmistrza albo 

prezydenta 

miasta 

w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi  

 

 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

załącznik do 

uchwały nr …... 

; z dnia ………..  

 

 

Uwagi  

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  25.07.2011  Arkadiusz 

Miśkiewicz; ul. 
Wróblewskiego 

51a/6; 41-106 

Siemianowice 
Śląskie  

§ 18 ust. 1 pkt 4 lit b) – 

wniosek o zwiększenie 
wysokości budynków 

mieszkalnych do 9,5 m  

MN  wysokość budynków 

mieszkalnych od 5 do 7,5 m 
licząc od poziomu gruntu do 

kalenicy. Na terenach 

oznaczonych symbolem MN1, 
MN3 oraz MN5 dopuszcza się 

zagospodarowanie poddasza 

jako trzeciej kondygnacji 
mieszkalnej  

Tak - częściowo     wysokość budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych od 5,0 m 

do 8,0 m dla dachów 

o spadku od 00do 260i do 
9,0 m dla dachów o spadku 

od 270do 360 

§ 18 ust. 1 pkt 4 lit. e) – 

wniosek o dopuszczenie na 

obszarze 38MN4 także 
dachów płaskich 

(stropodachów) lub 

o nachyleniu 280 krytych 
dechówką bez określenia 

położenia kalenicy 

w stosunku do drogi 
wewnętrznej  

MN  dachy wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych: na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN2 i MN4 

spadziste o nachyleniu 00do 

280na terenach oznaczonych 
symbolem MN1, MN3, MN5 

spadziste o nachyleniu 280do 

360kryte dachówką w kolorze 
czerwonym lub brązowym. 

Dopuszcza się kolor grafitowy 
kolor dachówki dla zespołu nie 

mniej niż 3 budynków 

objętych pozwoleniem na 
budowę. Główna kalenica 

równoległa do osi drogi 

wewnętrznej. Dopuszcza się 
inne kolory dachówki pod 

warunkiem zastosowania 

Tak - częściowo     dachy wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych : 

na terenach oznaczonych 
symbolem MN2 i MN5 

o nachyleniu 00do 210, na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN3 i MN4 

spadziste o nachyleniu 

220do 310kryte dachówką, 
na terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN6 
spadziste o nachyleniu 

320do 380kryte dachówką . 

Na terenach oznaczonych 
symbolem MN1 i MN3 

ustala się kolor 

podstawowy dachówki 
czerwony lub brązowy. 

Dopuszcza się kolor 
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jednego koloru wzdłuż całej 
drogi wewnętrznej lub 

sięgacza  

grafitowy dla zespołu nie 
mniej niż 3 budynków 

objętych jednym 

pozwoleniem na budowę, 
lub dla budynku 

bezpośrednio sąsiadującego 

z budynkiem o dachu 
w kolorze grafitowym . Na 

terenach oznaczonych 

symbolem MN4 i MN5 
ustala się kolor 

podstawowy dachówki 

grafitowy. Dopuszcza się 
kolor czerwony lub 

brązowy dla zespołu nie 
mniej niż 3 budynków 

objętych pozwoleniem na 

budowę, lub dla budynku 
bezpośrednio sąsiadującego 

z budynkiem o dachu 

w takim kolorze . Główna 
kalenica równoległa do osi 

drogi wewnętrznej. 

Dopuszcza się inne kolory 
dachówki pod warunkiem 

zastosowania jednego 

koloru wzdłuż całej drogi 
wewnętrznej lub sięgacza; 

Nie można pozwoliż na 

pełną dowolność 
w zakresie koloru 

i geometrii dachu ze 

względu na groźbę utraty 
ładu przestrzennego  

2.  21.07.2011  Real Polska sp. 

z o.o. ul. 

Jabłonowskich 
8 ; 31-114 

Kraków  

Wydane prawomocne 

decyzje o pozwoleniu na 

budowę  

38M5, 38   Nie wymaga 

zmiany  
   Projekt planu nie narusza 

ważności wydanych 

decyzji i nie powoduje ich 
nieważności; inwestycja 

może być realizowana na 
podstawie wydanych 

pozwoleń  

Taka sama treść §10 i §14 

Obszar planu nie znajduje 
się w strefie bezpośredniego 

zagrożenia osuwaniem się 

mas ziemnych  

Cały projekt  §10 i §14 Obszar planu nie 

znajduje się w strefie 
bezpośredniego zagrożenia 

osuwaniem się mas ziemnych;  

tak     Zapis został usunięty z §10  

§13 ust 5 i 6 Obszar 

znajduje się poza wpływami 

eksploatacji o charakterze 
ciągłym. Jednak z uwagi na 

 Obszar znajduje się poza 

wpływami eksploatacji 

o charakterze ciągłym. Jednak 
z uwagi na występujące na 

 nie    projekcie planu powstał na 

podstawie wniosków do 

planu odpowiednich 
instytucji (w tym urzędów 
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występujące na obszarze 
strefy wychodni uskoków 

oraz zroby płytkiej 

eksploatacji należy 
przeprowadzić badania 

geofizyczne gruntu, a ich 

wyniki uwzględnić 
w pracach projektowych; 

