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zajęte pod grobowce:
- od każdego jednego miejsca w poziomie 

324,00 zł

§ 3. Do wysokości opłat określonych w § 1 
i § 2 dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT )
w wysokości 8%.

3010

UCHWAŁA NR IX/113/2011
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA TERENÓW ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z ROZWOJEM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
 W GLIWICACH, POŁOŻONYCH WZDŁUŻ POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA

 ORAZ AUTOSTRADY A-4 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), przy 
zastosowaniu przepisu art 4 ust.2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010r o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta 
Gliwice Rada Miejska w Gliwicach

stwierdza zgodność przedmiotowego pla-

nu z obowiązującym “Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Gliwice”, które zostało uchwalone uchwałą 
Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 17 grudnia 2009 roku i uchwala 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW 

ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z ROZWOJEM 
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W GLIWICACH, 

POŁOŻONYCH WZDŁUŻ POŁUDNIOWO-
ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA 

ORAZ AUTOSTRADY A-4

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W ROZDZIAŁACH:

Rozdział 1 :
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowią-
zywania rysunku planu

Rozdział 2 :
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy

Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Rozdział 5: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Rozdział 6: Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych

Rozdział 7: 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obsza-
rów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Rozdział 8: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Rozdział 9: Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Rozdział 10: 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej

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

Rozdział 12:    Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru 
objętego planem oraz zakresu obowiązywania 
rysunku planu

§ 1. 1. Granice obszaru objętego planem okre-
ślone są na rysunku planu.

2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
określonym uchwałą i jest jej integralną częścią 
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w formie załącznika Nr-1.

§ 2. 1. W skład obszaru objętego planem wcho-
dzą tereny związane bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położone 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
oraz autostrady A-4, obejmujące część wyzna-
czonych w „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwi-
ce” (uchwalonego uchwałą Nr XXXI / 956 / 2009 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009) 
jednostek urbanistycznych „C” – Stare Gliwice, 
„P” – „Sikornik – Wójtowa Wieś”, „N” – Trynek, 
„O” - Bojków.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest ochrona interesów publicznych poprzez:

1) określenie zasad rozwoju funkcji mających 
znaczenie dla aktywizacji gospodarczej obszaru.

2) określenie wymagań ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowania 
krajobrazu.

3) określenie możliwości przekształceń struktury 
funkcjonalno – przestrzennej obszaru z zapewnie-
niem znacznego udziału zieleni w kształtowaniu 
ładu urbanistyczno – architektonicznego wraz 
z uzyskaniem sprawnej obsługi komunikacyjnej 
z uwzględnieniem prawa własności i ochrony praw 
obywateli.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami:

MWU - tereny mieszkaniowo - usługowe o wysokiej intensywności zabudowy - istniejące,
MW - tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy – istniejące,

M - tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy - istniejące,
Mn - tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy - nowe,
MU - tereny mieszkaniowo - usługowe o średniej intensywności zabudowy - istniejące,

MNU - tereny mieszkaniowo - usługowe o niskiej intensywności zabudowy - istniejące,
MN - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy - istniejące,

MNn - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy - nowe,
U - tereny usług różnych – istniejące,

Un - tereny usług różnych – nowe,
UKR - tereny usług kultu religijnego – istniejące,

UP - tereny usługowo – produkcyjne - istniejące,
UPn - tereny usługowo – produkcyjne - nowe,
US - tereny usług sportu – istniejące,
ZL - tereny leśne,
ZR - tereny zieleni niskiej i wysokiej, użytków rolnych, sadów, łąk i pastwisk,
ZU - tereny zieleni urządzonej,

ZNW - tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dolin tworzące pasma ekologiczne o dużym    
  znaczeniu przyrodniczo – krajobrazowym,

ZC - tereny cmentarzy,
WS - tereny wód powierzchniowych,

KDA - tereny autostrad,
KDGP - tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego,

KDG - tereny dróg głównych ,
KDZ - tereny dróg zbiorczych,
KDL - tereny dróg lokalnych,
KDD - tereny dróg dojazdowych,

KDG/KDZ - tereny węzłów drogowych – połączenie ulic KDG z KDZ,
OK - tereny związane z realizacją układu komunikacyjnego,
OT - teren obsługi technicznej.

2) sieci infrastruktury technicznej i ich strefy bezpieczeństwa:

EN 110kV - linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia – istniejące i projektowane,
Gw - gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia – istniejące,

- strefy bezpieczeństwa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu - oznaczenie graficzne.
- stacje redukcyjno – pomiarowe gazu – oznaczenie graficzne,

2. Tereny, o których mowa w ust.1 pkt 1 mogą 
być wykorzystane na cele przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych 
w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Niniejszy plan obejmuje:
1) Ustalenia, stanowiące treść niniejszej uchwa-

ły.
2) Rysunek planu w skali 1:2000 jako załącznik 

Nr-1, o którym mowa w §1 ust. 2, na którym obo-
wiązują następujące ustalenia:

a) granica miasta,
b) granica sporządzenia planu,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) tereny i obiekty objęte ochroną jako dobra 
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kultury oraz ze względu na wartości krajobrazowe 
i przyrodnicze:

- tereny i obiekty objęte ochroną konserwator-
ską jako dobra kultury na mocy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami

- tereny i obiekty objęte ochroną prawem 
miejscowym

- cenne założenia zieleni
- zieleń wysoka wzdłuż drogi
- strefy zieleni o dużym znaczeniu krajobrazo-

wym
f) numery i symbole identyfikacyjne terenów, 

o których mowa w §3 ust.1.
g) granice terenów dla których możliwa jest 

lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2,

h) obszar narażony na niebezpieczeństwo po-
wodzi

i) strefa ochrony wokół cmentarza
j) granice terenów górniczych,
k) przebieg kolejki wąskotorowej od KW –1 do 

KW – 3.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, peł-

niące funkcję informacyjną
a) granice obszarów ze zmiennym ograni-

czeniem wysokości obiektów budowlanych oraz 
naturalnych związanych ze strefą od lotniska,

b) granice izofon – lotnisko
c) granice izofon – autostrada,
d) podkład mapy zasadniczej przedstawiający 

istniejący stan użytkowania i zagospodarowania,

§ 5.  1.  Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Gliwicach dotyczące sposobu rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
planu wyłożonego do publicznego wglądu - sta-
nowi załącznik Nr-2 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gliwicach 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - stanowi załącznik Nr-3 do uchwały.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę,

2) planie – należy przez to rozumieć komplet 
ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku 
planu, dotyczących terenów o których mowa w §2 
ust.1,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunku planurysunku planu
rysunek sporządzony na mapie w skali 1:2000, 
który stanowi integralną część planu jako prawa 
miejscowego i jest załącznikiem nr 1 do niniejszej 
Uchwały,

4) tekście planu – należy przez to rozumieć treść ––
niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 
ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich ist-
niejących i projektowanych obiektów w granicach 
poszczególnych nieruchomości zabudowanych 
i przeznaczonych pod zabudowę, a w przypadku 
terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudo-
wę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi – o ile ustalenia szcze-
gółowe dotyczące poszczególnych terenów nie 
stanowią inaczej,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć, że na nieruchomościach znajdujących 
się w obrębie terenu wyznaczonego w planie linia-
mi rozgraniczającymi, możliwe jest przeznaczenie 
części terenu dla innych funkcji, które określone są 
w ustaleniach dla poszczególnych terenów w dal-
szej części uchwały,

7) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717) 
z późniejszymi zmianami,

8) sieciach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory 
sanitarne i deszczowe, linie elektroenergetyczne, 
gazociągi, ciepłociągi i linie teletechniczne – wraz 
z urządzeniami i obiektami budowlanymi związa-
nymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich 
funkcjonowania,

9) przyłączach - należy przez to rozumieć połą-
czenia obiektów budowlanych i działek z sieciami 
określonymi w pkt. 8,

10) działalności usługowej – należy przez to działalności usługowejdziałalności usługowej
rozumieć funkcję usługową jako działalność go-
spodarczą możliwą do prowadzenia w budynku 
mieszkalnym (np. fryzjer, gabinety lekarskie i ko-
smetyczne, administracja, biura, handel),

11) usługach nieuciążliwych – należy przez 
to rozumieć funkcję usługową i drobną wytwór-
czość jako działalność gospodarczą, możliwą do 
prowadzenia na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, której funkcjonowanie 
nie powoduje przekraczania standardów jakości 
środowiska, i której ewentualna uciążliwość nie 
wykracza poza granice nieruchomości, na której 
jest prowadzona,

12) terenach zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej – należy przez to rozumieć tereny, na których wejwej
obie te funkcje mogą występować samodzielnie 
lub łącznie w dowolnych proporcjach.

13) intensywności zabudowy– należy przez intensywności zabudowyintensywności zabudowy
to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
istniejących i projektowanych do powierzchni 
nieruchomości przeznaczonej do ich realizacji 
i funkcjonowania,

14) terenie o wysokiej intensywności zabudo-
wy - należy przez to rozumieć teren przeznaczony wywy
pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo 

Poz. 3010
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– usługową (MWU, MW) , o intensywności zabu-
dowy nie większej niż 2.4,

15) terenach o średniej intensywności zabudo-
wy - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone wywy
pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (M, Mn) 
oraz mieszkaniowo – usługową (MU) o intensyw-
ności zabudowy maksimum 1.2,

16) terenach o niskiej intensywności zabudowy
- należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługo-
wą (MNU, MN, MNn), o intensywności zabudowy 
maksimum 0.8,

17) ciągu pieszym lub rowerowym – należy 
przez to rozumieć: ścieżki, aleje, wydzielone przej-
ścia, chodniki – tereny przeznaczone dla ruchu 
pieszego i rowerowego.

18) wewnętrznych ulicach dojazdowych - należy 
przez to rozumieć niewyznaczone na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do 
wykonania niepubliczne drogi wewnętrzne i do-
jazdowe, niezbędne do zapewnienia prawidłowej 
obsługi komunikacyjnej działek i obiektów – ich 
przebieg powinien być ustalony na etapie projek-
towania inwestycji oraz sporządzania projektów 
podziału terenu na działki budowlane,

19) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale-nieprzekraczalnych liniach zabudowynieprzekraczalnych liniach zabudowy
ży przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, 
po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się 
wznoszenie naziemnych części obiektów budowla-
nych, z zastrzeżeniem, że naziemna część obiektu 
budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną 
krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią 
inaczej,

20) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenia 
reklamowe lub urządzenia reklamowe posiadające 
samodzielną konstrukcję nośną a także tablice 
reklamowe na ścianach budynków, służące pre-
zentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci,

21) szyldzie reklamowym – należy przez to 
rozumieć oznaczenie graficzne reklamujące lub 
wskazujące miejsce wykonywania działalności, 
w szczególności umieszczone nad witryną lub 
wejściem do miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej.

22) terenie – należy przez to rozumieć wyzna-terenieterenie
czone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
części obszaru planu o określonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania,

23) obszarze – należy przez to rozumieć wszyst-obszarzeobszarze
kie tereny objęte planem,

§ 7. 1. Na terenach, o których mowa w §3 ust. 1
pkt 1, dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej, parkingów, ścieżek rowerowych oraz 
wewnętrznych ulic dojazdowych niezbędnych dla 
obsługi i funkcjonowania tych terenów z wyłą-
czeniem działań powodujących likwidację cieków 
wodnych – o ile ustalenia szczegółowe nie stano-

wią inaczej.
2. Istniejący stan zagospodarowania i użytko-

wania terenów oraz obiektów, treść podkładów 
mapowych, numery i różnego rodzaju nazwy, nie 
są treścią ustaleń planu, lecz informacją o tym 
stanie.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 8. 1. Tereny mieszkaniowo - usługowe o wy-
sokiej intensywności zabudowy – 1 MWU.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo - usługowa,
b) działalność usługowa i usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej,
b) lokalizacja usług nieuciążliwych dla obsługi 

zabudowy mieszkaniowej w wolnostojących bu-
dynkach, przede wszystkim wzdłuż istniejących 
i projektowanych ulic,

c) intensywność zabudowy maksimum 2.4,
d) zachowanie linii zabudowy jak ustalono na 

rysunku planu,
e) wysokość nowej zabudowy - nie więcej niż 

5 kondygnacji (obowiązek ten nie dotyczy obiek-
tów obsługi infrastruktury technicznej i garaży), 
z zastrzeżeniem §16 ust.12,

f) wysokość wolnostojących obiektów usługo-
wych – nie więcej niż 4 kondygnacje, z zastrzeżeniem ––
§16 ust.12,

g) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
powinna stanowić minimum 30% powierzchni 
poszczególnych nieruchomości,

i) teren należy zabezpieczyć tak, aby nie mógł 
stanowić źródła żerowania ptaków.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy nieruchomości obiektami kubatu-

rowymi powyżej 60% jej ogólnej powierzchni, 
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług pro-

dukcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących 
budynków gospodarczych,

c) realizacji szkodliwych dla środowiska i zdro-
wia ludzi obiektów i urządzeń oraz inwestycji 
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związanych z ruchem ciężkich pojazdów samo-
chodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym 
punkty skupu złomu i recykling), z wyjątkiem stacji 
paliw i myjni samochodowych.

2. Tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywno-
ści zabudowy – istniejące – od 1 MW do 3 MW.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo - rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-

pełnienia istniejącej zabudowy,
b) lokalizacja działalności usługowej w parte-

rach budynków,
c) lokalizacja usług nieuciążliwych dla obsługi 

zabudowy mieszkaniowej w wolnostojących bu-
dynkach, przede wszystkim wzdłuż istniejących 
i projektowanych ulic,

d) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę 
i rozbudowę obiektów o przeznaczeniu innym niż 
podstawowe, występujących samodzielnie na nie-
ruchomości lub posiadających ważne pozwolenie 
na budowę w dniu wejścia w życie planu – bez ko-
nieczności realizacji przeznaczenia podstawowego, 
obowiązującego na danym terenie – pod warun-
kiem nie zwiększania uciążliwości dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej oraz przy zachowaniu 
wskaźników obowiązujących na danym terenie dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) intensywność zabudowy maksimum 2.4,
f) odległości nowej zabudowy (w tym roz-

budowy zabudowy istniejącej), z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, a w wypadku 
ich braku, z uwzględnieniem odległości od ulic 
określonych w §17 uchwały,

g) wysokość wolnostojących obiektów usługo-
wych – nie więcej niż 4 kondygnacje, z zastrzeżeniem ––
§16 ust.12,

h) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej,

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
powinna stanowić minimum 30% powierzchni 
poszczególnych nieruchomości.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy nieruchomości obiektami kubatu-

rowymi powyżej 60% jej ogólnej powierzchni,
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług pro-

dukcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących 
budynków gospodarczych,

c) realizacji szkodliwych dla środowiska i zdro-

wia ludzi obiektów i urządzeń oraz inwestycji 
związanych z ruchem ciężkich pojazdów samo-
chodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym 
punkty skupu złomu i recykling).

3. Tereny mieszkaniowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy – nowe – 1 MWn.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo - rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-

pełnienia istniejącej zabudowy,
b) lokalizacja działalności usługowej w parte-

rach budynków,
c) lokalizacja usług nieuciążliwych dla obsługi 

zabudowy mieszkaniowej w wolnostojących bu-
dynkach, przede wszystkim wzdłuż istniejących 
i projektowanych ulic,

d) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę 
i rozbudowę obiektów o przeznaczeniu innym niż 
podstawowe, występujących samodzielnie na nie-
ruchomości lub posiadających ważne pozwolenie 
na budowę w dniu wejścia w życie planu – bez ko-
nieczności realizacji przeznaczenia podstawowego, 
obowiązującego na danym terenie – pod warun-
kiem nie zwiększania uciążliwości dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej oraz przy zachowaniu 
wskaźników obowiązujących na danym terenie dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) intensywność zabudowy maksimum 2.4,
f) odległości nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy zabudowy istniejącej), z zachowaniem linii 
zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzględ-
nieniem odległości od ulic określonych w §17 
uchwały,

g) wysokość wolnostojących obiektów usługo-
wych – nie więcej niż 4 kondygnacje, z zastrzeżeniem ––
§16 ust.12,

h) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej,

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
powinna stanowić minimum 30% powierzchni 
poszczególnych nieruchomości.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy nieruchomości obiektami kubatu-

rowymi powyżej 60% jej ogólnej powierzchni,
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług pro-

dukcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących 
budynków gospodarczych ,

c) realizacji szkodliwych dla środowiska i zdro-
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wia ludzi obiektów i urządzeń oraz inwestycji 
związanych z ruchem ciężkich pojazdów samo-
chodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym 
punkty skupu złomu i recykling).

4. Tereny mieszkaniowe o średniej intensywno-
ści zabudowy – istniejące – od 1 M do 24 M.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo - rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-

pełnienia istniejącej zabudowy,
b) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę 

i rozbudowę obiektów o przeznaczeniu innym niż 
podstawowe, występujących samodzielnie na nie-
ruchomości lub posiadających ważne pozwolenie 
na budowę w dniu wejścia w życie planu – bez ko-
nieczności realizacji przeznaczenia podstawowego, 
obowiązującego na danym terenie – pod warun-
kiem nie zwiększania uciążliwości dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej oraz przy zachowaniu 
wskaźników obowiązujących na danym terenie dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jedno-
rodzinnej,

c) intensywność zabudowy maksimum 1.2,
d) odległości nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy zabudowy istniejącej), z zachowaniem linii 
zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzględ-
nieniem odległości od ulic określonych w §17 
uchwały,

e) wysokość nowej zabudowy wielorodzinnej 
(w tym nadbudowy istniejącej) – nie więcej niż 
4 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 ust.12,

f) wysokość nowej zabudowy jednorodzinnej 
– nie więcej niż 3 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 ––
ust.12,

g) zmiany na istniejących obiektach wyzna-
czonych do ochrony konserwatorskiej wymagają 
działań określonych w rozdziale 5 uchwały,

h) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji, z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej,

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna, 
minimum 30% powierzchni poszczególnych nie-
ruchomości,

j) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod 
warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy 
i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem 

stanu istniejącego i projektowanego oraz w przy-
padku kiedy występuje wspólnota interesów 
właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego 
rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości 
od ulic określonych w §17 uchwały,

k) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem §16 
ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 

60% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyj-

nych oraz warsztatów i wolnostojących budynków 
gospodarczych – istniejące mogą funkcjonować bez ––
możliwości rozbudowy,

c) lokalizacji obiektów tymczasowych,
d) realizacji szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji 
obiektów i urządzeń związanych z ruchem ciężkich 
pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 
3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).

5. Tereny mieszkaniowe o średniej intensywno-
ści zabudowy – nowe – od 1 Mn – do 26 Mn.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo - rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej,
b) intensywność zabudowy maksimum 1.2, na 

terenach od 1 Mn do 6 Mn maksymalnie 0.9,
c) odległości nowej zabudowy od wyzna-

czonych na rysunku planu ulic z zachowaniem 
wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, 
a w pozostałych przypadkach z uwzględnieniem 
odległości od ulic określonych w §17 uchwały,

d) wysokość nowej zabudowy wielorodzinnej 
- nie więcej niż 4 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 
ust.12.; na terenach 1 Mn i 2 Mn – nie więcej niż 
trzy kondygnacje,

e) wysokość nowej zabudowy jednorodzinnej 
- nie więcej niż 3 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 
ust.12,

f) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji, z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej, z uwzględnie-
niem minimalnych wskaźników, określonych w §17 
ust. 10 pkt 3 uchwały,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynna, 
minimum 30% powierzchni poszczególnych nie-
ruchomości,
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h) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod 
warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy 
i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem 
stanu istniejącego i projektowanego oraz w przy-
padku kiedy występuje wspólnota interesów 
właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego 
rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości 
od ulic określonych w §17 uchwały.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 

60% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
b) lokalizacji hurtowni, usług produkcyjnych 

oraz warsztatów i wolnostojących budynków go-
spodarczych,

c) lokalizacji obiektów tymczasowych, realizacji 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiek-
tów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń 
związanych z ruchem ciężkich pojazdów samocho-
dowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym 
punkty skupu złomu i recykling).

6. Tereny mieszkaniowo - usługowe o średniej 
intensywności zabudowy – istniejące – od 1 MU 
do 9 MU.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sporto-

wo - rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-

pełnienia istniejącej zabudowy,
b) intensywność zabudowy maksimum 1.2,
c) odległości nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy zabudowy istniejącej), z zachowaniem linii 
zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzględ-
nieniem odległości od ulic określonych w §17 
uchwały,

d) wysokość nowej zabudowy wielorodzinnej 
i usługowej (w tym nadbudowy istniejącej) – nie 
więcej niż 4 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 
ust.12,

e) wysokość nowej zabudowy jednorodzinnej 
– nie więcej niż 3 kondygnacje, z zastrzeżeniem §16 ––
ust.12,

f) zmiany na istniejących obiektach wyzna-
czonych do ochrony konserwatorskiej wymagają 
działań określonych w rozdziale 5 uchwały,

g) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ra-
mach własnej inwestycji, z dopuszczeniem budowy 
jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 
dla obsługi funkcji podstawowej,

h) dla terenu 8 MU dopuszcza się realizację 
jednorodnych zespołów garaży,

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
- minimum 30% powierzchni poszczególnych nie-
ruchomości,

j) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod 
warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy 
i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem 
stanu istniejącego i projektowanego oraz w przy-
padku kiedy występuje wspólnota interesów 
właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego 
rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości 
od ulic określonych w §17 uchwały,

k) dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw 
wraz z infrastrukturą techniczną potrzebną do ich 
obsługi,

l) dla terenu 7MU dopuszcza się realizację 
stacji redukcyjno – pomiarowej gazu.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 

60% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyj-

nych oraz warsztatów i wolnostojących budynków 
gospodarczych – istniejące mogą funkcjonować bez ––
możliwości rozbudowy,

c) lokalizacji obiektów tymczasowych,
d) realizacji szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji 
obiektów i urządzeń związanych z ruchem ciężkich 
pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 
3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).

7. Tereny mieszkaniowo – usługowe o niskiej 
intensywności zabudowy – istniejące – od 1 MNU 
do 15 MNU.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługo-

wych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkal-

nych dla celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe - 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych oraz warsztatów powodujących 
zwiększenie ruchu samochodowego,

b) urządzenia i budowle rekreacyjno - sportowe 
takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place 
zabaw,

c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-
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pełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej oraz usługowej,

b) linie rozgraniczające ulic oraz linie zabudowy 
– zgodnie z ustaleniami określonymi w §17 uchwa-––
ły,

c) intensywność zabudowy maksimum 0.8,
d) nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej 
lub atrialnej i zabudowa usługowa o wysokości 
maksymalnej 3 kondygnacji – do 12,0 m, licząc od 
poziomu gruntu do kalenicy dachu, z zastrzeżeniem 
§16 ust.12,

e) zabudowa gospodarcza, w tym garaże o wy-
sokości maksymalnej 2,0 kondygnacji – do 12,00 m,––
licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu, z za-
strzeżeniem §16 ust.12,

f) preferowane formy dachów: symetryczne 
dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem 
dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochyle-
nia połaci dachowych budynków mieszkalnych 
i usługowych 15°-45°, budynków gospodarczych 
15-30°. Zalecana kolorystyka dachów: czerwony, 
czerwono-brązowy, brązowy lub ciemno szary, 
kolorystyka tynków: jasna, stonowana. Dla obiek-
tów usługowych, gospodarczych, infrastruktury 
technicznej i zabudowy atrialnej, dopuszcza się 
dachy o niższym nachyleniu, zastosowanie innych 
form dachu aniżeli preferowane i zalecane, wyma-
ga spełnienia warunku zachowania jednorodności 
rozwiązań w skali zespołu lub ciągu ulicznego,

g) adaptacja pomieszczeń bądź realizacja od-
rębnych obiektów usługowych jako towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować 
szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środo-
wiska oraz zmiany charakteru otoczenia i obniżenia 
jego estetyki. Wymagane nawiązanie gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów usługowych do 
zabudowy mieszkaniowej,

h) realizacja usług wymaga zapewnienia od-
powiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach 
posiadanej nieruchomości,

i) w obrębie działek zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej i wolnostojącej, przeznaczenie min. 40% 
ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię terenu 
biologicznie czynną,

j) w obrębie działek zabudowy zwartej jedno-
rodzinnej (szeregowej i atrialnej), przeznaczenie 
min.30% ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię 
terenu biologicznie czynną,

k) podział terenów na poszczególne działki 
może się odbywać z uwzględnieniem ustaleń po-
danych w rozdziale 8 uchwały,

l) zaleca się składowanie odpadów stałych 
komunalnych do kontenerów. Dopuszcza się lo-
kalizowanie kontenerów przy granicy, wspólnie 
z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkom-
ponowanych w ogrodzenie,

m) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod 

warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy 
i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem 
stanu istniejącego i projektowanego oraz w przy-
padku kiedy występuje wspólnota interesów 
właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego 
rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości 
od ulic określonych w §17 uchwały.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz reali-
zacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem 
szczególnie ciężkich pojazdów samochodowych 
o ładowności powyżej 3,5 tony, które powodują 
emisję spalin, zwiększenie hałasu, tarasowanie 
i niszczenie ulic dojazdowych,

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 
i wolnostojącej, zabudowa działki powyżej 60% jej 
ogólnej powierzchni,

