
UCHWAŁA NR XLVI/440/2014
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 
2 położonego przy ul. Unii Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z.Nałkowskiej oraz dla 

obszaru nr 7 położonego przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. 
poz.647 z późn. zmianami), w związku z realizacją I etapu uchwały nr XXXII/314/2013 Rady Miasta 
Radzionków z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków

Rada Miasta Radzionków
stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radzionków” przyjętego uchwałą nr XXXVI/344/2013 Rady Miasta Radzionków 

z dnia 12 września 2013r.
i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii 
Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z.Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego przy 

ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. Plan obejmuje trzy obszary o łącznej powierzchni 18,84 ha, w granicach określonych na rysunkach 
planu.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały określającej ustalenia dla obszarów objętych planem.

2) graficznej – rysunków planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 będących załącznikiem   nr 1 do 
niniejszej uchwały składającym się z następujących części:

a) część A – obszar nr 2 położony przy ul. Unii Europejskiej,

b) część B - obszar nr 4 położony przy ul. Z.Nałkowskiej,

c) część C – obszar nr 7 położony przy ul.Św. Wojciecha.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są również kolejne załączniki zawierające:
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1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Radzionków o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu -  
załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Radzionków w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) granice obszarów objętych planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których część literowa oznacza przeznaczenie 
podstawowe terenu, a oznaczenie cyfrowe numer wyróżniający go spośród innych terenów,

5) obiekty o wartościach zabytkowych objęte gminną ewidencją zabytków.

2. Pozostałe wymienione oznaczenia na rysunkach planu mają charakter informacyjny:

1) napowietrzna linia energetyczna 400kV,

2) ciepłociąg,

3) wodociąg magistralny PE 315,

4) orientacyjne położenie szybików porudnych,

5) granice administracyjne miasta,

6) granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu wyznaczoną  na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy –  należy  przez  to  rozumieć  wyznaczoną  na  rysunku  planu  linię, 
ograniczającą  część  terenu, w obrębie  którego  możliwe  jest  wznoszenie  nadziemnych  części  
budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość 
nie większą niż 1,5m  elementów  takich  jak  nieobudowane  balkony,  okapy,  loggie,  ryzality,  gzymsy,  
wykusze,  elementy wejść do budynków i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie murów 
zewnętrznych, mierzonych przy gruncie;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, 
zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które są dominujące na danym terenie i którym są 
podporządkowane inne sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub 
działalności, określone jako dopuszczalne;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, 
zagospodarowania, użytkowania lub działalności ustalone planem, niekolidujące z przeznaczeniem 
podstawowym;

6) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń ukształtowaną w taki sposób, aby minimalizowała 
uciążliwości oddziaływania wynikające z użytkowania sąsiednich terenów;

7) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci naziemne i podziemne, a także urządzenia 
służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków, zaopatrzeniu w ciepło, gaz, energię 
elektryczną i zapewniające obsługę teletechniczną;

8) zabudowie usługowej użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynki użyteczności 
publicznej zdefiniowane w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wraz z obiektami towarzyszącymi;
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9) nieuciążliwej produkcji – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

10) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć mieszkanie wydzielone w budynku usługowym lub 
administracyjnym o powierzchni nie większej od prowadzonej w tym budynku działalności 
i nie przekraczającej powierzchni całkowitej 100m2, przy czym w obrębie nieruchomości nie może 
znajdować się więcej niż jedno takie mieszkanie;

11) obiektach ochrony terenu - należy przez to rozumieć budynki takie jak: wartownie, portiernie, 
dozorcówki  itp.;

12) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach jedno lub wielospadowy o nachyleniu 1 – 100 

umożliwiający odprowadzenie wód  deszczowych i zbliżony wyglądem do płaskiej powierzchni;

13) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący znakiem drogowym, znakiem informującym 
o obiektach użyteczności publicznej, tablicą informacyjną o terenach i obiektach rekreacyjnych, terenach 
rewitalizowanych, strefach ekonomicznych itp. ;

14) terenowych obiektach sportu – należy przez to rozumieć boiska do piłki plażowej, korty tenisowe, mini 
golf, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci, itp.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 5. Przeznaczenie terenów i linie zabudowy

1. W wyodrębnionych terenach obszarów objętych planem , ustala się następujące rodzaje przeznaczenia 
podstawowego oraz ich symbole:

1) U – tereny usługowe

2) UP – tereny usługowo – przemysłowe

3) It – tereny infrastruktury technicznej

4) Z –  tereny zieleni nieurządzonej

5) ZP – tereny zieleni urządzonej

6) KDZ - teren drogi zbiorczej

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy;

1) 3m od linii rozgraniczającej teren o symbolu 3U od strony ul.Św.Wojciecha,

2) 15m od linii rozgraniczającej teren o symbolu UP, It, ZP od strony ul.Z.Nałkowskiej ,

3) 20 m od linii rozgraniczającej tereny UP, It, ZP od strony linii kolejowej,

4) 6 m od linii rozgraniczającej tereny o symbolach 1U i 2U od strony ul.Unii Europejskiej, ul.Szymały,

5) 10m od linii rozgraniczającej teren o symbolu i 2U od strony ul.Długiej,

6) 4 m od dróg wewnętrznych projektowanych,

3. Pas terenu położony pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, za 
wyjątkiem pasa terenu przy linii kolejowej, o którym mowa w ust.2 pkt 3), może być wykorzystany wyłącznie 
na cele infrastruktury technicznej, dojazdy, parkingi , zieleń urządzoną, ogrodzenia i reklamy.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Na obszarach objętych planem zakazuje się:

1) wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych, 
blach,

2) realizacji wolnostojących garaży i zabudowy tymczasowej  (za wyjątkiem technicznego zaplecza budowy 
obiektów i zagospodarowania terenu),

3) budowy elektrowni wiatrowych,
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4) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

5) budowy budynków o elewacjach w całości z drewna lub imitujących drewno,

6) realizacji nieutwardzonych miejsc postojowych , dróg i placów manewrowych,

7) lokalizowania usług i zabudowy związanej ze skupem, gromadzeniem i przeróbką odpadów, złomu, 
zużytych pojazdów, maszyn lub ich części.

2. Na obszarach objętych planem dopuszcza się:

1) realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,

2) realizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie środowiska, 
w tym ochrony przed hałasem oraz urządzeń przeciwpożarowych,

3) realizację zieleni izolacyjnej i urządzonej,

4) realizację obiektów małej architektury w sposób jednolity dla terenu objętego inwestycją,

5) rozbudowę, nadbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy, pod warunkiem zachowania określonych 
w planie wskaźników  oraz parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,

6) niwelację terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków użytkowania działek 
sąsiednich oraz do maksymalnej wysokości 0,3m powyżej poziomu drogi, do której przylega niwelowana 
działka budowlana lub posiada do niej dostęp.

3. Na obszarach objętych planem nakazuje się prowadzenia wszelkich działań przetwórczych 
i produkcyjnych wyłącznie w budynkach.

4. Na obszarach objętym planem obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam:

1) nakazuje się:

a) wskazania w projekcie budowlanym nowych obiektów miejsc usytuowania reklam z uwzględnieniem 
zasad określonych w niniejszej uchwale,

b) nawiązanie gabarytami informacji wizualnej do charakterystycznych podziałów, otworów okiennych 
i drzwiowych oraz detali architektonicznych elewacji,

c) zachowanie spójnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej 
powierzchni elewacji,

d) w przypadku umieszczania reklam na elewacji budynku, stosowania następujących urządzeń 
reklamowych: tablica, litery plastyczne, kaseton.

2) dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń reklamowych na terenach oznaczonych symbolami: 1UP, 1U, 2U oraz 3U 
z zastrzeżeniami wynikającymi z zapisów §18 ust.4 §19 ust.3.

b) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie:

- tablic typu Billboard o wymiarach 3x6m, o wysokości wraz z nośnikiem do 10 m,

- tablic typu Citylight o wysokości wraz z nośnikiem do 4 m,

- tablic typu Gilotyna o wysokości wraz z nośnikiem do 5 m ,

- modułów informacyjno – reklamowych o wysokości wraz z nośnikiem do 4m,

- reklam kierunkowych,

- pylonów i totemów jako urządzeń towarzyszących obiektom usługowym do wysokości 15m,

- tablic lub plansz powiązanych z elementami małej architektury,

- tablic o modułowych gabarytach na obiektach typu: ogrodzenia, z zastrzeżeniem nie przekraczania 
wysokości ogrodzenia.

c) umieszczanie na dachach płaskich budynków urządzeń reklamowych w formie tablic o maksymalnej 
wysokości 3m.
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§ 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody .

1. Dla ochrony czystości powietrza atmosferycznego ustala się:

1) nakaz utrzymania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,

2) zakaz składowania na otwartej przestrzeni surowców i materiałów pylących,

3) zakaz wykonywania nawierzchni dróg i parkingów z materiałów pylących.

2. Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących powodować zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych,

2) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby 
powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do 
gruntu,

3) nakaz objęcia wszystkich planowanych do zainwestowania terenów zbiorczą kanalizacją sanitarną 
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni,

4) nakaz stosowania na terenie parkingów, dróg, placów, składów otwartych, utwardzonych i szczelnych 
nawierzchni na podłożu izolowanym oraz podczyszczania ścieków deszczowych z tych terenów, 
w separatorach substancji ropopochodnych i błota przed odprowadzeniem do systemu kanalizacji.

3. Na obszarach objętych planem zakazuje się:

1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  za wyjątkiem: 
przedsięwzięć infrastruktury technicznej, w tym urządzeń radionawigacji, radiokomunikacji i radiolokacji,

2) realizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko 
wystąpienia poważnych awarii,

3) stosowania przy niwelacjach terenu, spadku większego niż 30% za wyjątkiem skarp drogowych,

4) realizacji przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem,  zbieraniem,  transportem,  przetwarzaniem  
odpadów, w tym  lokalizowania składowisk odpadów,

5) odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

6) magazynowania odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem czasowego magazynowania odpadów 
wytworzonych na własnym terenie w wyniku prowadzonej działalności;

4. Terenami chronionymi przed hałasem są tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP; obowiązuje 
poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarach objętych planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz dobra kultury 
współczesnej.

2. Na obszarze nr 7 – terenie oznaczonym symbolem 3U – występują obiekty o wartościach zabytkowych 
objęte gminną ewidencją zabytków i oznaczone na rysunku planu tj. zespół zabudowań dawnego dworca PKP; 
budynek dworca kolejowego oraz budynek ekspedycji – magazynu.

3. Dla obiektów wymienionych w ust.2 ustala się:

1) nakaz zachowania wysokości zabudowy, usytuowania głównych wejść do budynków, wielkości otworów 
okiennych i drzwiowych wraz z ich podziałem i formą stolarki, rysunku i materiału i detalu 
architektonicznego elewacji, pokrycia i geometrii dachu.

2) zakaz nadbudowy istniejących budynków i umieszczania na elewacjach frontowych urządzeń wentylacyjno 
- klimatyzacyjnych oraz masztów na dachach budynków.

3) dopuszcza się wymianę techniczną zużytych elementów budynków lub zniszczonych na skutek zdarzeń 
losowych (w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu), przy zachowaniu pierwotnej, historycznej 
formy detalu, podziału, materiału tych elementów oraz remont wnętrz budynków i dostosowanie do nowej 
funkcji.
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§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

1. W obszarach objętych planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10. . Granice i sposoby  zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ze 
względu na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych

1. Obszary objęte planem znajdują się poza granicami terenów górniczych.

3. W granicach planu nie występują i plan nie ustala wymagań wynikających z położenia na terenach 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwaniem mas ziemnych.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

1. Obszary objęte planem położone są w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Gliwice 
nr 330 (teren nr 2 i nr 7), GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków (teren nr 7) . Na obszarach nr 2, 4, 7 występuje 
Użytkowy Poziom Wód Podziemnych. Dla działań inwestycyjnych podejmowanych w oparciu o ustalenia 
planu nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych, które będą  uwzględniać wysoką ochronę wód 
powierzchniowych i podziemnych.

2. Na obszarach objętych planem a przeznaczonych do zainwestowania, ustala się obowiązek realizacji 
dróg i urządzeń  ochrony przeciwpożarowej.

3. Przy realizacji zabudowy, ogrodzeń, nasadzeń drzew i krzewów i zagospodarowania terenu nakazuje się 
uwzględnić wymagane minimalne odległości od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu .

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Dla powiązania komunikacyjnego z otoczeniem obszarów objętych planem ustala się :

1) powiązanie zewnętrzne terenów o symbolach 1U i Z z otoczeniem zapewnia: ul.Szymały (w kierunku 
Bytomia i centrum Radzionkowa), ul. Unii Europejskiej (w kierunku Piekar Śląskich i Gminy 
Świerklaniec),

2) powiązanie zewnętrzne terenu o symbolu 2U z otoczeniem zapewnia: ul. Unii Europejskiej (w kierunku 
Piekar Śląskich i Gminy Świerklaniec) i ul.Długa (w kierunku Bytomia),

3) powiązanie zewnętrzne terenów o symbolach UP, It, ZP zapewnia ul.Z.Nałkowskiej(w kierunku 
Tarnowskich Gór, Bytomia i Piekar Śląskich),

4) powiązanie zewnętrzne terenów o symbolach 3U i 4U zapewnia ul. Św. Wojciecha (w kierunku centrum 
Radzionkowa i Gminy Świerklaniec)

2. Dla realizacji dróg wewnętrznych ustala się :

1) szerokość w liniach rozgraniczających – min. 6m,

2) nakaz wyposażenia w co najmniej jednostronny chodnik, oświetlenie i odwodnienie.

3) nakaz utwardzenia i spełnienia warunków użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego ;

4) w szerokości działki wydzielonej pod drogi nakazuje się wyznaczenie rezerwy terenu na lokalizację 
infrastruktury technicznej w szczególności: elektroenergetycznych sieci kablowych, kablowych sieci 
teletechnicznych i sieci kanalizacji deszczowe, sanitarnej oraz wodociągowej.

3. Ustala się następujące warunki obsługi komunikacji w zakresie parkowania i sposób ich realizacji :

1) przy realizacji nowego obiektu a także zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 
w niniejszym planie nakazuje się obowiązek zabezpieczenia na terenie działki odpowiedniej  ilości miejsc 
postojowych dla samochodów osób zatrudnionych i odwiedzających, z uwzględnieniem   minimalnych 
wskaźników ustalonym w punkcie 2) oraz dla obsługi załadunku i wyładunku towarów;

2) ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla działki budowlanej stosownie do ich 
przeznaczenia:
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a) biura, urzędy, usługi związane z administracją: 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. użytkowej obiektu;

b) place składowe, hurtownie, magazyny: 1 miejsca parkingowe na 125 m2 pow. użytkowej obiektu;

c) obiekty handlowe; 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu;

d) rzemiosło usługowe, inne usługi: 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. użytkowej obiektu lecz nie mniej  
niż 3 na obiekt;

e) myjnie samochodowe: 2 miejsca parkingowe na 1 stanowisko do mycia;

f) stacje paliw: 1 miejsce na 1 dystrybutor lecz nie mniej niż 3 na stację

g) inne usługi w obiektach wielofunkcyjnych : 1 miejsce na 5 użytkowników;

3) minimalną ilość miejsc parkingowych należy zwiększyć o parkingi dla pracowników w ilości 1 miejsce 
parkingowe na 4 zatrudnionych;

4) przy realizacji hurtowni i magazynów ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie działki lub inwestycji 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, lub dostawczych, lecz nie mniej niż 
2 , w tym co najmniej 1 miejsce  parkingowe dla samochodów typu  TIR ,a także wyznaczenia miejsc 
załadunku i rozładunku towarów;

5) dla innych obiektów nie wymienionych w punkcie  2)  należy stosować indywidualne wskaźniki naliczenia  
miejsc parkingowych lecz nie mniej niż :

- 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych ,

- 1 miejsce parkingowe na 10 jednoczesnych użytkowników obiektu (oprócz pracowników).

6) przy realizacji parkingów nakazuje się przestrzeganie ustaleń wynikających z §7 ust.2 pkt 4) .

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej :

1) na całym obszarze objętym planem utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury   technicznej, 
z dopuszczeniem ich remontów, przebudowy i wymiany;

2) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej nie uwidocznionych na rysunku planu, pod warunkiem, że nie spowoduje to braku możliwości 
realizacji przeznaczenia podstawowego terenu określonego w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

3) ustala się następujące zasady sytuowania sieci infrastruktury technicznej:

a) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i wydzielonych dojazdów ;

b) wzdłuż istniejących sieci, w minimalnej normatywnej odległości od sieci istniejących ;

c) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia sieci w liniach rozgraniczających dróg,             
dopuszcza się ich sytuowanie :

- pomiędzy linią rozgraniczającą teren a wyznaczoną linią zabudowy,

- wzdłuż granic nieruchomości lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie - w najmniejszej odległości od tych 
granic wynikającej z uwarunkowań technicznych.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia terenów i obiektów w wodę