zgłaszający uwagi przesłał 

opracowania firmy 
„Geobud” z Katowic; Strefę 

zasięgu zrobów płytkiej 

eksploatacji należy zaliczyć 
do III kategorii 

geotechnicznej. 
Projektowane tam 

inwestycje budowlane 

muszą być poprzedzone 
badaniami geologiczno – 

inżynierskimi zakończonymi 

dokumentacją, która 
zawierać będzie wskazania 

dotyczące sposobu 

zabezpieczenia przed 
powstaniem deformacji 

nieciągłych  

obszarze strefy wychodni 
uskoków oraz zroby płytkiej 

eksploatacji należy 

przeprowadzić badania 
geofizyczne gruntu, a ich 

wyniki uwzględnić w pracach 

projektowych; Strefę zasięgu 
zrobów płytkiej eksploatacji 

należy zaliczyć do III kategorii 

geotechnicznej. Projektowane 
tam inwestycje budowlane 

muszą być poprzedzone 

badaniami geologiczno – 
inżynierskimi zakończonymi 

dokumentacją, która zawierać 
będzie wskazania dotyczące 

sposobu zabezpieczenia przed 

powstaniem deformacji 
nieciągłych  

górniczych) ; ; ust. 
6 otrzymuje brzmienie: 

Obszar znajduje się poza 

wpływami eksploatacji 
o charakterze ciągłym, 

jednak z uwagi na 

występujące na obszarze 
strefy wychodni uskoków 

oraz zroby płytkiej 

eksploatacji ustala się 
nakaz uzyskania 

szczegółowych opinii 

górniczo – geologicznych 
określających warunki 

realizacji zabudowy  

§13 ust. 7: W rejonie szyby 

„Styczński” wyznacza się 
strefę wyłączoną spod 

zabudowy którą należy 

pozostawić niezabudowaną 
o ile wykonana 

dokumentacja geologiczno – 

inżynierska wykaże taką 
potrzebę – jest sprzeczny 

z §14  

 W rejonie szyby „Styczński” 

wyznacza się strefę wyłączoną 
spod zabudowy którą należy 

pozostawić niezabudowaną 

o ile wykonana dokumentacja 
geologiczno – inżynierska 

wykaże taką potrzebę  

tak     Ust. 7 otrzymuje 

brzmienie: Na terenie 
oznaczonym symbolem 38 

M 5 występuje 

zlikwidowany szyb 
„Styczyński” wokół 

którego wyznaczono strefę 

ochronną o średnicy 10 m , 
w obrębie której 

obowiązuje zakaz 

zabudowy  

§15 ust. 2: Stałe miejsca 

postojowe i parkingowe 

związane z danym 
zamierzeniem 

inwestycyjnym muszą się 

mieścić w granicach 
nieruchomości objętej tym 

zamierzeniem, w ilości 

zapewniającej potrzeby 
mieszkańców, ewentualnego 

personelu i klientów  

 Stałe miejsca postojowe 

i parkingowe związane 

z danym zamierzeniem 
inwestycyjnym muszą się 

mieścić w granicach 

nieruchomości objętej tym 
zamierzeniem, w ilości 

zapewniającej potrzeby 

mieszkańców, ewentualnego 
personelu i klientów  

 nie    Miejsca postojowe dla 

danej inwestycji mają się 

zmieścić na terenie tej 
inwestycji  

§18 ust.2 pkt 4 lit. a) 
ogranicza wysokość 

MW  wysokość budynków: dla 
zabudowy mieszkaniowej 

 nie    dla zabudowy 
mieszkaniowej 
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zabudowy do czterech 
kondygnacji; wniosek: 

wysokość 5 pełnych 

kondygnacji i 17.0 m 
wysokości  

wielorodzinnej 4 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się 

piątą kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 
powierzchnią nie będzie 

przekraczała 60% powierzchni 

zabudowy budynku; dla 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wysokość od 

5 do 7,5 m licząc od poziomu 
gruntu do kalenicy; dla 

budynków usługowych 

2 kondygnacje nadziemne  

wielorodzinnej: wysokość 
budynków mieszkalnych 

do 14,5 m:  

§18 ust. 2 pkt 4 lit b) 

ogranicza powierzchnię 

usługową; wniosek 
o zbliżenie do parametrów 

obiektów, które zostały 

objęte pozwoleniem na 
budowę; o korektę litery 

porządkowej  

MW  Dla obiektów usługowych 

ustala się: pow. zabudowy nie 

mniej niż 300m2i nie więcej 
niż 2000 m2pow. sprzedaży  

tak     dla zabudowy usługowej 

o której mowa w pkt-cie 

2 lit c): wysokość 
zabudowy max. 8,0 m; 

dachy o nachyleniu od 00do 

210; Uporządkowano 
omyłkę z lit porządkową;  