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 
i atrialnej, zabudowa działki powyżej 70% jej ogól-
nej powierzchni,

d) zabudowy usługowej, powyżej 70% po-
wierzchni działki,

e) użytkowania mieszkań i usług bez uprzednie-
go wykonania wyposażenia terenu w niezbędną 
infrastrukturę techniczną,

f) realizacji zblokowanych i wolnostojących 
garaży jednokondygnacyjnych nie związanych 
z własnymi potrzebami właściciela lub użytkownika 
nieruchomości oraz realizacji obiektów tymczaso-
wych,

g) likwidacji cieków wodnych oraz towarzyszą-
cej tym ciekom zieleni niskiej i wysokiej,

h) odprowadzania do cieków wodnych wód 
opadowych z parkingów i dróg, bez ich wstępnego 
oczyszczenia,

i) nadbudowy i podwyższenia budynków 
istniejących (w tym w szczególności obiektów 
podlegających ochronie konserwatorskiej), jeżeli 
zakres prac narusza skalę budynków sąsiednich 
oraz przekracza liczbę 3 kondygnacji,

j) realizacji wyniesionych parterów o wysoko-
ści podmurówki powyżej 1,40 m, licząc od poziomu 
gruntu,

k) realizacji od strony ulic pełnego ogrodze-
nia,

l) magazynowania i składowania.
8. Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 

zabudowy – istniejące –od 1 MN do 29 MN.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i zagrodowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) zieleń i ogrody przydomowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe - 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych oraz warsztatów powodujących 
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zwiększenie ruchu samochodowego,
b) zieleń i przydomowe ogrody,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-

pełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej oraz usługowej,

b) linie rozgraniczające ulic oraz linie zabudowy 
– zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17 uchwa-
ły,

c) intensywność zabudowy maksimum 0.8,
d) nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej 
lub atrialnej i towarzysząca jej zabudowa usługowa 
o wysokości maksymalnej 3 kondygnacji – do 12,0 m,
licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Przy 
przebudowie i nowych realizacjach, dopuszcza 
się realizację dominant wysokościowych (np. 
wieżyczki), o wysokości nie przekraczającej jednej 
mieszkalnej kondygnacji powyżej kalenicy dachu, 
z zastrzeżeniem §16 ust.12,

e) zabudowa gospodarcza, w tym garaże o wy-
sokości maksymalnej 2,0 kondygnacji – do 6,50 m,
licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu, z za-
strzeżeniem §16 ust.12,

f) preferowane formy dachów: symetryczne 
dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem 
dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochyle-
nia połaci dachowych budynków mieszkalnych 
i usługowych 30-45°, budynków gospodarczych 
15-30°. Zalecana kolorystyka dachów: czerwony, 
czerwono-brązowy, brązowy lub ciemno szary, 
kolorystyka tynków: jasna, stonowana. Dla obiek-
tów usługowych, gospodarczych, infrastruktury 
technicznej i zabudowy atrialnej, dopuszcza się 
dachy o niższym nachyleniu, zastosowanie innych 
form dachu aniżeli preferowane i zalecane, wyma-
ga spełnienia warunku zachowania jednorodności 
rozwiązań w skali zespołu lub ciągu ulicznego,

g) adaptacja pomieszczeń bądź realizacja od-
rębnych obiektów usługowych jako towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować 
szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środo-
wiska oraz zmiany charakteru otoczenia i obniżenia 
jego estetyki. Wymagane nawiązanie gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów usługowych do 
zabudowy mieszkaniowej,

h) realizacja usług wymaga zapewnienia od-
powiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach 
posiadanej nieruchomości,

i) w obrębie działek zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej i wolnostojącej, przeznaczenie min. 40% 
ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię terenu 
biologicznie czynną,

j) w obrębie działek zabudowy zwartej jedno-
rodzinnej (szeregowej i atrialnej), przeznaczenie 
min.30% ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię 

terenu biologicznie czynną,
k) podział terenów na poszczególne działki 

może się odbywać z uwzględnieniem ustaleń po-
danych w rozdziale 8 uchwały,

l) zaleca się składowanie odpadów stałych 
komunalnych do kontenerów. Dopuszcza się lo-
kalizowanie kontenerów przy granicy, wspólnie 
z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkom-
ponowanych w ogrodzenie,

m) dopuszcza się sytuowanie budynków w grani-
cy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod 
warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy 
i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem 
stanu istniejącego i projektowanego oraz w przy-
padku kiedy występuje wspólnota interesów 
właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego 
rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości 
od ulic określonych w §17 uchwały.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz reali-
zacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem 
szczególnie ciężkich pojazdów samochodowych 
o ładowności powyżej 3,5 tony, które powodują 
emisję spalin, zwiększenie hałasu, tarasowanie 
i niszczenie ulic dojazdowych, nie dotyczy zabu-
dowy zagrodowej,

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 
i wolnostojącej, zabudowa działki powyżej 60% jej 
ogólnej powierzchni,

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 
i atrialnej, zabudowa działki powyżej 70% jej ogól-
nej powierzchni,

d) zabudowy usługowej towarzyszącej zabudo-
wie mieszkaniowej, powyżej 40% dopuszczonej do 
zabudowy powierzchni działki,

e) użytkowania mieszkań i usług bez uprzednie-
go wykonania wyposażenia terenu w niezbędną 
infrastrukturę techniczną,

f) realizacji zblokowanych i wolnostojących 
garaży jednokondygnacyjnych nie związanych 
z własnymi potrzebami właściciela lub użytkownika 
nieruchomości oraz realizacji obiektów tymczaso-
wych,

g) likwidacji cieków wodnych oraz towarzyszą-
cej tym ciekom zieleni niskiej i wysokiej,

h) odprowadzania do cieków wodnych wód 
opadowych z parkingów i dróg, bez ich wstępnego 
oczyszczenia,

i) nadbudowy i podwyższenia budynków 
istniejących (w tym w szczególności obiektów 
podlegających ochronie konserwatorskiej), jeżeli 
zakres prac narusza skalę budynków sąsiednich 
oraz przekracza liczbę 3 kondygnacji,

j) realizacji wyniesionych parterów o wysoko-
ści podmurówki powyżej 1,40 m, licząc od poziomu 
gruntu,

k) realizacji od strony ulic pełnego ogrodze-
nia.
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9. Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy - nowe - od 1 MNn do 9 MNn.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich) oraz do-
jazdy,

b) zieleń i ogrody przydomowe,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) realizacja zabudowy mieszkaniowej na no-

wych terenach jako kontynuacja rozwoju zabudowy 
istniejącej w oparciu o konieczny do zrealizowania 
układ ulic dojazdowych,

b) linie rozgraniczające ulic oraz linie zabudowy 
– zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17 uchwa-
ły,

c) intensywność zabudowy maksimum 0.8,
d) nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej 
i towarzysząca jej zabudowa usługowa o wysokości 
maksymalnej do 3 kondygnacji - do 12,0 m, licząc 
od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Dopusz-
cza się realizację dominant wysokościowych (np. 
wieżyczki) o wysokości nie przekraczającej jednej 
mieszkalnej kondygnacji powyżej kalenicy dachu, 
z zastrzeżeniem §16 ust.12,

e) zabudowa gospodarcza, w tym garaże o wy-
sokości maksymalnej 2,0 kondygnacji - 6,50 m,
licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu, z za-
strzeżeniem §16 ust.12,

f) preferowane formy dachów: symetryczne 
dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem 
dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia 
połaci dachowych budynków mieszkalnych i usłu-
gowych 30-45°, budynków gospodarczych 15-30°. 
Zalecana kolorystyka dachów: czerwony, czerwo-
no-brązowy, brązowy lub ciemno szary, kolorystyka 
tynków: jasna, stonowana. Dla obiektów usługo-
wych, gospodarczych i infrastruktury technicznej, 
dopuszcza się dachy o niższym nachyleniu, zasto-
sowanie innych form dachu aniżeli preferowane 
i zalecane, wymaga spełnienia warunku zachowa-
nia jednorodności rozwiązań w skali zespołu lub 
ciągu ulicznego,

g) adaptacja pomieszczeń bądź realizacja od-
rębnych obiektów usługowych jako towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować 
szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środo-
wiska oraz zmiany charakteru otoczenia i obniżenia 
jego estetyki. Wymagane nawiązanie gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów usługowych do 
zabudowy mieszkaniowej,

h) realizacja usług wymaga zapewnienia od-
powiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach 
posiadanej nieruchomości,

i) w obrębie działek, przeznaczenie min. 25% 
ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię terenu 
biologicznie czynną,

j) podział terenów na poszczególne działki 
może się odbywać, z uwzględnieniem ustaleń po-
danych w rozdziale 6 uchwały,

k) zaleca się składowanie odpadów stałych 
komunalnych do kontenerów. Dopuszcza się lo-
kalizowanie kontenerów przy granicy, wspólnie 
z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkom-
ponowanych w ogrodzenie,

l) dopuszcza się sytuowanie budynków 
w granicy własności pod warunkiem nie ogra-
niczania możliwości zabudowy i użytkowania 
działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istnie-
jącego i projektowanego oraz w przypadku kiedy 
występuje wspólnota interesów właścicieli nieru-
chomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, 
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach 
szczególnych oraz odległości od ulic określonych 
w §17 uchwały.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz reali-
zacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem 
szczególnie ciężkich pojazdów samochodowych 
o ładowności powyżej 3,5 tony, które powodują 
emisję spalin, zwiększenie hałasu, tarasowanie 
i niszczenie ulic dojazdowych,

b) zabudowy działki powyżej 60% jej ogólnej 
powierzchni,

c) zabudowy usługowej towarzyszącej zabudo-
wie mieszkaniowej, powyżej 50% dopuszczonej do 
zabudowy powierzchni działki,

d) użytkowania mieszkań i usług bez uprzednie-
go wykonania wyposażenia terenu w niezbędną 
infrastrukturę techniczną,

e) realizacji zblokowanych i wolnostojących gara-
ży jednokondygnacyjnych nie związanych z własnymi 
potrzebami właściciela lub użytkownika nieruchomo-
ści oraz realizacji obiektów tymczasowych,

f) odprowadzania do cieków wodnych wód 
opadowych z parkingów i dróg, bez ich wstępnego 
oczyszczenia,

g) realizacji wyniesionych parterów o wysoko-
ści podmurówki powyżej 1,40 m, licząc od poziomu 
gruntu,

h) realizacji od strony ulic pełnego ogrodze-
nia.

10. Tereny usług różnych - istniejące – od 1 U 
do 2 U.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym zabudowa komercyjna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich),
c) dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-
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łączami,
e) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa 

i uzupełnienia istniejącej zabudowy magazynowo-
-składowej i usługowej, z wykluczeniem lokalizacji 
nowych hurtowni, usług produkcyjnych, i warszta-
tów, których uciążliwość może przekroczyć granicę 
posiadanej nieruchomości,

b) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz 
linii zabudowy jak określono w § 17 uchwały,

c) przy przebudowie preferowane formy 
dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospa-
dowe z dopuszczeniem dla obiektów usługowych, 
gospodarczych, infrastruktury, dachów o niższym 
nachyleniu,

d) w obrębie działek, przeznaczenie min. 15% 
ich ogólnej powierzchni pod powierzchnię terenu 
biologicznie czynną,

e) dopuszcza się sytuowanie budynków w gra-
nicy własności pod warunkiem nie ograniczania 
możliwości zabudowy i użytkowania działki są-
siedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego 
i projektowanego oraz w przypadku kiedy występu-
je wspólnota interesów właścicieli nieruchomości 
dla łączenia różnego rodzaju zabudowy,

f) realizacja usług, wymaga zapewnienia miejsc 
parkingowych w ramach posiadanej nieruchomo-
ści,

g) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem §16 
ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji przedsięwzięć potencjalnie znaczą-

co oddziałujących na środowisko,
b) zabudowy nieruchomości obiektami kubatu-

rowymi powyżej 70% jej ogólnej powierzchni,
c) użytkowania usług bez uprzedniego wykona-

nia wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę 
techniczną,

d) odprowadzania do cieków wodnych ścieków 
deszczowych z parkingów i dróg, bez ich wstępne-
go oczyszczenia,

e) realizacji od strony ulic pełnego ogrodze-
nia.

11. Tereny usług różnych – nowe – od 1 Un do 
8 Un.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym zabudowa komercyjna 

i centra logistyczne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich),
b) dojazdy i parkingi,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:

a) zabudowa usługowa z wykluczeniem lo-
kalizacji potencjalnie uciążliwych zakładów 
produkcyjnych,

b) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz 
linii zabudowy jak określono w § 17 uchwały,

c) zabudowa usługowa o wys. do 4,0 kondy-
gnacji, do 20,0 m, licząc od poziomu gruntu do 
kalenicy dachu, z zastrzeżeniem §16 ust.12,

d) zabudowa gospodarcza, w tym garaże o wy-
sokości do 1,5 kondygnacji, do 8,50 m, licząc od 
poziomu gruntu do kalenicy dachu, z zastrzeżeniem 
§16 ust.12,

e) dopuszcza się sytuowanie budynków w gra-
nicy własności pod warunkiem nie ograniczania 
możliwości zabudowy i użytkowania działki są-
siedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego 
projektowanego oraz w przypadku kiedy występuje 
wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla 
łączenia różnego rodzaju zabudowy,

f) realizacja usług, w tym stacji paliw - wyma-
ga zapewnienia miejsc parkingowych w ramach 
posiadanej nieruchomości.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji przedsięwzięć potencjalnie znaczą-

co oddziałujących na środowisko,
b) zabudowy działki powyżej 60% jej ogólnej 

powierzchni,
c) użytkowania usług bez uprzedniego wykona-

nia wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę 
techniczną,

d) odprowadzania do cieków wodnych ścieków 
deszczowych z parkingów i dróg, bez ich wstępne-
go oczyszczenia,

e) realizacji od strony ulic pełnego ogrodze-
nia.

12. Tereny usługowo - produkcyjny – istniejący 
– od 1 UP do 11 UP.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo - produkcyjna, w tym 

logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa ist-

niejących zakładów i obiektów z możliwością ich 
wymiany oraz budowa nowych zakładów i obiek-
tów,

b) zmiany na istniejących obiektach wyzna-
czonych do ochrony konserwatorskiej wymagają 
działań określonych w rozdziale 5 uchwały,

c) maksymalna wysokość budynków do 28,0 m, 
liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu 
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dachu, z zastrzeżeniem §16 ust.12,
d) dopuszcza się jedynie realizację pomieszczeń 

mieszkalnych służbowych (dla właściciela lub osób 
nadzorujących obiekt),

e) intensywność zabudowy – maksymalnie 
3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
- min. 10% ogólnej powierzchni nieruchomości 
wydzielonej dla poszczególnych inwestycji,

g) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz 
linii zabudowy jak określono w § 17 uchwały,

h) przeprowadzenie wewnętrznych ulic dojaz-
dowych w dostosowaniu do podziału terenu na 
mniejsze nieruchomości,

i) utrzymanie i realizacja inwestycji o prze-
znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, 
wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych (z uwzględnieniem zalecanych jako 
minimalne wskaźników podanych w § 17 uchwały) 
w ramach posiadanej nieruchomości,

j) dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw 
wraz z infrastrukturą techniczną potrzebną do ich 
obsługi.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 

70% powierzchni nieruchomości,
b) odprowadzania do cieków wodnych ścieków 

deszczowych z dróg, parkingów i placów o trwałej 
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji 
inwestycji bez urządzeń zabezpieczających wody 
i grunt przed skutkami awarii i wypadków,

c) realizacji zabudowy bez uwzględnienia 
w bilansach zapotrzebowania na wodę potrzeb 
związanych z ochroną przeciwpożarową, lub bez 
wykonania odpowiednich zbiorników wodnych,

d) realizacji obiektów emitujących przekraczają-
ce wartości dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie 
z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwały),

e) realizacji pełnego ogrodzenia od strony 
ulic,

f) na terenach od 1 UP do 8 UP – lokalizacji 
przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących 
na środowisko.