1) zaopatrzenie w wodę , w tym dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej należy realizować poprzez rozbudowę 
miejskiego systemu wodociągowego ;

2) w bilansach zapotrzebowania w wodę należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

6. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków :

1) ścieki z obszaru objętego planem nakazuje się realizować w systemie rozdzielczym i odprowadzić do 
systemu kanalizacji miejskiej;

2) do czasu realizacji  kanalizacji miejskiej, dopuszcza się tymczasowe rozwiązania indywidualne  poprzez 
budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki .
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3) ścieki przemysłowe i produkcyjne mogą być odprowadzane do systemów kanalizacji miejskiej tylko 
w przypadku, gdy spełniają parametry ścieków socjalno – bytowych, w przeciwnym wypadku przed 
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej wymagają podczyszczenia w urządzeniach lokalnych

4) zakazuje się stosowania  terenowych, tzw . rozsączających oczyszczalni ścieków;

5) osady ściekowe z oczyszczalni ścieków technologicznych i wód opadowych muszą być regularnie 
opróżniane i deponowane na wyznaczonym składowisku odpadów;

6) odprowadzenie  wód  opadowych i roztopowych  –  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej 
podlegającej  rozbudowie  oraz  przebudowie,

7) dopuszcza się zebranie wód opadowych z terenu działki i po ich podczyszczeniu zgromadzenie 
w zbiornikach wód opadowych, do wykorzystania dla celów przeciwpożarowych lub nawadniających 
tereny zieleni.

7. Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł zbiorczych lub indywidualnych, w których uzyskiwanie 
ciepła następuje wyłącznie w drodze wykorzystania paliw lub technologii proekologicznych przy sprawności 
spalania minimum 80%.

8. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę istniejącej sieci  gazowej średniego i niskiego  
ciśnienia.

9. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci 
elektroenergetycznej  wraz  ze  stacjami  transformatorowymi ,

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) zakaz gromadzenia i składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;

2) zakaz magazynowania odpadów bezpośrednio na powierzchni gruntu (bez zabezpieczenia    powierzchni 
przed infiltracją wód powierzchniowych do gleb),

3) nakaz sytuowania i wykonania miejsc gromadzenia odpadów w sposób nie mający negatywnego wpływu 
na estetykę otoczenia.

11. Na terenie objętym planem dopuszcza się w miarę potrzeb budowę sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej w tym teletechnicznych: telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych wraz z niezbędnymi 
obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te 
stacje, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 18 ust.4 pkt 2 lit. b) i d).

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Na obszarach objętych planem dopuszcza się scalanie i podziały nieruchomości zgodnie z ustalonym 
w planie  przeznaczeniem z uwzględnieniem następujących warunków:

1) przy scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy istniejących lub projektowanych drogach ustala się  
zasadę prowadzenia w miarę możliwości podziału terenu prostopadle lub równolegle do ulicy , z tolerancją  
+/- 15 stopni  .

2) ustala się następujące parametry działek wydzielane w wyniku scaleń i podziału nieruchomości:

a) dla terenów o symbolach UP, 1U, 3U, ZP– min. powierzchnia 2000m2 i szerokość frontu działki – min. 
40m,

b) dla terenów o symbolach 2U – min. powierzchnia 500m2 i szerokość frontu działki – min. 20m,

3) parametry nowo wydzielonych działek pod drogi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
działek wydzielanych w celu regulacji granic lub na poprawę zagospodarowania przyległych 
nieruchomości, zgodnie z potrzebami realizacji tych przedsięwzięć.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania ,urządzania i użytkowania terenów

1. Tereny objęte planem do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 
mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób lub jako tereny zieleni z dopuszczeniem niwelacji terenów 
pod przyszłe zagospodarowanie, drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.
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§ 15. Zasady dotyczące obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

1. Obszar nr 4 - tereny oznaczone symbolami UP, ZP, It - wyznacza się jako wymagający przekształceń 
i rekultywacji w zakresie obejmującym:

1) uporządkowania zaburzonej hipsometrii;

2) rewitalizacji zdegradowanej i abiotycznej powierzchni;

3) uzdatnienia powierzchni do zainwestowania zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie;

2. planowane działania:

1) doprowadzenie  zwałowiska  do  stanu  umożliwiającego realizację zabudowy,

2) realizacja jednolicie ukształtowanej powierzchni terenu;

3. oczekiwane rezultaty:

1) uzyskanie  odpowiednich  warunków  dla  realizacji zabudowy na terenie o symbolu UP,

2) uzyskanie trwałego zazielenienia terenu o symbolu ZP.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenów

§ 16. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usługowych oznaczonych symbolem 1U 
położonych na obszarze nr 2 przy ul. Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa użyteczności publicznej, obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaży do 2000m2,  salony sprzedaży samochodów wraz z serwisem.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, teren stacji paliw z zapleczem usługowo – 
handlowym

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy do 15 m nad poziom terenu,

2) dachy budynków płaskie lub o nachyleniu max 300

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% powierzchni działki budowlanej,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy  0,2

6) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 3,5

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz według ustaleń § 5 ust. 2,

8) minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenu działki budowlanej według ustaleń §.12 ust.3

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nakazy:

a) lokalizowania zabudowy w sposób nieuciążliwy dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej

2) Dopuszczenia:

a) lokalizowania ekspozycji i sprzedaży na terenie w ramach kiermaszy okolicznościowych.

b) realizacja garaży wyłącznie jako podziemnych,

c) realizacja myjni samochodowej.

§ 17. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usługowych oznaczonych symbolem 2U 
położonych na obszarze nr 2 przy ul. Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi handlu.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi.
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3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy do 5m nad poziom terenu;

2) dachy płaskie lub o nachyleniu do 300,

3) powierzchnia biologicznie czynna min.10% powierzchni działki budowlanej,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,7

6) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 0,2

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz według ustaleń § 5 ust. 2,

8) minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenu działki budowlanej według ustaleń § 12 ust.3.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nakazy:

a) zapewnienie jednolitej formy architektonicznej obiektów handlowych,

b) zapewnienie wspólnego zagospodarowania terenu.

2) Dopuszczenia:

a) realizacji stoisk handlowych pod wspólnym zadaszeniem.

§ 18. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usługowych oznaczonych symbolem 3U 
położonych na obszarze nr 7 przy ul. Św. Wojciecha.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa użyteczności publicznej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: parkingi.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) wysokość zabudowy do 10m nad poziom terenu,

2) dachy płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu 20 - 400.

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni działki budowlanej,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 1,6 ,

6) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 0,2,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz według ustaleń § 5 ust. 2,

8) minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenu działki budowlanej według ustaleń §.12 ust.3.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych objętych gminną 
ewidencją zabytków -  zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 8 ust.3, dla nowych obiektów ustala się :

1) Nakazy:

a) zachowania skali historycznej zabudowy, gabarytów, form architektonicznych i rozwiązań 
materiałowych ,

b) stosowania materiałów wykończeniowych elewacji – cegła klinkierowa z dopuszczeniem  detali 
stalowych i betonowych;

2) Zakazy:

a) lokalizowania usług wymagających ochrony przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska,

b) lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizowania reklam typu Billboard oraz reklam na dachach budynków,
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d) lokalizowania wolnostojących masztów oraz masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej na 
dachach istniejących i projektowanych budynków.

3) Dopuszczenia:

a) lokalizowanie muzealnych ekspozycji zewnętrznych.

§ 19. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usługowych oznaczonych symbolem 4U 
położonych na obszarze nr 7 przy ul. Św. Wojciecha.

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zewnętrznej ekspozycji muzealnej, parkingi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń niska.

3. Zakaz lokalizacji zabudowy trwale związanej z gruntem oraz reklam za wyjątkiem tablic informacyjnych 
dotyczących obiektów muzealnych.

4. Dopuszcza się lokalizowanie kiosków gastronomicznych i informacyjnych nietrwale związanych 
z gruntem o sumarycznej powierzchni całkowitej nie przekraczającej 100m2 i wysokości 3m.