§18 ust 2 pkt lit c): 
ogranicza kształtowanie 

formy obiektów – wniosek 

o zmianę zapisów 

w zakresie geometrii dachu  

MW  dla terenów oznaczonych 
symbolem 38M3, 38M4 

38M5, 38M6, 38M7 dachy 

płaskie  

tak     dla zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej: 

oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 38M3, 

38M5, dachy o nachyleniu 

od 00do 210 

§18ust.2 pkt 5 lit.a)  MW  minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 30 %  

 nie    Dla zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej 

utrzymuje się 30% 
minimalny udział 

powierzchni biologicznie 

czynnej  

§20 ust. 1 pkt 2: Wniosek 

o ustanowienie stawki 0% 

z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości  

MW  dla terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38M1, 

38M2, 38M3, 38M4, 38M5, 

38M6, 38M7, 38M8, 38M9, 

38M10 38M11, 38M12, 

38M13, ustala się stawkę 20% 
(słownie: dwadzieścia 

procent)  

 nie    Renta planistyczna dotyczy 

wzrostu wartości 

nieruchomości; wartość 

terenu nie ulega zmianie 

z uwagi na dotychczasowe 

przeznaczenie na cele 
mieszkaniowe  

3.  18.07.2011  Grzegorz 
Ludwikowski ; 

ul. Wolności 

63/3 ; 41-500 
Chorzów  

§ 18 ust. 1 pkt 2 lit.a) 
odwołanie do 

nieistniejącego zapisu § 12 

ust. 1 pkt 2 lit.a)  

MN  budowa garaży jako 
uzupełnienie zabudowy, 

o której mowa w pkt 1) lit. a) 

z ograniczeniami 
wynikającymi z § 12 ust. 1 pkt 

2) lit a);  

tak     Zapis poprawiony - 
budowa garaży jako 

uzupełnienie zabudowy, 

o której mowa w pkt 1) lit. 
a) z ograniczeniami 

wynikającymi z § 6 ust. 
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1 pkt 2) i pkt 6) , oraz ust. 
2 pkt 1) niniejszej uchwały  

§18 ust.1 pkt 3 lit.a) 

wniosek o dopuszczenie na 
terenie 38MN4 budowy 

garaży wolnostojących nie 

stanowiących zespołu  

MN  Ustala się zakaz - budowy 

garaży wolnostojących 
w ilościach mniejszych niż 

dwa w jednym zespole  

 nie    Nie ma możliwości 

budowy garaży 
wolnostojących  

§18 ust. 1 pkt 4 lit. b) 
wniosek o rezygnację 

z określenia dokładnej 

wysokości budynku na rzecz 
podania ilości kondygnacji 

naziemnych lub 
o zwiększenie min. 

Dopuszczalnej wysokości  

MN  wysokość budynków 
mieszkalnych od 5 do 7,5 m 

licząc od poziomu gruntu do 

kalenicy. Na terenach 
oznaczonych symbolem MN1, 

MN3 orazMN5 dopuszcza się 
zagospodarowanie poddasza 

jako trzeciej kondygnacji 

mieszkalnej  

tak     Nie można zrezygnować 
z określenia dokładnej 

wysokości budynku; 

wysokość budynków 
mieszkalnych od 5,0 m do 

8,0 m dla dachów o spadku 
od 00 do 260i do 9,0 m dla 

dachów o spadku od 270do 

360; dachy wg 
indywidualnych rozwiązań 

projektowych : na terenach 

oznaczonych symbolem 
MN2 i MN5 o nachyleniu 

00do 210, na terenach 

oznaczonych symbolem 
MN3 i MN4 spadziste 

o nachyleniu 220do 

310kryte dachówką, na 

terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN6 

spadziste o nachyleniu 
320do 380kryte dachówką .  

§18 ust.1 pkt 4 lit.e) 

wniosek o wniosek 

o dopuszczenie na obszarze 
38MN4 także dachów 

płaskich lub o nachyleniu do 

280; wniosek 
o dopuszczenie oprócz 

dachówki innych 

dostępnych materiałów do 
pokrycia dachu; wniosek 

o wykreślenie zapisu 
o usytuowaniu głównej 

kalenicy  

MN  dachy wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych: na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN2 i MN5 

o nachyleniu 00do 280na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN1, MN3, MN4 

i MN6 spadziste o nachyleniu 

280do 360kryte dachówką . Na 
terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN3 ustala 
się kolor podstawowy 

dachówki czerwony lub 

brązowy. Dopuszcza się kolor 
grafitowy dla zespołu nie 

mniej niż 3 budynków 

objętych jednym pozwoleniem 
na budowę, lub dla budynku 

bezpośrednio sąsiadującego 

z budynkiem o dachu 
w kolorze grafitowym . Na 

Tak - częściowo     Dla jednostki 38MN4 

dachy spadziste 

o nachyleniu 220do 
310kryte dachówką; nie ma 

możliwości stosowania 

innych materiałów niż 
dachówka;g łówna kalenica 

ma równoległa do osi drogi 

wewnętrznej  
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terenach oznaczonych 
symbolem MN4 i MN5 ustala 

się kolor podstawowy 

dachówki grafitowy . 
Dopuszcza się kolor czerwony 

lub brązowy dla zespołu nie 

mniej niż 3 budynków 
objętych pozwoleniem na 

budowę, lub dla budynku 

bezpośrednio sąsiadującego 
z budynkiem o dachu w takim 

kolorze . Główna kalenica 

równoległa do osi drogi 
wewnętrznej. Dopuszcza się 

inne kolory dachówki pod 
warunkiem zastosowania 

jednego koloru wzdłuż całej 

drogi wewnętrznej lub 
sięgacza  

4.  22.07.2011  Małgorzata Rak 

; ul. Miła 10/16 ; 