13. Tereny usługowo – produkcyjne –– – nowe –– – od ––
1 UPn do 22 UPn.

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo - produkcyjna, w tym 

logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) realizacja nowych obiektów usługowo - pro-

dukcyjnych,
b) maksymalna wysokość budynków na terenie 

1 UPn oraz na terenach od 5 UPn do 22 UPn - do 
28,0 m, a na terenach od 2 UPn do 4 UPn – do 
20,0 m liczona od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu dachu, z zastrzeżeniem §16 ust.12,

c) intensywność zabudowy – maksymalnie 3.0,––
d) powierzchnia terenu biologicznie czynna, 

min. 15% ogólnej pow. działki wydzielonej dla 
poszczególnych inwestycji,

e) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz 
linii zabudowy jak ustalono na rysunku planu,

f) przeprowadzenie wewnętrznych ulic dojaz-
dowych w dostosowaniu do podziału terenu na 
mniejsze nieruchomości,

g) realizacja inwestycji o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniającym, wymaga zapew-
nienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 
(z uwzględnieniem zalecanych jako minimalne 
wskaźników podanych w § 17 uchwały) w ramach 
posiadanej nieruchomości,

h) dopuszcza się jedynie realizację pomieszczeń 
mieszkalnych służbowych (dla właściciela lub osób 
nadzorujących obiekt),

i) w obrębie terenów od 8 UPn do 12 UPn i 
19 UPn dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m/2,

j) należy uwzględnić pas zieleni izolacyjnej na 
terenach od 2 UPn do 4 UPn, od strony terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 

70% powierzchni nieruchomości,
b) odprowadzania do cieków wodnych ścieków 

deszczowych z dróg, parkingów i placów o trwałej 
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji 
inwestycji bez urządzeń zabezpieczających wody 
i grunt przed skutkami awarii i wypadków,

c) realizacji zabudowy bez uwzględnienia 
w bilansach zapotrzebowania na wodę potrzeb 
związanych z ochroną przeciwpożarową, lub bez 
wykonania odpowiednich zbiorników wodnych,

d) realizacji obiektów emitujących przekraczają-
ce wartości dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie 
z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwały),

e) realizacji pełnego ogrodzenia od strony 
ulic,

f) na terenach od 2 UPn do 4 UPn oraz od 13 
UPn do 16 UPn lokalizacji przedsięwzięć zawsze 
znacząco oddziaływujących na środowisko.

14. Teren usług kultu religijnego – 1 UKR.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi kultu religijnego.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona,
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e) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-
łączami.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

a) utrzymanie, przebudowa istniejącej zabudo-
wy z zakresu usług kultu religijnego oraz zabudowy 
towarzyszącej, przy zachowaniu warunków ochrony 
konserwatorskiej,

b) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz 
linii zabudowy jak określono w § 17 uchwały,

c) utrzymanie istniejącej wysokości i formy 
zabudowy, w tym przykryć dachowych,

d) zaleca się składowanie odpadów stałych 
komunalnych do kontenerów. Dopuszcza się lo-
kalizowanie kontenerów przy granicy, wspólnie 
z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkom-
ponowanych w ogrodzenie,

e) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem §16 
ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacja urządzeń potencjalnie uciążliwych 

dla środowiska,
b) realizacji remontów i przebudowy bez uzy-

skania opinii konserwatorskiej,
15. Teren usług sportu – 1 US.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi sportu.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa towarzysząca (administracja, 

szatnie, magazyny i sanitariaty, hotel, handel, ga-
stronomia itp.),

b) dojazdy i parkingi,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istnie-

jących oraz budowa nowych obiektów i urządzeń 
z zakresu usług sportu wraz z zabudową towarzy-
szącą,

b) utrzymanie, rozbudowa i budowa nowych 
obiektów związanych z usługami sportu, wy-
maga zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych (z uwzględnieniem zalecanych jako 
minimalne wskaźników podanych w §17 uchwały) 
przede wszystkim w ramach posiadanej nierucho-
mości,

c) przy utrzymaniu, przebudowie i rozbudowie 
usług należy dążyć do nieograniczania terenów 
zieleni,

d) realizacja miejsc rekreacji i wypoczynku,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

- min. 10% powierzchni nieruchomości,
f) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem §16 

ust.12.
4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji zabudowy mieszkaniowej niezwią-

zanej z funkcją podstawową.

16. Teren obsługi technicznej – 1 OT.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) teren składowania odpadów.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
c) dojścia i dojazdy,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno – po-––

miarowej gazu,
b) Teren należy zabezpieczyć tak, aby nie mógł 

stanowić źródła żerowania ptaków.
4) Zakazy:Zakazy:
a) użytkowania inwestycji z pominięciem urzą-

dzeń ochrony środowiska.
17. Teren zieleni niskiej i wysokiej użytków 

rolnych, sadów, łąk i pastwisk – 1 ZR
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zieleni niskiej i wysokiej, użytków 

rolnych, sadów, łąk pastwisk.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) dojazdy gospodarcze,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
c) przejścia piesze i ścieżki rowerowe,
d) odprowadzanie wód opadowych.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie przebiegu nie wydzielonych do-

jazdów gospodarczych,
b) dopuszczenie lokalizacji nowych sieci infra-

struktury technicznej.
4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowa obiektami kubaturowymi, za wy-

jątkiem urządzeń związanych z uzbrojeniem terenu, 
z zastrzeżeniem §16 ust.12,

b) likwidacja terenów zielonych.
18. Tereny zieleni urządzonej – od 1 ZU do 

8 ZU
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
b) obiekty małej architektury,
c) zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach ––

dopuszczonych do użytkowania jako ogrody dział-
kowe,

d) dojścia i dojazdy.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie i urządzenie zieleni z obiektami 

małej architektury,
b) ochrona starego drzewostanu, okazów 

o wymiarach pomnikowych i zbliżonych oraz alei 
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i szpalerów, a także miejsc lęgowych i oczek wod-
nych,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem 1ZU dopuszcza się utrzymanie 
istniejących ogrodów działkowych,

d) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem §16 
ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) zabudowa obiektami o powierzchni przekra-

czającej 25,m2 i o wysokości powyżej 5,0 m,
b) dla terenu funkcjonującego jako ogrody 

działkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, 
w tym hodowli zwierząt i ptactwa uciążliwej dla 
działek sąsiednich oraz zabudowa obiektami ku-
baturowymi o powierzchni przekraczającej 25,0 m2

i o wysokości powyżej 4,0 m.
19. Teren cmentarzy – 1 ZC
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) miejsce pochówku zmarłych,
b) zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
b) parkingi,
c) ścieżki piesze, dojścia,
d) obiekty małej architektury.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie cmentarza, przy uwzględnieniu 

wymogu zachowania istniejącej komunikacji we-
wnętrznej,

b) zapewnienie oświetlenia, zaopatrzenia w wo-
dę oraz urządzeń i obiektów sanitarnych,

c) ochrona starego drzewostanu, okazów 
o wymiarach pomnikowych i zbliżonych oraz alei 
i szpalerów,

d) dopuszcza się możliwość realizacji kaplicy 
cmentarnej z zastrzeżeniem §16 ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) likwidacja cmentarza i działania niezgodne 

z wymogami ochrony konserwatorskiej.
20. Tereny zieleń niskiej i wysokiej w ciągach 

dolin tworzące pasma ekologiczne o dużym zna-
czeniu przyrodniczo – krajobrazowym od 1 ZNW 
do 30 ZNW

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) uprawy rolne,
b) zieleń niska i wysoka,
c) cieki wodne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) przejścia piesze i ścieżki rowerowe,
b) odprowadzanie wód opadowych,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) ochrona cieków wodnych i ich brzegów oraz 

ochrona zieleni w dolinach tych cieków,
b) utrzymanie koryt cieków wodnych, przejaz-

dów i przepustów oraz zielonych dolin, w stanie 
spełniającym wymogi ochrony przeciwpowodzio-
wej,

c) utrzymanie przebiegu systemowego uzbro-
jenia terenu wraz ze strefami bezpieczeństwa,

d) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń 
uzbrojenia terenu.

4) Zakazy:Zakazy:
c) zabudowa obiektami kubaturowymi, za wy-

jątkiem urządzeń związanych z uzbrojeniem terenu, 
z zastrzeżeniem §16 ust.12,

d) zabudowa obiektami związanymi z uzbro-
jeniem terenu w pasie o szerokości większej niż 
połowa odległości pomiędzy brzegiem cieku, 
a granicą terenu ZNW, ale nie mniej niż 1,5 m od 
cieku,

e) likwidacja terenów zielonych,
f) zrzutu nieoczyszczonych ścieków.
21. Tereny wód powierzchniowych od 1 WS do 

32 WS
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) wody otwarte płynące wraz z brzegami, 

urządzeniami inżynierii wodnej, w tym z obwało-
waniami.

2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi, ścieżki piesze i rowerowe,
b) odprowadzanie wód opadowych.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie i ochrona potoku Ostropka, po-

toku Doa i potoku płynącego po północnej stronie 
Wójtowej Wsi,

b) nakaz utrzymania dla terenów położonych 
wzdłuż cieku Ostropka pasa terenu wolnego o sze-
rokości 5 m w celu umożliwienia prowadzenia 
robót remontowych i konserwacyjnych w korycie 
cieku, na którym nie wolno zmieniać naturalnego 
ukształtowania terenu (nadsypywać, przekształ-
cać).

c) ochrona zieleni przybrzeżnej,
d) urządzenie na drogach dojazdowych i obwa-

łowaniach ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
e) wysokość urządzeń uzbrojenia terenu, z za-

strzeżeniem §16 ust.12.
4) Zakazy:Zakazy:
a) likwidacji przyrodniczej obudowy koryt 

i brzegów rzeki potoku Ostropka, potoku Doa i po-
toku płynącego po północnej stronie Wójtowej Wsi, 
oraz cieków wodnych,

b) naruszenia zasad ochrony przeciwpowo-
dziowej w działalności związanej z utrzymaniem 
potoków i cieków wodnych,

c) zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
d) zakaz grodzenia terenu w odległości mniej-

szej niż 1,5 m wzdłuż górnej krawędzi cieku 
Ostropka.

22. Teren leśny – 1 ZL.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń leśna.
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2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
b) drogi leśne,
c) ścieżki piesze i rowerowe,
d) urządzenia rekreacyjne.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zieleni 

leśnej,
b) utrzymanie istniejących cieków wodnych,
c) utrzymanie istniejącego placu zabaw,
d) realizacja wzdłuż ścieżek pieszych i rowe-

rowych obiektów małej architektury oraz tablic 
informacyjnych,

e) wysokość urządzeń uzbrojenia terenu, z za-
strzeżeniem §16 ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) likwidacji istniejącego drzewostanu.
23. Tereny związane z realizacją układu komu-

nikacyjnego – od 1 OK do 22 OK.
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny komunikacji od 1 OK do 19 OK związa-

ne z realizacją południowo – zachodniej obwodnicy ––
miasta i jej połączeń z miejskim układem komuni-
kacyjnym,

b) tereny komunikacji- od 20 OK do 22 OK połą-
czenia dróg rozprowadzających z ulicą 01 KDG 1/2 .

2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
b) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy oprócz 

sytuacji, w których wystąpi kolizja z rozwiązaniami 
komunikacyjnymi,

b) dla terenu 15 OK dopuszcza się realizację 
drogi publicznej,

c) wysokość urządzeń uzbrojenia terenu, z za-
strzeżeniem §16 ust.12.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy,
b) realizacji i użytkowania inwestycji z po-

minięciem niezbędnych urządzeń ochrony 
środowiska.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego

§ 9. 1. Dla ochrony i kształtowania i ładu prze-
strzennego ustala się następujące zasady:

1) utrzymanie historycznego charakteru zabu-
dowy Wójtowej Wsi jak układ ulic i placów, linii 
zabudowy i usytuowania na działce, gabarytów 
budynków, kształtu dachów, linii podziałów oraz 
kompozycji zieleni i podstawowych elementów 
kompozycji przestrzennej,

2) ograniczenie gabarytów i wysokości projek-
towanych budynków, z zastrzeżeniem §16 ust.12,

3) w ramach zamkniętych wnętrz urbanistycz-
nych takich jak: ulica, plac i pasaż, nakazuje się 
ujednolicenie charakteru wysokości zabudowy oraz 
aranżację małej architektury i zieleni,

4) zaleca się stosowanie materiałów tradycyj-
nych naturalnych w szczególności takich jak cegła, 
kamień, dachówka,

5) nakazuje się stosowanie na elewacji kolory-
styki tynków o niskiej intensywności zabarwienia, 
w szczególności odcieni bieli, beżu i szarości,

6) dopuszcza się stosowanie cegły klinkierowej 
na elewacjach,

7) konieczność harmonijnego kształtowania 
zabudowy tak, aby nie konkurowała z dominantami 
wysokościowymi, stanowiącymi często zamknięcia 
widokowe perspektyw ulicznych,

8) zachowanie, utrwalanie, uczytelnienie 
i porządkowanie zastanej historycznej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej w ramach poszczegól-
nych stref funkcjonalnych tj:

- strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej 
“B’

- strefy korytarza ekologicznego potoku 
Ostropka, potoku Doa i potoku płynącego po pół-
nocnej stronie Wójtowej Wsi

- strefy zieleni niskiej i wysokiej ZNW
- strefy zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo – usługowej o wysokiej intensywności 
zabudowy - “MWU i MW”

- strefy zabudowy mieszkaniowych o średniej 
i niskiej intensywności zabudowy - “M, MU, MN 
i MNU”

- strefy usługowej “U”
9) dla ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego w zakresie rozmieszczenia nośników 
i szyldów reklamowych, ustala się, co następuje 
- elementy reklamowe należy lokalizować wg. na-
stępującego podziału i następujących zasad:

- dla bilboardów o dużych gabarytach wie-
szanych na elewacjach budynków - dopuszcza się 
montaż na ścianach szczytowych bez okien i detali 
architektonicznych, w sposób uporządkowany, 
gdzie projektowane tablice reklamowe powinny 
nawiązywać do już istniejących reklam, a projekt 
montażu w przypadku projektu typowego powinien 
być każdorazowo dostosowany do indywidualnych 
warunków,

- dopuszcza się lokalizację nośników reklamo-
wych (w tym bilboardów) w pasach drogowych 
oraz obszarach przyległych do nich z wykluczeniem 
lokalizacji mających negatywny wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu samochodowego,

- dopuszcza się lokalizowanie szyldów rekla-
mowych, wkomponowanych w elewacje budynków 
lub jako wolnostojące elementy znajdujące się 
w granicy działki, w obrębie której prowadzona 
jest działalność gospodarcza.
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Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§ 10. 1. Na terenie objętym planem nie wystę-
pują tereny lub obiekty podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody.