§ 20. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usługowo przemysłowych oznaczonych 
symbolem UP położonych na obszarze nr 2 przy ul.Z.Nałkowskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa użyteczności publicznej w tym handel o powierzchni 
sprzedaży do 2000m2, usługi sprzedaży pojazdów z zapleczem serwisowym, tereny nieuciążliwej produkcji, 
logistyki, hurtowni , składów.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń izolacyjna, tereny parkingów, obiekty obsługi komunikacji 
wyłącznie jako towarzyszące obiektom handlowym.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) wysokość zabudowy do  18m nad poziom terenu,

2) dachy płaskie lub kształtowane indywidualnie zgodnie z potrzebami obiektów,

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni działki budowlanej,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 2,5,

6) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 0,1,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz według ustaleń § 5 ust. 2,

8) minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenu działki budowlanej według ustaleń §.12 ust.3.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Nakazy:

a) realizacja produkcji, magazynowania i składowania wyłącznie w obiektach zamkniętych,

b) wykorzystanie istniejących zadrzewień do zagospodarowania terenu w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej,

2) Zakazy:

a) lokalizowania usług wymagających ochrony przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska,

b) budowy garaży i zespołów garażowych wolnostojących.

3) Dopuszczenia:

a) realizacja parkingów wielopoziomowych,

b) realizacja garaży włącznie jako wbudowanych w obiekty funkcji podstawowej,

c) realizacja obiektów ochrony terenu i mieszkań funkcyjnych.
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§ 21. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej oznaczonych 
symbolem It położonych na obszarze nr 2 przy ul.Z.Nałkowskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe  - tereny infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne -  dojazdy,  place manewrowe.

3. Zakazy:

1) nasadzeń zieleni wysokiej pod linią  wysokiego napięcia,

2) lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

4. Dopuszczenia:

1) realizacja obiektów gospodarczych .

2) zmiana ukształtowania terenu poprzez likwidację skarp i nasypów,

§ 22. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem 
ZP położonych na obszarze nr 2 przy ul.Z.Nałkowskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe  - tereny zieleni urządzonej, tereny zadrzewień  ;

2. Przeznaczenie dopuszczalne - terenowe obiekty sportu wraz z obiektami towarzyszącymi.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

1) wysokość zabudowy do 5m nad poziom terenu,

2) dachy płaskie lub o nachyleniu do 300,

3) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni działki budowlanej,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 10% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,1,

6) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 0,05,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz według ustaleń § 5 ust. 2,

8) minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenu działki budowlanej według ustaleń §.12 ust.3.

4. Nakazy:

1) zachowanie istniejących zespołów  zieleni wysokiej,

2) zachowanie istniejących oczek wodnych.

5. Zakazy:

1) realizacji ogrodzeń betonowych oraz pełnych.

6. Dopuszczenia:

1) obiekty usługowe związane z obsługą obiektów sportowych o maksymalnej powierzchni całkowitej - 
200m2,

2) obiekty gospodarcze związane z obsługą terenów zielonych,

3) dojazdy, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze,

4) zmiana ukształtowania terenu poprzez likwidacje skarp i nasypów,

5) realizacja nowych zbiorników wodnych lub zmiana linii brzegowej istniejących.

§ 23. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych 
symbolem Z położonych na obszarze nr 2 przy ul. Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe  - tereny zieleni nieurzadzonej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne  - zieleń izolacyjna,

3. Dopuszczenia:
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1) poszerzenie istniejącej drogi publicznej – ul.Pod Lipami do parametrów drogi dojazdowej,

2) dojazdy do urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 24. Przeznaczenie terenu drogi zbiorczej oznaczonego symbolem KDZ położonego na obszarze nr 
2 przy ul. Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe  - teren drogi zbiorczej.

2. Rezerwa terenu pod poszerzenie i przebudowę skrzyżowania.

Rozdział 4.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami)

§ 25. Na obszarze objętym planem ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości określonej w stosunku do wszystkich terenów objętych planem w wysokości 10 %  (słownie: 
dziesięć  procent)  .

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

 

 Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Wysypoł
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/440/2014

Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rysunki Planu

część A

część B
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Część C
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/440/2014

Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Radzionków

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego 
przy ul. Z. Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego przy ul. św. Wojciecha w Radzionkowie

Rada Miasta Radzionków działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. poz.647 z późn. zm.) 
ustala:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. 
Unii Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z. Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego 
przy ul. św. Wojciecha w Radzionkowie nie wniesiono w trybie art.18 w/w ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym żadnych uwag.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 4060



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/440/2014

Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie 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 obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii 
Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z.Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego 
przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie

Rada Miasta Radzionków działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) 
ustala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii 
Europejskiej, dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z.Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego 
przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy dlatego nie określa się sposobów ich realizacji 
oraz zasad finansowania.
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