41-500 
Chorzów  

§18 ust.1 pkt 4 lit b) 

wniosek o wysokość 

budynków mieszkalnych od 
5m do 9m od poziomu 

gruntu do kalenicy  

38MN4  wysokość budynków 

mieszkalnych od 5 do 7,5 m 

licząc od poziomu gruntu do 
kalenicy. Na terenach 

oznaczonych symbolem MN1, 

MN3 orazMN5 dopuszcza się 
zagospodarowanie poddasza 

jako trzeciej kondygnacji 

mieszkalnej  

tak     wysokość budynków 

mieszkalnych od 5,0 m do 

8,0 m dla dachów o spadku 
od 00 do 260i do 9,0 m dla 

dachów o spadku od 270do 

360 

§18 ust.1 pkt 4 lit.e) 

wniosek o określenie 

spadzistości dachu od150 do 
360  

38MN4  dachy wg indywidualnych 

rozwiązań projektowych : na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN2 i MN5 

o nachyleniu 00do 280na 

terenach oznaczonych 
symbolem MN1, MN3, MN4 

i MN6 spadziste o nachyleniu 

280do 360kryte dachówką  

 nie    na terenach oznaczonych 

symbolem MN3 i MN4 

mają być dachy spadziste 
o nachyleniu 220do 

310kryte dachówką  

5.  07.07.2011  TERMINALS 
Sp. z o.o. ; ul. K. 

Damrota 6/301 ; 
40-022 

Katowice  

Wniosek o dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

M6, M3  Przeznaczenie dopuszczalne - 
zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w odległości 
większej niż 60,0 m od linii 

rozgraniczających drogi 

zbiorcze oznaczone symbolem 
38KDZ1 i 38KDZ2  

tak     Przeznaczenie 
dopuszczalne - na terenach 

oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 38M2, 

38M3, 38M6, 38M7 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w odległości 

większej niż 100,0 m od 

linii rozgraniczających 
drogę zbiorczą oznaczoną 

symbolem 38KDZ1 lub 

w zespołach nie mniejszych 
niż 7 budynków 
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mieszkalnych  

Wniosek o przejrzyste 

zapisy dotyczące wysokości 

i pow. zabudowy, pow. 
biologicznie czynnej, 

osobno dla zabudowy 

wielorodzinnej 
i jednorodzinnej  

M6, M3  wysokość budynków: dla 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 4 kondygnacje 
nadziemne, dopuszcza się 

piątą kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 
powierzchnią nie będzie 

przekraczała 60% powierzchni 

zabudowy budynku; dla 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wysokość od 

5 do 7,5 m licząc od poziomu 
gruntu do kalenicy; dla 

budynków usługowych 

2 kondygnacje nadziemne; 
minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 30 %; 

wskaźnik powierzchni 
zabudowy max 50%; 

intensywność zabudowy – nie 

określa się  

tak     dla zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej: wskaźnik 
powierzchni zabudowy - 

max 50%, i ntensywność 

zabudowy - max 1,0, udział 
powierzchni biologicznie 

czynnej - 30 % dla 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej; 

dla zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej: wysokość 

budynków mieszkalnych 

od 5,0 m do 8,0 m dla 
dachów o spadku od 00 do 

260 i do 9,0 m dla dachów 

o spadku od 270 do 360, 
wskaźnik powierzchni 

zabudowy - max 30%, 

i ntensywność zabudowy - 
max 0,7, udział 

powierzchni biologicznie 

czynnej - 50 % dla 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

Wniosek o określenie 
wysokości zabudowy  

M5  wysokość budynków: dla 
zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 4 kondygnacje 

nadziemne, dopuszcza się 
piątą kondygnację o ile 

kondygnacja swoją 

powierzchnią nie będzie 
przekraczała 60% powierzchni 

zabudowy budynku  

tak     dla zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej: wysokość 

budynków mieszkalnych 
do 14,5 m  

Wniosek o określenie 

współczynnika pow. 
biologicznie czynnej 

i współczynnika pow. 
zabudowy dla zabudowy 

wielorodzinnej  

M5  dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej minimalny 
udział powierzchni 

biologicznie czynnej 30 %; 
wskaźnik powierzchni 

zabudowy max 50%; 

intensywność zabudowy – nie 
określa się  

tak     dla zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej wskaźnik 

powierzchni zabudowy - 
max 50%, i ntensywność 

zabudowy - max 1,0, udział 

powierzchni biologicznie 
czynnej - 30 % dla 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej  

Wniosek o zmniejszenie 
powierzchni 

(400m2)zabudowy 

ZI, MN  na terenach oznaczonych 
symbolem 38ZI1, 38ZI2, 

38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 38ZI6, 

tak     Powierzchnia ewentualnej 
zabudowy usługowej na 

terenie ZI nie może być 
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obiektami usługowymi 
w 20m pasie zieleni do 