2. Elementy układu przyrodniczego stanowią 
tereny wód powierzchniowych, teren cmentarza, 
tereny zieleni urządzonej, zieleni niskiej i wyso-
kiej w ciągach dolin tworzące pasma ekologiczne 
o dużym znaczeniu przyrodniczo – krajobrazowym 
oraz zieleń towarzysząca zabudowie usługowej 
i mieszkaniowej.

§ 11. 1. Dla spełnienia wymogów ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dodatkowe elementy układu przyrodniczego 
stanowić będą tereny zieleni urządzonej oraz zieleni 
towarzyszącej zabudowie usługowej i mieszkanio-
wej,

2) ustala się zakaz likwidacji zieleni wzdłuż po-
toku Ostropka, potoku Doa i potoku płynącego po 
północnej stronie Wójtowej Wsi,

3) ustala się zakaz grodzenia nieruchomości 
w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cie-
ków znajdujących się w granicach opracowania,

4) ustala się zakaz nieuzasadnionego za-
biegami pielęgnacyjnymi i bezpieczeństwem 
funkcjonowania istniejących, napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wy-
cinania żywych konarów drzew oraz zmniejszania 
obrysu ich korony – dotyczy również wartościowych 
ciągów zieleni wysokiej wzdłuż dróg wyznaczonych 
na rysunku,

5) dla części cmentarza przy ul. Dolnej Wsi wy-
znaczonej na rysunku planu jako cenne założenie 
zieleni, ustala się nakaz utrzymania kompozycji 
zieleni, przeprowadzenie zabiegów sanitarnych 
i wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie 
oraz uzupełnienie nasadzeń szpalerowych z zacho-
waniem gatunków,

6) ustala się strefy zieleni o dużym znaczeniu 
przyrodniczo-krajobrazowym

a) w wyżej wymienionej strefie wszelkie działa-
nia powinny być podporządkowane nadrzędności 
wartości krajobrazowych.

2. Do terenów, dla których określa się dopusz-
czalne poziomy hałasu należą:

a) tereny przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową i cele mieszkaniowo – usługowe, w tym:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami MN, MNn, i MNU

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oznaczone symbolami MWU, MW, M i MU
b) pozostałe tereny nie są objęte ochroną 

w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zapew-
nienie odpowiednich warunków w znajdujących się 
w ich obrębie pomieszczeniach przeznaczonych do 
zamieszkania ludzi, powinno odbywać się w trybie 
przepisów techniczno - budowlanych poprzez za-
stosowanie w budynku odpowiednich materiałów 
i rozwiązań technicznych.

3. Pozostałe ustalenia dotyczące zasad ochrony 
środowiska znajdują się w rozdziale 9, pt. szcze-
gólne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12. 1. Tereny i obiekty objęte ochroną kon-
serwatorską jako dobra kultury na mocy ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1) Strefy pełnej ochrony konserwatorskiej:
KW - strefa obejmuje tereny od KW – 1 do KW - 3

w granicach jak na rysunku.
Obiekt pod nazwą „Linie kolejki wąskotorowej 

Bytom-Karb-Markowice” wpisany został do reje-
stru zabytków na podstawie decyzji nr A/1478/93 
z dnia 1.03.1993r., późniejsze zmiany wynikają 
z decyzji zmieniających nr SOZ-AS-4161/2964/2/03 
z dnia 10.12.2003r. oraz decyzji Ministra Kultury 
z dnia 10.12.2003r. Wszystkie prace przy odcin-
kach kolejki wąskotorowej wymagają pozwolenia 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
obowiązują przepisy odrębne – ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Tereny i obiekty objęte ochroną konserwator-
ską, na mocy prawa miejscowego.

1) Ustanawia się strefy “B” pośredniej ochrony 
konserwatorskiej: w obrębie wyznaczonych stref B 
pośredniej ochrony konserwatorskiej lokalizacja 
oraz skala i gabaryty nowo projektowanej zabu-
dowy określone są w §12 ust. 2, pkt 2, niniejszej 
uchwały, a wszelkie uzupełnienia zabudowy, re-
monty oraz przebudowy powinny być prowadzone 
po uzyskaniu opinii właściwej służby ochrony 
konserwatorskiej.

- „B 1” obejmuje układ ruralistyczny dawnej 
wsi Wójtowa Wieś, w granicach jak na rysunku.

- „B 2” obejmuje układ ruralistyczny dawnej 
wsi Wójtowa Wieś, w granicach jak na rysunku.

- „B 3” obejmuje układ urbanistyczny wraz 
zabudową dawnego osiedla komunalnego przy 
ul. Słonecznej i Zachodniej, w granicach jak na 
rysunku.
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2) Ustalenia dla terenów (strefy „B”) i obiektów 
chronionych prawem miejscowym:

a) Dla wymienionych zabytków nieruchomych, 
chronionych ustaleniami planu w przypadku podej-
mowania budowy i robót budowlanych, rozumianych 
w myśl ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych 
działań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych 
(w tym: termorenowacji, wymiany stolarki okien 
i drzwi zewnętrznych, zmiany kolorystyki elewacji, 
umieszczania elementów informacyjno-reklamo-
wych małogabarytowych i oświetlenia, adaptacji 
lokali w przyziemiu, wymiany pokrycia dachu,) ustala 
się obowiązek uzyskania opinii przez właściwą służbę 
ochrony konserwatorskiej,

b) w przypadku przebudowy, rozbudowy 
i remontów obiektów objętych ochroną nale-
ży zachować istniejące kształty (dwuspadowe, 
wielospadowe) oraz spadki dachów, stosować 
barwy odtwarzające kolorystykę oryginalną (kolor 
naturalny tynku, piaskowy, popielaty) oraz mate-
riały wykończeniowe nawiązujące do oryginalnych 
(tynk, dachówka ceramiczna i betonowa),

c) ustala się zakaz stosowania betonowych 
ogrodzeń,

d) ustala się zakaz w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej w przypadku rozbudowy i/lub nad-
budowy stosowania w elewacjach odmiennej 
kolorystyki, odmiennych rozwiązań architektonicz-
nych, rozwiązań materiałowych,

e) w przypadku zabudowy bliźniaczej i szerego-
wej ustala się zakaz stosowania różnego rodzaju 
i typu materiałów pokrywających dachy,

f) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
należy zachować gabaryty, podziały, kształt, istnie-
jące wnęki okienne, kolorystykę stolarki oryginalnej 
oraz detal architektoniczny elewacji,
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g) ustala się zakaz ocieplenia budynków od 
zewnątrz, posiadających detal architektoniczny 
ceglany bądź tynkowany (w tym gzyms, opaski 
okienne i drzwiowe). Dopuszcza się ocieplenie 
budynków z prostym detalem architektonicznym, 
tylko pod warunkiem jego odtworzenia,

h) zakaz licowania elewacji frontowych z detala-
mi wykonanymi w cegle, ceramice, tynku – innymi 
materiałami, jak np. siding, styropian, blacha, tynki. 
Itp.,

i) w przypadku prowadzenia prac przy obiek-
tach, które na skutek wcześniejszych prac zostały 
przekształcone, należy dążyć do przywrócenia ich 
pierwotnego wyglądu.

3) Działalność konserwatorska w strefie “B ”
powinna zmierzać do ochrony historycznego 
układu przestrzennego w zakresie rozplanowania, 
skali i brył zabudowy oraz polegać na: zachowaniu 
zasadniczych elementów historycznego rozplano-
wania

a) restauracji i modernizacji technicznej obiek-
tów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości zabytkowej obiek-
tów;

b) dostosowaniu nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie 
skali i bryły zabudowy z możliwością modyfikacji 
wysokości zabudowy, przy założeniu harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji historycznej 
i współczesnej;

c) zachowanie działek siedliskowych o trady-
cyjnym układzie zabudowy ( ul. Dolnej Wsi 97, 99, 
115,131)

d) odtworzenie oryginalnej kolorystyki budyn-
ków.

3. Tereny i obiekty objęte ochroną, jako dobra 
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kultury współczesnej.
Na obszarze objętym planem nie występują 

tereny i obiekty kwalifikujące się do ochrony jako 
dobra kultury współczesnej.

4. Tereny i obiekty objęte ochroną archeolo-

giczną.
Na obszarze objętym planem stwierdzono wy-

stępowanie stanowisk archeologicznych:
Stanowiska archeologiczne objęte ochroną 

prawem miejscowym
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- Wszelkie działania prowadzone w obrębie 
stanowisk należy poprzedzać badaniami arche-
ologicznymi. Natomiast prace podejmowane 
w najbliższym sąsiedztwie stanowisk należy pro-
wadzić pod nadzorem archeologicznym.

1) Ustalenia dla terenów objętych ochroną 
archeologiczną:

a) nakaz zawiadamiania odpowiedniego or-
ganu, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 
zabytków i opiece nad zabytkami, o zamiarze 
prowadzenia robót ziemnych z podaniem miejsca 
i zakresu prowadzenia robót,

b) wszelkie roboty ziemne winny być prowa-
dzone zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 
zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy to 
w szczególności działań podejmowanych w związ-
ku z odkryciem przedmiotów zabytkowych lub co 
do których istnieje przypuszczenie iż jest on zabyt-
kiem.

5. Tereny objęte ochroną ze względu na wartości 
przyrodnicze i kompozycyjne.

1) Wyznacza się granicę cennego założenia 
zieleni – cmentarza przy ul. Dolnej Wsi.

2) Wyznacza się wartościowe ciągi zieleni wyso-
kiej wzdłuż dróg – 02 KDG 1/2, (ul. Daszyńskiego), 
019 KDL 1/2, (ul. Głowackiego)

3) Ustalenia dla terenów objętych ochroną ze 
względu na wartości przyrodnicze i kompozycyj-
ne:

a) w przypadku wycinki drzew (uzasadnionej 
złym stanem fitosanitarnym), wchodzącego w skład 
zieleni cmentarza przy ul. Dolnej Wsi, układy należy 
uzupełnić nowymi nasadzeniami,

b) zachowanie i uzupełnienie alei oraz szpale-
rów zieleni wysokiej wzdłuż dróg z zachowaniem 
jednorodności gatunkowej

Rozdział 6
Wymagania wynikające z kształtowania przestrze-
ni publicznych

§ 13. 1. W planie nie wyznacza się obszarów 
przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dla terenów dróg publicznych, do których za-
licza się: ulice główne oznaczone symbolem KDG, 
ulice zbiorcze oznaczone symbolem KDZ, ulice 
lokalne oznaczone symbolem KDL, ulice dojazdo-
we oznaczone symbolem KDD oraz tereny węzłów 
drogowych, oznaczonych symbolem KDG/KDZ 
- ustala się następujące zasady:

1) kształtowania wnętrz ulicznych poprzez utrzy-
manie w miarę możliwości istniejących zadrzewień 
oraz stosowanie przy segregacji ruchu oddzielenia 
jezdni od chodników pasami zieleni, w tym żywo-
płotów (nie dotyczy ulic klasy KDD),

2) organizacji zatok i placów w połączeniu z ele-
mentami małej architektury (nie dotyczy ulicy klasy 
KDG oraz terenów KDG/KDZ).

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także obszarów szczególnego zagro-
żenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 
ziemnych

§ 14. 1. Większość obszaru objętego planem 
położona jest w granicach GZWP Gliwice. Szcze-
gólne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu ustalone w planie 
uwzględniają ochronę wód podziemnych.

2. Część obszaru objętego planem, znajduje 
się w granicach terenu górniczego „KWK Knurów 
Szczygłowice” oraz „KWK Sośnica - Makoszowy” .
W zagospodarowaniu terenu nie występują ogra-
niczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które 
wykluczają utrzymanie istniejącej i realizację nowej 
zabudowy. Informacje o warunkach górniczo-
-geologicznych należy uzyskiwać bezpośrednio 
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u przedsiębiorcy górniczego.
3. W obrębie obszaru objętego planem występu-

je obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi 
– 16 ZNW.

4. W obrębie obszaru objętego planem nie 
występują tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych (na podstawie ekofizjografii).

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem

§ 15. 1. Nie wyznacza się obszarów wyma-
gających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

2. Scalanie i podziały nieruchomości na działki 
budowlane, powinny być związane z realizacją 
infrastruktury technicznej zapewniającej dojazdy 
i uzbrojenie tych działek w poszczególne media.

3. Połączenie działek budowlanych z ulicami 
ustalanymi na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, odbywać się będzie bezpośrednio lub 
poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności 
drogowej albo wewnętrzne ulice dojazdowe - przy 
uwzględnieniu zasad włączenia wynikających 
z klasy i parametrów ulic określonych w planie. 
W przypadku zastosowania sięgaczy, konieczne 
jest zakończenie ich (z uwagi na zabezpieczenie 
przeciwpożarowe) placami manewrowymi.