200m2 i dopuszczenie usług 

w MN5 w odległości do 
40m od drogi zbiorczej  

38ZI7, 38ZI9, 38ZI12, 
38ZI14, dodatkowo dopuszcza 

się realizację usług 

ogólnodostępnych 
stanowiących elementy 

rekreacyjne oraz usług, 

o których mowa w § 5 ust.1 
pkt 15) i pkt 17) wraz 

z towarzyszącą im 

infrastrukturą techniczną na 
następujących zasadach: 

powierzchnia zabudowy 

jednego obiektu nie może być 
mniejsza niż 400 m2;  

mniejsza niż 400m2; do 
projektu planu dopisano: 

dla terenu oznaczonego 

symbolem MN4 i MN5 
zabudowa usługowa 

w odległości nie większej 

niż 60,0 m od linii 
rozgraniczających drogi 

zbiorczej oznaczonej 

symbolem 38KDZ1  

Wniosek o całkowite 

zniesienie obowiązku 
lokalizacji części parkingów 

w kubaturze budynków, 

zarówno usługowych jak 
i mieszkalnych  

Cały projekt  W zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 
zabudowie usługowej miejsca 

postojowe, parkingowe 

i garaże należy organizować 
w kubaturze obiektów 

budowlanych; dopuszcza się 

lokalizację miejsc 
postojowych i parkingowych 

naziemnych w ilości nie 

większej niż 60 % wymaganej 
planem liczby miejsc 

parkingowych  

Tak - częściowo     W zabudowie 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz 

zabudowie usługowej 

wskazane aby miejsca 
postojowe, parkingowe 

i garaże organizować 

w kubaturze obiektów 
budowlanych  

Naniesienie drogi KDD4  KDD4 Rysunek 
planu  

 tak     Poprawiono rysunek planu 
w zakresie drogi KDD  

Wniosek o zwiększenie 

maksymalnej powierzchni 

działek  

Cały projekt  wielkość i rozmiary działek: 

dla zabudowy szeregowej 250 

– 600 m2, dla zabudowy 
bliźniaczej 350 – 800 m2, dla 

zabudowy wolnostojącej 500 – 

1250 m2,  

 nie    Nie wymaga zmiany; Nie 

można wykreślić 

maksymalnej wielkości 
działek ani zwiększyć 

maksymalnej pow. działek 

dla obiektów 
wolnostojących do 1500m2 

Wniosek o obniżenie 

wysokości renty 

planistycznej  

Cały projekt  Ustala się stawki 

procentowych dla 

nieruchomości, dla których 

wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem zmiany planu 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym: ; -         dla 

terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38MN1, 

38MN2, 38MN3, 38MN4 oraz 

 nie    Renta planistyczna dotyczy 

wzrostu wartości 

nieruchomości; wartość 

większości terenu nie ulega 

zmianie z uwagi na 
dotychczasowe 

przeznaczenie na cele 

mieszkaniowe  
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symbolem 38MN5 ustala się 
stawkę 30% (słownie: 

trzydzieści procent); ; -         

dla terenów oznaczonych na 
planie symbolem 38M1, 

38M2, 38M3, 38M4, 38M5, 

38M6, 38M7, 38M8, 38M9, 
38M10 38M11, 38M12, 

38M13, 38M14 ustala się 

stawkę 20% (słownie: 
dwadzieścia procent);; -         

dla terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38M,U1, 
38M,U2, 38M,U3 ustala się 

stawkę 10% (słownie: dziesięć 
procent);; -         dla terenów 

oznaczonych na planie 

symbolem 38U1, 38U2 oraz 
symbolem 38U3 ustala się 

stawkę 30% (słownie: 

trzydzieści procent);; -         dla 
terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38UP1, 

ustala się stawkę 5% (słownie: 
pięć procent);; -         dla 

terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZP1, 
38ZP2, 38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 

38ZP6, 38ZP7, 38ZP8, 38ZP9, 

38ZP10, 38ZP11 ustala się 
stawkę 5 % (słownie: pięć 

procent);; -         dla terenów 

oznaczonych na planie 
symbolem 38ZI1, 38ZI2, 

38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 38ZI6, 

38ZI7, 38ZI9, 38ZI10, 
38ZI12, 38ZI14, 38ZI15, 

ustala się stawkę 30 % 

(słownie: trzydzieści procent);; 
dla terenów oznaczonych na 

planie symbolem 38ZI8, 

38ZI11, 38ZI13, 38ZI16, 
38ZI17, 38ZI18, 38ZI19, 

38ZI20 ustala się stawkę 30 % 

(słownie: trzydzieści procent);  

Wniosek, aby parkingi dla 

budynków usługowych nie 

musiały być ani 
wbudowane  

Cały projekt  W zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 

zabudowie usługowej miejsca 
postojowe, parkingowe 

i garaże należy organizować 

tak     W zabudowie 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz 
zabudowie usługowej 

wskazane aby miejsca 
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w kubaturze obiektów 
budowlanych; dopuszcza się 

lokalizację miejsc 

postojowych i parkingowych 
naziemnych w ilości nie 

większej niż 60 % wymaganej 

planem liczby miejsc 
parkingowych  

postojowe, parkingowe 
i garaże organizować 

w kubaturze obiektów 

budowlanych  

Wniosek aby na całym 

terenie projektu planu mogły 
być realizowane obiekty 

służące rekreacji tj. boiska, 

place zabaw, inne  

Cały projekt  Na terenach wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi, 
wraz z zagospodarowaniem 

zgodnym z przeznaczeniem 

podstawowym 
i dopuszczalnym, o ile nie jest 

to zabronione w dalszej części 

uchwały oraz przepisami 
odrębnymi mogą występować: 

zieleń urządzona wraz 

z obiektami małej architektury  

Tak - częściowo     Do treści planu dodano: „ 

w tym obiekty sportu 
i rekreacji”  

Wniosek o zmianę zapisu 

§16 ust.4 dotyczących 

dostawy gazu na „Dostawa 
paliwa gazowego możliwa 

po rozbudowie sieci 

gazowych niskiego 

i średniego ciśnienia – na 

bieżąco w wyniku 

zawartych umów 
przyłączeniowych”  

Cały projekt  Dostawa paliwa gazowego 

z istniejących sieci gazowych 

niskiego oraz średniego 
ciśnienia przebiegających 

w ulicy Siemianowickiej. 

Warunki przyłączenia 

wymagają uzgodnień 

z operatorem sieci  

tak     Dostawa paliwa gazowego 

z istniejących sieci 

gazowych niskiego oraz 
średniego ciśnienia 

przebiegających w ulicy 

Siemianowickiej – po ich 

rozbudowie – zgodnie 

z przepisami odrębnymi  

6.  21.07.2011  j.w.  Wniosek o dopuszczenie na 

terenach MN4 i MN5 

możliwości realizacji 
zabudowy wielorodzinnej 

w pasie 160m od linii 

rozgraniczających drogi 
zbiorczej  

MN4, MN5  Przeznaczenie dopuszczalne - 

Dla terenu oznaczonego 

symbolem MN4 i MN5 
zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna w odległości nie 

większej niż 80,0 m od linii 
rozgraniczających drogi 

zbiorczej oznaczonej 

symbolem 38KDZ1  

tak     dla terenu oznaczonego 

symbolem MN4 i MN5 

zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna w odległości 

nie większej niż 160,0 m 

od linii rozgraniczających 
drogi zbiorczej oznaczonej 

symbolem 38KDZ1  

7.  29.07.2011  Jarosław Kubica 

; ul. Okrężna 

6/18 ; 41-100 
Siemianowice 

Śląskie  

Wniosek o rozważenie 

możliwości lokowania usług 

w pasie 50m od ulicy 
Łokietka – podobnie jak 

dzieje się to w pasie 50m od 

projektowanej drogi 
zbiorczej 38KDZ1  

Przy ul. 

Łokietka  
     Przy ul. Łokietka znajduje 

się teren oznaczony 38U4 

przeznaczony pod 
realizację usług; dalszy 

przebieg ul. Łokietka 

w Siemianowicach Śl. 
Oddala się od granicy 

miasta Chorzów – 

nieuzasadnione jest więc 
utworzenie wnioskowanego 

pasa z możliwością 
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lokalizowania usług  

 

 

 

 

........................... 10 sieprnia 2011 r. ................................                                     ................................................................................. 
(data – nie później niż 21 dni od terminu składania 

uwag)
 
(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)
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Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy 

Chorzów położonego w rejonie ul. Siemianowickiej (wyłożenie trzecie od 27 października do 29 listopada 2011 r)  

  

Lp.  
Data 

wpływu 

uwagi  

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga  

Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomości, której dotyczy 

uwaga  

 

Rozstrzygnięcie 

wójta, burmistrza 

albo prezydenta 

miasta w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi  

 

  

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

załącznik do 

uchwały nr …... 

z dnia ………..  

 

 

Uwagi  

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

uwaga 

uwzględniona  

 

uwaga 

nieuwzględniona  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1   Marek Wollnik, 

ul. Korfantego 

141A, Katowice  

§5 ust. 15 - definicja usługi 

wbudowanej; wniosek 

o zwiększenie pow. z 20% 
na 30% w budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych  

Cały projekt  usługi wbudowane – usługi, 

których powierzchnia użytkowa 

nie przekracza 20 % całkowitej 
powierzchni użytkowej 

budynku  

tak     Zmieniono zapis: usługi 

wbudowane – usługi, 

których powierzchnia 
użytkowa nie 

przekracza 30 % 

całkowitej powierzchni 
użytkowej budynku  

§11 ust.1 pkt 1 lit. c – 

wniosek o dopisanie “U4”  
U  lokalizacji stacji paliw (nie 

dotyczy terenu oznaczonego 

symbolem 38U1)  

tak     Na obszarze objętym 

planem ustala się zakaz: 

lokalizacji stacji paliw 
(nie dotyczy terenu 

oznaczonego symbolem 
38U1 i 38U4)  

%18 ust. 1 pkt 3 lit c) – 

wniosek o wykreślenie „lub 

mieszkalno-usługowego”  