4. Minimalne wielkości nowo wydzielanych 
działek dla zabudowy:

- jednorodzinnej, szeregowej – 250,0 m2,
- jednorodzinnej, bliźniaczej – 350,0 m2,
- jednorodzinnej, wolnostojącej – 600,0 m2,
- wielorodzinnej – 1000,0 m2,
- usługowej – 100,0 m2,
- usługowo – produkcyjnej – 2000,0 m2.
5. Minimalne szerokości frontów działek na 

wysokości budynku dla zabudowy:
- jednorodzinnej, szeregowej – 7,5 m,
- jednorodzinnej, bliźniaczej – 14,5 m,
- jednorodzinnej, wolnostojącej – 18,0 m,
- wielorodzinnej – 25,0 m,
- usługowej – 10,0 m,
- usługowo – produkcyjnej – 25,0 m.
6. Dopuszcza się odstępstwa od ustaleń zawar-

tych w ust. 4 i ust. 5, w przypadkach uzasadnionych 
istniejącym układem i wielkością nieruchomości, 
w granicach do 10% określonych poniżej mini-
malnych wielkości i szerokości działek. Dotyczy 
to wyłącznie podziałów na maksymalnie 2 działki 
budowlane.

7. Dla zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 
intensywności zabudowy, usługowej, obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów - powierzch-
nia wydzielonych działek powinna zapewnić 
zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni oraz 
właściwego kształtowania zabudowy dostosowa-

nej do skali krajobrazu obszaru.
8. Dopuszcza się wydzielanie działek pod infra-

strukturę techniczną.
9. W przypadku wydzielenia działki zabudowanej 

w dniu uchwalenia planu obiektem budowlanym, 
winna ona spełniać po wydzieleniu, ustalone 
standardy zagospodarowania dla terenu w liniach 
rozgraniczających, w obrębie którego jest ona 
położona, takie jak: minimalny udział powierzch-
ni biologicznie czynnej w powierzchni działki 
budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyj-
nego, maksymalna powierzchnia zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej lub terenu zamie-
rzenia inwestycyjnego.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 16. 1. Uwzględniając potrzeby ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funk-
cjonowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
produkcyjnej, magazynów i składów, określa się 
ogólne zakazy oraz zasady i nakazy dla wszystkich 
terenów objętych planem, za wyjątkiem terenów 
zamkniętych.

2. Ogólne zakazy obowiązują dla:
1) realizacji i użytkowania obiektów budow-

lanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia 
w ilościach przekraczających wartości dopuszczal-
ne (z wyłączeniem dróg i ulic),

2) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 
powodującej zanieczyszczenie wód wgłębnych 
i powierzchniowych, w tym zakaz zrzutu ścieków 
bytowo - komunalnych, przemysłowych i opado-
wych, bez ich oczyszczenia,

3) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drze-
wostanu,

4) lokalizacji nośników reklamowych poza 
terenami zabudowanymi i przeznaczonymi do 
zabudowy.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) sposób gromadzenia i wywożenia odpadów 

zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Gliwice,

2) lokalizacja miejsc na odpady w sposób 
umożliwiający do nich dostęp z dróg publicznych

3) możliwość wyznaczania miejsca na pojemni-
ki do gromadzenia odpadów wspólnego dla kilku 
budynków lub działek,

4) unieszkodliwianie i usuwanie odpadów nie-
bezpiecznych.

4. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery 
ustala się:

1) zakaz stosowania kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej bazujących na nieekologicznych 
procesach spalania w nowych obiektach oraz wy-
miany na takie w obiektach istniejących, w których 
stosowano już ekologiczne źródła energii,
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2) zaleca się stosowania czystych nośników 
energii dla celów grzewczych i bytowych, poprzez 
zastosowanie systemów zaopatrzenia zasilanych 
gazem, prądem elektrycznym lub paliwem sta-
łym a także najnowocześniejszych dostępnych 
technologii i urządzeń (w tym paneli słonecznych 
i instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła).

5. Realizacja zagospodarowania obszaru wy-
maga zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
dostępności do następujących terenów i obiek-
tów:

1) komunikacji: ulic, parkingów, ciągów pieszo 
– rowerowych,

2) związanych z obsługą ludności.
6. Użytkowanie terenów (z wyłączeniem dróg 

i ulic), dla których została dopuszczona lokalizacja 
obiektów i urządzeń obsługi sieci infrastruktury 
technicznej, ma mieć miejsce w sposób nie po-
wodujący szkodliwych oddziaływań tych obiektów 
i urządzeń na środowisko i zdrowie ludzi.

7. Zagospodarowanie i urządzanie terenów 
położonych w obrębie stref bezpieczeństwa sieci 
infrastruktury technicznej, wymaga uwzględnienia 
warunków technicznych (dla istniejących i projek-
towanych sieci i urządzeń).

8. Dopuszcza się sytuowanie telekomunikacyj-
nych obiektów budowlanych oraz instalowanie 
urządzeń sieci radiotelekomunikacyjnej, w tym 
masztów i anten stacji bazowych telefonii komórko-
wych o ile ich lokalizacja nie ograniczy możliwości 
zabudowy lub zagospodarowania działek sąsiednich 
zgodnie z przeznaczeniem i gabarytami obiektów 
przeznaczonymi w planie określonym w szcze-
gółowych zapisach dla poszczególnych terenów 
z zastrzeżeniem §16 ust.12.

9. Naruszenie istniejących urządzeń hydro-
technicznych, melioracji szczegółowej tj. rowów 
otwartych i drenażu, wymaga przebudowy tych 
urządzeń lub budowy nowych. Działania związane 
z naprawą, względnie z budową nowych urządzeń 
melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu 
z administratorem tych urządzeń.

10. W celu ochrony zbiorników wód podziem-
nych i powierzchniowych ustala się nakazy:

1) ujmowania i oczyszczania wód opadowych 
z trwałych nawierzchni ulic i parkingów, terenów 
usługowych, terenów obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - nakaz ten obowiązuje 
również w wypadku remontu, przebudowy lub 
wymiany obiektów istniejących,

2) budowy zabezpieczeń przed przedostaniem 
się substancji niebezpiecznych do wód i gruntu 
w wypadku awarii na terenach parkingów przezna-
czonych dla samochodów ciężarowych, na terenach 
usługowo - produkcyjnych, a także na autostradzie, 
terenach węzłów drogowych, ulicy głównej ruchu 
przyspieszonego, ulicach głównych i zbiorczych.

3) Dla zabudowy produkcyjnej i usługowej, 
ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do 

wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego 
terenu przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu 
sąsiedniego.

11. Ustala się jako zasadę utrzymanie i ochronę 
istniejących obiektów i urządzeń (w tym schrony) 
związanych z potrzebami obronności i bezpie-
czeństwa państwa. Ewentualna ich likwidacja, 
przebudowa lub zmiana przeznaczenia, powinna 
odbywać się wyłącznie w uzgodnieniu z admini-
stratorem tych obiektów. Dopuszcza się lokalizację 
obiektów obrony cywilnej w podziemiach budyn-
ków na terenach o symbolach MW, MWU, M, Mn, 
MU, MN, MNn, U, Un, UP i UKR.

12. Dla ochrony funkcjonowania lotniska oraz 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu 
cywilnych statków powietrznych, na terenie ob-
jętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, znajdującym się w zasięgu po-
wierzchni ograniczających wysokości zabudowy 
wokół lotniska Gliwice, zabrania się lokalizacji 
obiektów mogących stanowić przeszkody lotnicze. 
Dla terenów znajdujących się poza ogranicze-
niami wysokości zabudowy, wszystkie obiekty 
o wysokości równej i większej 100 m nad poziom 
terenu należy oznakowywać i zgłaszać do Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obiekty budowlane 
oraz naturalne w rejonie lotniska Gliwice, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, nie mogą przewyższać 
bezwzględnych dopuszczalnych wysokości zabu-
dowy, określonych w dokumentacji rejestracyjnych 
lotniska. Wymiary obiektu budowlanego obejmują 
także umieszczone na nim urządzenia, a w szcze-
gólności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub 
linii kolejowych – również ich skrajnie. Ponadto, 
obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym 
napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane 
w zasięgu powierzchni podejścia do lotniska Gli-
wice, powinny być niższe, o co najmniej 10 m od 
dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej 
przez powierzchnie ograniczające.

13. Dla ochrony funkcjonowania lotniska oraz 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu 
cywilnych statków powietrznych, na terenie obję-
tym planem zagospodarowania przestrzennego, 
zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło żero-
wania ptaków,

14. Dla ochrony zabudowy mieszkaniowej ustala 
się zakaz na terenach UP i UPn wskazanych w § 8
ust 12 i 13 lokalizacji przedsięwzięć zawsze znaczą-
co oddziaływujących na środowisko.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 17. TERENY KOMUNIKACJI 
1. Tereny kolei – 1 TK
1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
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a) linia kolejowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
b) urządzenia ochrony środowiska,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie trasy linii kolejowej,
b) linie rozgraniczające terenów kolejowych, 

zgodne z istniejącymi granicami własności,
c) przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu,
d) realizacja urządzeń ochrony środowiska.
4) Zakazy:Zakazy:
a) zakaz lokalizacji obiektów innych niż zwią-

zane z funkcjami dopuszczonymi i infrastruktury 
technicznej.

2. Teren Autostrady A-4 – istniejącej –– – od 01 KDA ––
2/2 do 02 KDA 2/2

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) autostrada,
b) obiekty i urządzenia drogowe,
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia ochrony środowiska,
b) zieleń izolacyjna, elementy małej architektu-

ry,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) autostrada o przekroju 2/2 w liniach rozgra-

niczających jak na rysunku planu z dopuszczeniem 
przebudowy do parametrów 2/3,

b) węzeł autostradowy z drogą krajową nr 78,
c) przejazdy drogowe – bezkolizyjne pod i nad 

autostradą z drogami o symbolu 058 KDD 1/2, 
09 KDZ 1/2, 04 KDG 1/2, 01 KDGP 2/2.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy bliżej niż 30,0 m, 

licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni - 20,0m, licząc 
od linii rozgraniczających,

b) realizacji włączeń bezpośrednich,
c) realizacji włączeń do dróg dojazdowych 

(serwisowych) zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczających.

3. Teren ulicy głównej ruchu przyśpieszonego 
- istniejącej - 01 KDGP 2/2 (ul. Rybnicka w kierunku 
południowym od projektowanego węzła obwod-
nicy południowej miasta do autostrady A4 - droga 
krajowa nr 78),

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna ruchu przyśpieszonego,
b) obiekty i urządzenia drogowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia ochrony środowiska, w tym dla 

sytuacji awaryjnych,
b) zieleń izolacyjna, elementy małej architektu-

ry,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) przebudowa ulicy głównej do głównej ru-

chu przyspieszonego o przekroju 2/2, o szerokości 
w liniach rozgraniczających 29,9 m, a dla połączeń 
z ulicami miejskimi, w liniach jak ustalono na 
rysunku planu, ( minimum 29,0 m, maksimum 
29,9 m ),

b) w ramach linii rozgraniczających połączenia 
z ulicami miejskimi poprzez rozwiązania sprzyjają-
ce płynności i bezpieczeństwu ruchu,

c) dopuszcza się w ramach organizacji i zwięk-
szenia bezpieczeństwa ruchu, rozdzielenie jezdni 
2/2 barierami energochłonnymi,

d) przeprowadzenie w liniach rozgraniczających 
i wyznaczonych miejscach pod i nad jezdniami cią-
gów uzbrojenia terenu lokalnego i systemowego 
wszystkich branż,

e) realizacja urządzeń ochrony środowiska, 
w tym dla sytuacji awaryjnych oraz zabezpie-
czających przed hałasem od strony zabudowy 
mieszkaniowej.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy, nie bliżej niż 25,0 m,

licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) realizacji włączeń bezpośrednich, poza 

strefami ustalonymi i uzgodnionymi z aktualnym 
administratorem drogi,

c) realizacji drogi/ulicy z pominięciem urządzeń 
ochrony środowiska, w tym bez zabezpieczeń 
przed hałasem, zrzutem nieoczyszczonych ścieków 
opadowych oraz bez urządzeń zabezpieczających 
grunty i wody w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnych.

4. Teren ulicy głównej ruchu przyśpieszonego 
- projektowanej - 02 KDGP 2/2 (ul. Rybnicka od 
połączenia z autostradą A4 do granic miasta w kie-
runku południowym - droga krajowa nr 78),

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna ruchu przyśpieszonego,
b) obiekty i urządzenia drogowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia ochrony środowiska, w tym dla 

sytuacji awaryjnych,
b) zieleń izolacyjna, elementy małej architektu-

ry,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) przebudowa ulicy głównej do głównej ruchu 

przyspieszonego o przekroju 2/2 w części pasa 
drogowego (pozostała część pasa drogowego 
znajduje się poza granicami opracowania), o sze-
rokości w liniach rozgraniczających 40,0 m, a dla 
połączeń z ulicami miejskimi, w liniach jak ustalono 
na rysunku planu, ( minimum 30,0 m, maksimum 
42,9 m ),
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b) w ramach linii rozgraniczających połączenia 
z ulicami miejskimi poprzez rozwiązania sprzyjają-
ce płynności i bezpieczeństwu ruchu,

c) dopuszcza się w ramach organizacji i zwięk-
szenia bezpieczeństwa ruchu, rozdzielenie jezdni 
2/2 barierami energochłonnymi,

d) przeprowadzenie w liniach rozgraniczających 
i wyznaczonych miejscach pod i nad jezdniami cią-
gów uzbrojenia terenu lokalnego i systemowego 
wszystkich branż,

e) realizacja urządzeń ochrony środowiska, 
w tym dla sytuacji awaryjnych oraz zabezpie-
czających przed hałasem od strony zabudowy 
mieszkaniowej.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy, nie bliżej niż 25,0 m,

licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) realizacji włączeń bezpośrednich, poza 

strefami ustalonymi i uzgodnionymi z aktualnym 
administratorem drogi,

c) realizacji drogi/ulicy z pominięciem urządzeń 
ochrony środowiska, w tym bez zabezpieczeń 
przed hałasem, zrzutem nieoczyszczonych ścieków 
opadowych oraz bez urządzeń zabezpieczających 
grunty i wody w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnych.