MN  Ustala się zakazy: lokalizacji 

miejsc postojowych, 

parkingowych i garaży w ilości 
większej niż 5 dla jednego 

budynku jednorodzinnego 

mieszkalnego, lub mieszkalno – 
usługowego  

 nie    Zmieniono zapis: Ustala 

się zakazy: lokalizacji 

miejsc postojowych, 
parkingowych i garaży 

w ilości większej niż 

5 dla jednego budynku 
jednorodzinnego 

mieszkalnego, lub 

jednorodzinnego 
mieszkalno – 

usługowego  

§18 ust. 1 pkt 4 lit.c), ust.2 
pkt 4 lit. e) – wniosek 

o zmianę max. Wysokości 

zabudowy na 8 m tak, aby 
można było wybudować 

budynek 

dwukondygnacyjny  

Cały projekt  dla zabudowy usługowej 
o której mowa w pkt-cie 2 lit c): 

wysokość zabudowy max. 7,5 

m; dla zabudowy usługowej 
o której mowa w pkt-cie 2 lit c) : 

wysokość zabudowy max. 7,5 

m  

tak     dla zabudowy 
usługowej o której 

mowa w pkt-cie 2 lit c): 

wysokość zabudowy 
max. 8 m; dla zabudowy 

usługowej o której 

mowa w pkt-cie 2 lit c) : 
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wysokość zabudowy 
max. 8 m  

§18 ust.1 pkt 5 lit e) –

wniosek o wprowadzenie 
zapisu o koniecznści 

wprowadzenia zieleni 

urządzonej bez określenia 
powierzchni, która będzie 

między innymi wynikać ze 

wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej.  

Cały projekt  W zakresie zagospodarowania 

terenu obowiązuje: na każde 
rozpoczęte 50 mieszkań 

w zabudowie wielorodzinnej 

wymagane jest urządzenie 
wewnątrzosiedlowej zieleni 

o charakterze parkowym, 

wypoczynkowym bądź 
rekreacyjnym wraz 

z elementami małej architektury 

; minimalną powierzchnię tej 
zieleni określa się na 500 m2 

 nie    Zapis pozostaje bez 

zmian; stworzenie 
dodatkowych terenów 

zielonych celem 

stworzenia enklawy 
spokoju i wypoczynku 

jest na terenach 

zabudowy 
mieszkaniowej 

konieczne  

§18 ust. 2 pkt 2 lit a) 

wniosek o zmniejszenie 
liczby budynków 

mieszkalnych w zespole  

M  Przeznaczenie dopuszczalne: na 

terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 38M2, 

38M3, 38M6, 38M7 zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 
w odległości większej niż 100,0 

m od linii rozgraniczających 

drogę zbiorczą oznaczoną 
symbolem 38KDZ1 lub 

w zespołach nie mniejszych niż 

10 budynków mieszkalnych  

tak     Zmniejszono ilość 

budynków w zespole do 
7  

 

 

 

 

........................... 4 stycznia 2012 r. ................................                                     .................................................................................  
(data – nie później niż 21 dni od terminu składania uwag) (podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)
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Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy 

Chorzów położonego w rejonie ul. Siemianowickiej (wyłożenie czwarte od 4 maja do 4 czerwca 2012 r)  

  

 

Lp.

  

 

Data 

wpływu 

uwagi  

 
Nazwisko  

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjne

j i adres 

zgłaszającego 

uwagi  

 
 

 

 

Treść 

uwagi  

 
 

Oznaczenie 

nieruchomośc

i, której 

dotyczy 

uwaga  

 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie 

wójta, burmistrza 

albo prezydenta 

miasta w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi  

 Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy załącznik do 

uchwały nr …...  

z dnia ………..  

  
 

 

Uwagi  

uwaga 

uwzględniona  
uwaga 

nieuwz-  
ględniona  

uwaga uwzględniona  uwaga nieuwz-  

ględniona  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  18.05.2012

  
Grzegorz 

Ludwikowski  

Ul. Korfantego 

141A  

Katowice  

Zmiana 

punktu 

§18.1.4a – 

prośba 

o zmianę 

zapisów 

planu 

i dopuszczeni

e w jednostce 

38MN4 

również 

innych 

materiałów 

na pokrycie 

dachu (np. 

blacha) 

w miejsce 

narzuconej 

dachówki  

38MN4  §18 ust. 1, pkt 4, lit. a, tir. 3. dachy wg indywidualnych rozwiązań 

projektowych: na terenach oznaczonych symbolem MN2 i MN5 o 

nachyleniu 0odo 21o, na terenach oznaczonych 

symbolem MN3 i MN4 spadziste o nachyleniu 22odo 31okryte 

dachówką, na terenach oznaczonych 

symbolem MN1 i MN6 spadziste o nachyleniu 32odo 38okryte 

dachówką. Na terenach oznaczonych symbolem MN1 i MN3 ustala 

się kolor podstawowy dachówki czerwony lub brązowy. Dopuszcza 

się kolor grafitowy dla zespołu nie mniej niż 3 budynków objętych 

jednym pozwoleniem na budowę, lub dla budynku bezpośrednio 

sąsiadującego z budynkiem o dachu w kolorze grafitowym. Na 

terenach oznaczonych symbolem MN4 i MN5 ustala się kolor 

podstawowy dachówki grafitowy. Dopuszcza się kolor czerwony 

lub brązowy dla zespołu nie mniej niż 3 budynków objętych 

pozwoleniem na budowę, lub dla budynku bezpośrednio 

sąsiadującego z budynkiem o dachu w takim kolorze. Główna 

kalenica równoległa do osi drogi wewnętrznej. Dopuszcza się inne 

kolory dachówki pod warunkiem zastosowania jednego koloru 

wzdłuż całej drogi wewnętrznej lub sięgacza  

 nie    W trakcie wyłożenia 

trwającego od 28.01. – 

01.03.2011 r. Pan 

Grzegorz Ludwikowski 

w dniu 09.02.2012 r. 

zapoznał się 

z projektem planu dla 

całego obszaru i nie 

wniósł żadnych uwag. 