5. Teren ulicy głównej – projektowanej –
01 KDG 1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna (północna obwodnica Ostropy),
b) obiekty i urządzenia drogowe,
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia ochrony środowiska, w tym dla 

sytuacji awaryjnych,
b) zieleń izolacyjna, elementy małej architektu-

ry,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) budowa ulicy głównej o przekroju 1/2, o sze-

rokości w liniach rozgraniczających 30,0 m, a dla 
połączeń z ulicami miejskimi, w liniach jak ustalono 
na rysunku planu, (minimum 27,0 m, maksimum 
35,0 m)

b) w ramach linii rozgraniczających połączenia 
z ulicami miejskimi poprzez rozwiązania sprzyjają-
ce płynności i bezpieczeństwu ruchu,

c) dopuszcza się w ramach organizacji i zwięk-
szenia bezpieczeństwa ruchu, rozdzielenie jezdni 
1/2 barierami energochłonnymi,

d) przeprowadzenie w liniach rozgraniczających 
i wyznaczonych miejscach pod i nad jezdniami cią-
gów uzbrojenia terenu lokalnego i systemowego 
wszystkich branż,

e) realizacja urządzeń ochrony środowiska, 
w tym dla sytuacji awaryjnych oraz zabezpie-
czających przed hałasem od strony zabudowy 
mieszkaniowej.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy, nie bliżej niż 20,0 m,

licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) realizacji włączeń bezpośrednich, poza 

strefami ustalonymi i uzgodnionymi z aktualnym 
administratorem drogi,

c) realizacji ulicy z pominięciem urządzeń 
ochrony środowiska, w tym bez zabezpieczeń 
przed hałasem, zrzutem nieoczyszczonych ścieków 
opadowych oraz bez urządzeń zabezpieczających 
grunty i wody w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnych.

6. Teren ulicy głównej – istniejącej –– – 02 KDG 1/2 ––
(ul. Daszyńskiego).

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulica główna,
b) obiekty i urządzenia drogowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń terenów zurbanizowanych,
b) ciągi piesze i rowerowe,
c) sieci infrastruktury technicznej bez budyn-

ków.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) układ i przebieg ulicy bez zmian,
b) szerokości w liniach rozgraniczających jak 

ustalono na rysunku planu, ( minimum 14,0 m, 
maksimum 21,0 m ),

c) dopuszcza się poza normatywne odległości 
między istniejącymi i projektowanymi skrzyżowa-
niami,

d) przy przebudowie i rozbudowie ulicy, należy 
wykonać urządzenia ochrony środowiska, w tym 
oczyszczania ścieków deszczowych i zabezpiecze-
nia przed skutkami sytuacji awaryjnych,

e) utrzymanie istniejących i realizacja nowych 
chodników o szerokości min. 2,0m,

f) zaleca się wprowadzenie sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniach,

g) zaleca się fizyczne rozgraniczenie działki dro-
gowej od przyległych posesji przez wprowadzenie 
ogrodzeń lub żywopłotów.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy (w tym rozbudo-

wy istniejącej) bliżej aniżeli 6,0 m, licząc od linii 
rozgraniczających ulicy,

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych,

7. Teren ulicy głównej– istniejącej - 03 KDG 1/2 
(ul. Bojkowska)

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna,
b) obiekty i urządzenia drogowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
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a) utrzymanie i przebudowa ulicy głównej 
w części pasa drogowego (pozostała część pasa 
drogowego znajduje się poza granicami opraco-
wania) o szerokości w liniach rozgraniczających jak 
ustalono na rysunku planu (maksymalnie 25,0 m,
minimalnie 22,0 m),

b) docelowo przebudowa jezdni do przekroju 
1/2, poprzez poszerzenie, które powinno mieć miej-
sce na terenach położonych po zachodniej stronie 
ul. Bojkowskiej,

c) przy przebudowie ulicy należy uwzględnić 
ochronę obsadzeń starodrzewiem oraz ochronę 
zabytkowego krzyża,

d) przeprowadzenie w liniach rozgraniczających 
sieci uzbrojenia terenu,

e) realizacja urządzeń ochrony środowiska.
4) Zakazy:Zakazy:
a) zmniejszenia linii rozgraniczających,
b) realizacji włączeń bezpośrednich w rejonie 

skrzyżowań,
c) utrzymania i przebudowy ulicy z pominię-

ciem urządzeń ochrony środowiska,
d) nieuzasadnionej likwidacji starodrzewia.
8. Teren ulicy głównej – projektowanej - 04 KDG ––

2/2 (fragment projektowanej obwodnicy południo-
wej miasta)

1) Przeznaczenie podstawowe:Przeznaczenie podstawowe:
a) skrzyżowanie ulicy głównej z ulicą główną 

02 KDG 1/2, oraz z ulicą zbiorczą 03 KDZ 1/2.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) budowa ulicy do uzyskania pełnej szerokości 

jezdni 2/2,
b) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej (proj. obwodnica wodociągowa), w tym 
utrzymanie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia 
wszystkich branż,

c) realizacja ciągu pieszego i rowerowego,
d) realizacja urządzeń ochrony środowiska,
e) szerokość w liniach rozgraniczających 50,0 m,
f) minimalna odległość nowej zabudowy 10,0 m,

liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni,
g) w okresie przejściowym dopuszcza się funk-

cjonowanie jednej jezdni.
4) Zakazy:Zakazy:
a) zrzut nieoczyszczonych ścieków deszczo-

wych,
b) realizacja ulicy z pominięciem urządzeń 

ochrony środowiska oraz w sposób uniemoż-
liwiający sprawne funkcjonowanie urządzeń 
melioracyjnych,

c) realizacja ulicy w sposób eliminujący połą-
czenia z projektowanymi ulicami: główną 02 KDG 
1/2 i zbiorczą 03 KDZ 1/2,

9. Tereny ulic zbiorczych – istniejących - 03 KDZ 1/2, ––

(ul. Daszyńskiego), 06 KDZ 1/2 (przedłużenie 
ul. Kosów), 08 KDZ 1/2, (ul. Biegusa)

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice zbiorcze.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie istniejących ulic,
b) szerokości w liniach rozgraniczających jak 

ustalono na rysunku planu, (minimum 20,0 m, 
maksimum 30,0 m),

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy istniejącej) bliżej aniżeli 6,0 m, licząc od 
linii rozgraniczających ulicy (z uwzględnieniem 
istniejących poszerzeń oraz zasady nawiązania do 
zabudowy istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

10. Tereny ulic zbiorczych – projektowanych –
01 KDZ 1/2 , 02 KDZ 1/2, 04 KDZ 1/2, 05 KDZ 1/2, 
07 KDZ 1/2, 09 KDZ 1/2.

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice zbiorcze.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe.
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie istniejących oraz budowa no-

wych ulic,
b) szerokości w liniach rozgraniczających jak 

ustalono na rysunku planu, (maksymalnie 24,0 m, 
minimalnie 15,0 m).

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy istniejącej) bliżej aniżeli 6,0 m, licząc od 
linii rozgraniczających ulicy (z uwzględnieniem 
istniejących poszerzeń oraz zasady nawiązania do 
zabudowy istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

11. Tereny ulic lokalnych – istniejących –
04 KDL-1/2, (ul. Sowińskiego), 013 KDL 1/2, (ul. Ku 
Dołom), 014 KDL 1/2, (ul. Wójtowska), 015 KDL 1/2, 
(ul. Wójtowska), 016 KDL 1/2, (ul. Ludwika), 017 
KDL 1/2, (ul. Poligonowa), 018 KDL 1/2, (ul. Dolnej 
Wsi), 019 KDL 1/2, (ul. Głowackiego), 025 KDL 1/2, 
(ul. Ciupków).

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice lokalne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe oraz uzbrojenie te-

renu,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-
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łączami,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) utrzymanie z możliwością przebudowy 

ulic lokalnych w przypadku terenu: 018 KDL 1/2, 
025 KDL 1/2 w skład którego wchodzi część pasa 
drogowego (pozostała część znajduje się w granicy 
opracowania planu sąsiedniego), przyjmuje się 
dla całego pasa układ jednojezdniowy o dwóch 
pasach ruchu,

b) szerokości w liniach rozgraniczających jak 
ustalono w rysunku planu, (minimum 7,0 m, mak-
simum 32,0 m),

c) przeprowadzenie chodników oraz ciągów 
uzbrojenia terenu.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy (w tym rozbudo-

wy istniejącej) bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii 
rozgraniczających (z uwzględnieniem istniejących 
poszerzeń oraz zasady nawiązania do zabudowy 
istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

12. Tereny ulic lokalnych – projektowanych –– – od 
01 KDL-1/2 do 03 KDL 1/2, od 05 KDL 1/2 do 012 
KDL 1/2, od 020 KDL 1/2 do 024 KDL 1/2, od 026 
KDL 1/2 do 027 KDL 1/2.

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice lokalne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) szerokości w liniach rozgraniczających jak 

ustalono w rysunku planu, (minimum 12,0 m, 
maksimum 35,0 m),

b) przeprowadzenie chodników oraz ciągów 
uzbrojenia terenu.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy (w tym rozbu-

dowy istniejącej) bliżej aniżeli 5,0m, licząc od linii 
rozgraniczających (z uwzględnieniem istniejących 
poszerzeń oraz zasady nawiązania do zabudowy 
istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

13. Tereny ulic dojazdowych – istniejących –
01 KDD 1/2 (ul. W. Orkana), 011 KDD 1/2, (ul. Za-
chodnia), 012 KDD 1/2 (ul. Słoneczna), 018 KDD 1/2 
(ul. Wincentego Witosa), 019 KDD 1/2 (ul. Wójtowska), 
034 KDD 1/2 , 062 KDD 1/2 (ul. Południowa).

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice dojazdowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe.
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

a) utrzymanie i przebudowa ulic dojazdo-
wych,

b) linie rozgraniczające jak wrysowano na rysun-
ku planu (maksymalnie 12,0 m, minimalnie 6,0 m),

c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki rowero-
wej oraz ciągów uzbrojenia terenu.

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy 

istniejącej) bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii roz-
graniczających (z uwzględnieniem istniejących 
poszerzeń oraz zasady nawiązania do zabudowy 
istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

14. Tereny ulic dojazdowych – projektowanych 
– od 02 KDD 1/2 do 010 KDD 1/2, od 013 KDD 1/2 
do 017 KDD 1/2, od 020 KDD 1/2 do 033 KDD 1/2, 
od 35 KDD 1/2 do 061 KDD 1/2

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) ulice dojazdowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe.
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) budowa ulic dojazdowych,
b) linie rozgraniczające jak wrysowano na rysun-

ku planu (maksymalnie 15,0 m, minimalnie 9,0 m),
c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki rowero-

wej oraz ciągów uzbrojenia terenu.
4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy 

istniejącej) bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii roz-
graniczających (z uwzględnieniem istniejących 
poszerzeń oraz zasady nawiązania do zabudowy 
istniejącej),

b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczają-
cych.

15. Wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi 
i garaże:

1) Dla istniejących nie wyznaczonych na ry-
sunku planu wewnętrznych ulic dojazdowych, 
ustala się utrzymanie szerokości w liniach roz-
graniczających, gdzie jako minimalne przyjmuje 
się ciągi pieszo-jezdne o szerokości 5,0 m. W ra-
mach pasów ulicznych, przeprowadzenie ciągów 
uzbrojenia terenu. Minimalna odległość nowej 
zabudowy w nawiązaniu do zabudowy istniejącej 
a w przypadku jej braku 9,0 m licząc od osi pasa 
drogowego.

2) Dla projektowanych nie wyznaczonych na 
rysunku planu dróg wewnętrznych, ustala się:

a) Dla działek budowlanych, budynków i urzą-
dzeń z nimi związanych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej o sym-
bolach MWU, MW, M, MU, MN, MNU, MN, 
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w zakresie niewydzielonym na rysunku planu dróg 
wewnętrznych ustala się :

- minimalna szerokość pasa drogowego 10 m,
- minimalna szerokość jezdni 5,5 m,
- ustala się urządzenie chodników o szerokości 

co najmniej 1,5 m,
- dopuszcza się urządzenie ścieżek rowero-

wych,
- dopuszcza się stosowanie urządzeń tech-

nicznych spowalniających ruch oraz nawierzchni 
z kostki brukowej,

- minimalna odległość zabudowy od osi pasa 
drogowego 9 m lecz nie mniej niż 6,0 m od krawę-
dzi jezdni.

b) W przypadku dojazdów, o których mowa 
w pkt 2, litera a, o długości nie większej niż 80,0 m 
i obsłujących nie więcej niż 10 budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych dopuszcza się :

- minimalną szerokość pasa drogowego 8,0 m,
- minimalną szerokość jezdni 5,0 m,
- nie urządzanie chodników,
- zabudowę w odległości mniejszej niż 8,0 m 

od osi pasa drogowego.
c) W przypadku dojazdów, o których mowa 

w pkt 2, litera a, obsługujących nie więcej niż 
5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie 
dłuższych niż 40 m dopuszcza się :

- minimalną szerokość pasa drogowego 5,0 m,
- minimalną szerokość jezdni 4,0 m.

d) W przypadku wewnętrznych dróg do-
jazdowych w formie sięgaczy ustala się nakaz 
zapewnienia placu manewrowego zgodnie z wy-
mogami przepisów ochrony przeciwpożarowej 
i ustawie o drogach publicznych.