Od tego czasu dla 

jednostki 38MN4 zapis 

projektu planu 

w zakresie pokrycia 

dachów nie uległ 

zmianie.  

2  25.06.2012

  
Kancelaria 

Prawna mgr 

Piotr Kozak  

Ul. Kościuszki 

69/2  

41-503 

Chorzów  

działający 

w imieniu 

Mandantów  

Antoniego 

Marzetz, Jana 

Marzetz, 

Franciszka 

Kafka, Krystiana 

Zgorzyńskiego, 

Piotra 

Bernackiego, 

Jana Wilk, 

Adama Myrcik, 

Zmiana 

punktu §18 

pkt 7 i 8 – 

wskazanych 

terenów 

stających się 

terenami 

zieleni 

izolacyjnej 

i parkowej 

bez prawa do 

zabudowy 

kubaturowej 

– poprzez 

zaniechanie 

zmiany 

przeznaczenia 

terenów 

stanowiących 

własność 

Cały obszar 

projektu planu  
§18 ust. 7. Dla terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku 

planu 

symbolem  38ZI1  ,  38ZI2  ,  38ZI3  ,  38ZI4  ,  38ZI5  ,  38ZI6  ,  

38ZI7  ,  38ZI8  ,  38ZI9  ,  38ZI10  ,  38ZI11  ,  38ZI12  ,  38ZI13

  ,  38ZI14  ,  38ZI15  ,  38ZI16  ,  38ZI17  ,  38ZI18  ,  38ZI19  ust

ala się:   

1) Przeznaczenie podstawowe:   

a) tereny zieleni izolacyjnej;   

2) Przeznaczenie dopuszczalne:   

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych   

3) Ustala się nakazy:   

a) zachowanie istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi;   

4) Ustala się zakazy:   

a) instalacji reklam oraz wolnostojących tablic informacyjnych 

i szyldów;   

 

§18 ust. 8. Dla terenów zieleni parkowej oznaczonych na rysunku 

planu 

symbolem  38ZP1  ,  38ZP2  ,  38ZP3  ,  38ZP4  ,  38ZP5  ,  38ZP

6  ,  38ZP7  ,  38ZP8  ,  38ZP9  ,  38ZP10  ,  38ZP11  ustala się:   

 nie    Po wnikliwej analizie 

terenów będących 

w posiadaniu osób 

wymienionych 

w kolumnie (3) 

w zakresie zmiany ich 

przeznaczenia 

w projekcie planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

w stosunku do zapisów 

planu obowiązującego 

obecnie stwierdza się, 

że procentowy udział 

powierzchni  terenu 

przeznaczonego pod 

zieleń zmniejszył się, 

gdyż przeznaczenie 

innych fragmentów 

terenów będących 
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Grażyny Kupny, 

Ireny Kiszel, 

Anny Głuch-

Bieleckiej, 

Gertrudy 

Pawełczyk oraz 

Franciszka 

Wojsyk  

Mandantów  1)  Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zieleni parkowej – ogólnodostępnej;   

2)  Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;   

b) dla terenu oznaczonego 

symbolem  38ZP2  ,  38ZP3  i  38ZP4  dodatkowo dopuszcza się 

funkcje rekreacyjne i sportowe bez prawa zabudowy obiektami 

kubaturowymi;   

3)  Ustala się nakazy:  

a) zachowania istniejącej zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi;   

b) włączenia w tereny parkowe istniejących oczek wodnych 

i potencjalnych zalewisk;   

4)  Ustala się zakazy:  

a) instalacji reklam, tablic informacyjnych i szyldów.   

 

w posiadaniu w/w 

przekształcona została 

z zieleni izolacyjnej 

i parkowej oraz dróg 

(plan obowiązujący - 

symbol ZI/G, ZP/G 

i KD/N) na cele 

zabudowy 

mieszkaniowej, 

usługowej lub innej 

(projekt planu – symbol 

38M10, 38M11, 

38M12, 38U1, 38M9, 

38M1, 38M7, 38M8, 

38M9).  

 

........................ 26 czerwca 2012 r. ................................                                     .................................................................................  
(data – nie później niż 21 dni od terminu składania uwag)                                                                                                                                   (podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/391/12   

Rady Miasta Chorzów   

z dnia 28 czerwca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego 

w rejonie ulicy Siemianowickiej  

Przewiduje sie nowe inwestycje infrastruktury technicznej w postaci dróg zbiorczych KDZ1, KDZ2 

i KDZ3. Będą one finansowane przez Miasto w miarę zaistniałych potrzeb i posiadanych środków 

finansowych.  
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