3) Dla działek budowlanych, budynków i urzą-
dzeń z nimi związanych na terenach zabudowy 
usługowo-produkcyjnych o symbolach ogólnych 
UP, UPn, U, Un, nie mających bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, wskazanego na ry-
sunku planu, ustala się następujące wymogi dla 
dróg wewnętrznych zapewniających dojazd z drogi 
publicznej :

a) o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m
b) w przypadku dojazdów w formie sięgaczy 

z zapewnieniem placu manewrowego zgodnie 
z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej 
i ustawy o drogach publicznych.

4) Wymagania, o których mowa w pkt 2, nie 
dotyczą dojazdów niewydzielonych istniejących 
w dniu wejścia planu w życie,

5) Dla terenów objętych planem ustala się 
zasadę porządkowania i rozbudowy systemu par-
kowania samochodów osobowych z zastrzeżeniem, 
że w sytuacji grupowania usług i innych obiektów, 
należy przy wyborze rodzaju i wielkości parkingów 
uwzględnić rozłożenie w czasie potrzeb (rotacja, 
układ dnia, układ tygodnia), przy pomocy określo-
nych jako minimalne wskaźników:
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6) Dla zabudowy mieszkaniowej, wieloro-
dzinnej należy przyjmować minimum 1,3 miejsca 
postojowego na jedno mieszkanie a dla jednoro-
dzinnej – minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie.

7) Dopuszcza się budowę garaży wielopoziomo-
wych i podziemnych o wysokości do 4 kondygnacji 
nadziemnych z zastrzeżeniem §16 ust.12.

16. Tereny węzłów drogowych, połączenie ulic 
KDG z KDZ – od 01 KDG/KDZ do 02 KDG/KDZ

1) Przeznaczenie podstawowePrzeznaczenie podstawowe
a) tereny węzłów drogowych
2) Przeznaczenie uzupełniające:Przeznaczenie uzupełniające:
a) dojazdy i parkingi,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przy-

łączami,
c) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:
a) możliwość realizacja nowych obiektów zwią-

zanych z funkcją usługową na przedmiotowych 
terenach może nastąpić dopiero po ostatecznym 
przesądzeniu zbędności tych terenów na cele 
związane z realizacją połączeń ulic KDG z KDZ 
oraz - do czasu całkowitego zakończenia budowy 
- w uzgodnieniu z inwestorem węzłów,

4) Zakazy:Zakazy:
a) realizacji nowej zabudowy, innej niż wskaza-

na w funkcji podstawowej, do czasu całkowitego 
zakończenia budowy.

b) realizacji i użytkowania inwestycji z pominię-
ciem niezbędnych urządzeń ochrony środowiska.

§ 18. Infrastruktura techniczna 
1. Ustala się, że obszar objęty planem za wy-

jątkiem terenów zamkniętych będzie obsługiwany 
infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę pitną:
a) zakłada się pełne zaopatrzenie terenów 

w wodę z wodociągów miejskich poprzez utrzy-
manie i rozbudowę sieci dla uzyskania układu 
pierścieniowego, nawiązującego do istniejących 
i projektowanych ulic.

b) przy utrzymaniu i projektowaniu sieci wodo-
ciągowej w bilansach zapotrzebowania na wodę, 
należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną 
przeciwpożarową,

c) na sieciach wodociągowych o średnicy nomi-
nalnej nie mniejszej niż DN 250 należy instalować 
hydranty naziemne zapewniające intensywne 
czerpanie wody do celów przeciwpożarowych,

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków byto-
wo-gospodarczych:

a) poprzez odprowadzanie ścieków z (w ramach 
zlewni), do zbiorczych kolektorów sanitarnych, do 
centralnej miejskiej oczyszczalni ścieków,

b) ścieki przemysłowe i inne muszą być przed 
przyjęciem do kolektorów miejskich neutralizo-
wane poprzez stosowanie specjalnych urządzeń 
i technologii.

3) odprowadzania wód opadowych (po ich 
oczyszczeniu) z powierzchni ulic i parkingów, 
poprzez sieć kanalizacji deszczowej do głównego 
odbiornika jakim jest rzeka Kłodnica . Docelowo 
objęcie całego obszaru siecią kanalizacji rozdziel-
czej i doprowadzenie do niej całości ujmowanych 
wód deszczowych.

4) zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) w planie zakłada się pełne wyposażenie ob-

szaru w energię elektryczną,
b) przyjmuje się zasadę zaopatrzenia poprzez 

rozbudowę istniejącego systemu, w tym budowę 
nowych stacji transformatorowych 20/0,4kV o mo-
cy 630 kVA wraz z siecią napowietrzną,

c) lokalizacja stacji transformatorowych, 
z zapewnieniem dojazdu od strony istniejących 
i projektowanych ulic,

d) ułożenie sieci kablowej i napowietrznej ni-
skiego napięcia na terenach objętych planem, wraz 
z przyłączeniami do poszczególnych obiektów. Sieć 
niskiego napięcia mieści się w liniach rozgranicza-
jących wszystkich ulic lub wzdłuż ulic z wejściem 
na teren posesji.

e) zaopatrzenie terenów ulic (w tym oświetle-
nie), poprzez realizację nowych sieci i urządzeń,

f) utrzymanie istniejących linii elektroenerge-
tycznych średniego napięcia E20kV,

g) utrzymanie istniejącej linii elektroenerge-
tycznych wysokiego napięcia E110kV oraz ich stref 
ochronnych.

5) zaopatrzenia w gaz;
a) dla obszaru objętego planem, istnieje moż-

liwość zabezpieczenia dostawy gazu z istniejącej 
sieci gazowej

b) gazyfikacja terenów objętych planem wy-
maga spełnienia techniczno- ekonomicznych 
warunków podłączenia.

c) przy realizacji zagospodarowania terenów, 
należy uwzględniać strefy ochronne dla istnieją-
cych i projektowanych gazociągów oraz urządzeń 
gazowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe.

6) zaopatrzenia w energię cieplną:
a) ogrzewanie budynków w miarę możliwości 

i uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, poprzez 
zaopatrzenia w energię cieplną z systemu PEC lub 
innych źródeł centralnych,

b) w przypadku braku możliwości lub uza-
sadnienia ekonomicznego zaopatrzenia ze źródeł 
centralnych, dopuszcza się stosowanie indywi-
dualnych instalacji centralnego ogrzewania przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz czy-
stych nośników energii, w tym kotłownie gazowe 
i olejowe,

7) telekomunikacji, w tym sieci szerokopasmo-
wych:

a) poprzez rozbudowę istniejącego systemu 
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych loka-
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lizacji,
b) obsługę poprzez realizację sieci abonenckiej 

z dopuszczeniem różnych operatorów,
c) ułożenie sieci telefonicznej na terenach 

istniejącej i projektowanej zabudowy w liniach 
rozgraniczających ulic, wraz z podłączeniami do 
budynków,

d) zaleca się budowę sieci ogólnodostępnych 
automatów telefonicznych,

e) budowę inwestycji telekomunikacyjnych, 
w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi, 
w uzgodnieniu na etapie realizacji inwestycji z ak-
tualnymi właścicielami i operatorami tych sieci.

2. Gospodarka wodno-ściekowa uwarunkowana 
jest spełnieniem sanitarnych wymogów ochrony 
podziemnych zbiorników wody pitnej oraz ochrony 
wód powierzchniowych.

3. Na wszystkich terenach położonych w gra-
nicach obszaru objętego planem (za wyjątkiem 
terenów zamkniętych), dopuszcza się przebudo-
wę, rozbudowę, a także zmiany przebiegu lub 
likwidację istniejących (uwidocznionych i nie uwi-
docznionych na rysunku planu) sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje nowych 
(w tym również nie uwidocznionych na rysunku 
planu) – pod warunkiem zachowania ciągłości 
systemów zaopatrzenia w poszczególne media 
i przy zachowaniu zasad określonych w §18 ust. 1
i 2 uchwały oraz warunków określających między 
innymi odległości sieci od zabudowy i odległości 
pomiędzy sieciami.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów

§ 19. 1. Do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem, tereny, których przeznaczenie się zmie-
niło, mogą być wykorzystywane w dotychczasowy 
sposób.

2. Na terenach przeznaczonych w planie pod ko-
munikację, do czasu budowy projektowanych ulic, 
dopuszcza się realizację tymczasowych rozwiązań 
komunikacyjnych, pod warunkiem, że nie uniemoż-
liwią realizacji docelowych ustaleń planu.

Rozdział 12
Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki 
procentowe

§ 20. 1. Dla terenów przeznaczonych w planie 
pod nową zabudowę, oznaczonych symbolami: 
1 MWn, od 1 Mn do 26 Mn, od 1 MNn do 10 MNn, 
od 1 Un do 8 Un, od 1 UPn do 22 UPn, ustala się 
stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gliwice.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

Zbigniew Wygoda
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/113/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2 czerwca 2011 r.

�������������������������������������������� ��������



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 159
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 11500 – Poz. 3010

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/113/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3
ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Miejska w Gliwicach rozstrzyga

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
oraz autostrady A-4.

§ 1. Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), została sporządzona 
poniższa lista uwag, których Prezydent Miasta po 
rozpatrzeniu nie uwzględnił i przekazana Radzie 
Miejskiej w Gliwicach wraz z projektem planu.

§ 2. Działając zgodnie z art. 20, ust.1 ww. ustawy, 
Rada Miejska w Gliwicach po zapoznaniu się z za-
rządzeniem Nr PM-6468/2010 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 20 października 2010r. w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
oraz autostrady A-4, a także zarządzeniem Nr PM-
-283/2011 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 lutego 
2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do części projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów związanych 
bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachod-
niej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4, po jego 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
zarządzeniem Nr PM-561/2011 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 4 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do części projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż 
południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz au-
tostrady A-4, po jego kolejnym (trzecim) wyłożeniu 
do publicznego wglądu, nie uwzględnia uwag wy-
mienionych w liście:
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do uchwały nr IX/113/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1,pkt 2 i 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami), oraz art. 216, ust. 2, pkt 1 ustawy 
z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmiana-
mi), w oparciu o „Prognozę skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów związanych bezpo-
średnio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-za-
chodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 
Rada Miejska w Gliwicach rozstrzyga

o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
inwestycji celu publicznego, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-

nów związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż 
południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz au-
tostrady A-4, miasto Gliwice poniesie następujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej:

1) infrastrukturę drogową obejmującą:
a) realizację projektowanych dróg publicznych 

klasy głównej,
b) realizację projektowanych dróg publicznych 

klasy zbiorczej,
c) realizację projektowanych dróg publicznych 

klasy lokalnej,
d) realizację projektowanych dróg publicznych 

klasy dojazdowej;
2) infrastrukturę techniczną obejmującą re-

alizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych 
wymienionych w pkt. 1.

§ 2. Źródłem finansowania inwestycji, wymie-
nionych w §1 będą:

1) środki własne miasta Gliwice,
2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem fundu-

szy pomocowych,
3) partnerstwo publiczno-prywatne.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w §1 
odbywać się będzie sukcesywnie w miarę po-
zyskiwania środków finansowych oraz rozwoju 
inwestycji na obszarze objętym planem.
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Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda 
Śląski stwierdził nieważność części ww. uchwały 

Poz. 3010, 3011

zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF/
III/0911/12/11

3011

UCHWAŁA NR VII/76/2011
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. Określić szczegółowe warunki przyznawa-
nia i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczo-
nych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowi-
tego zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują osobom uprawnionym na 
mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze świadczone są przez opiekunów 
domowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Skoczowie.

§ 4. Podstawą przystąpienia do pracy opieku-
nów domowych w środowisku jest decyzja wydana 
przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skoczowie na podstawie wywiadu środowi-
skowego przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego, zalecenia lekarza wydanego w formie 
zaświadczenia i zgody osoby wymagającej opieki 

lub jej opiekuna prawnego.

§ 5. Ustalić odpłatność za 1 godzinę usług 
opiekuńczych w wysokości nie wyższej niż 25,00 zł,
upoważniając Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej do każdorazowego ustalenia wysokości 
stawki godzinowej uwzględniając rodzaj i charakter 
usług oraz warunki ich wykonywania.

§ 6. Miesięczna opłata za świadczone usługi 
ustalana będzie na podstawie karty pracy potwier-
dzonej przez korzystającego z usług opiekuńczych. 
Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skoczowie do 15 dnia każ-
dego następnego miesiąca po wykonaniu usług 
przez osobę wskazaną w decyzji lub osobę przez 
nią upoważnioną.

§ 7. Z opłat za usługi zwolnione będą osoby 
i rodziny, jeżeli ukończyły 90 rok życia.

§ 8. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba 
w rodzinie wymaga pomocy w formie usług – od-
płatność na drugą i dalsze osoby wynosi połowę 
stawki godzinowej naliczonej dla pierwszej osoby 
w rodzinie.

§ 9. Miesięczna opłata za świadczone usługi nie 
może być wyższa niż 50% dochodu netto na osobę 
w rodzinie.

§ 10. 1. Tabela odpłatności za świadczone usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób samotnie gospodarujących:

% stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej do kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy 
społecznej

% odpłatność osoby samotnie go-
spodarującej za okres miesiąca

do 100 % nieodpłatnienieodpłatnie
powyżej 100 % powyżej 100 % – 130 % 10 %
powyżej 130 % powyżej 130 % – 160 % 20 %
powyżej 160 % powyżej 160 % – 200 % 30 %
powyżej 200 % powyżej 200 % – 250 % 40 %
powyżej 250 % powyżej 250 % – 300 % 50 %


