UCHWAŁA NR 69/VI/06
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 21 grudnia2006 roku.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla
obszaru połoŜonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo – produkcyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717,
z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr 254/XX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2004 roku oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z dyspozycjami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec”
RADA MIEJSKA w SOSNOWCU
uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca
dla obszaru połoŜonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich,
obejmującego teren projektowanej strefy usługowo – produkcyjnej.

Rozdział I
Ustalenia wstępne.
§ 1.
1. W niniejszej Uchwale pod skrótem „miejscowy plan" rozumie się:
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru połoŜonego
w rejonie ul. Orląt Lwowskich, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo – produkcyjnej”,
dla obszaru opisanego w punkcie 2., o powierzchni około 360 ha.
2. Obszar opisany niniejszą uchwałą obejmuje fragment Sosnowca połoŜony w południowej części
miasta, w pobliŜu ul. Orląt Lwowskich, obejmujący kompleks leśny, tereny kolejowe i tereny wytwórczości, którego granice wyznacza:
- od zachodu - towarowa linia kolejowa,
- od północy - rzeka Biała Przemsza,
- od południa i południowego wschodu – granica administracyjna pomiędzy miastem Sosnowiec,
a miastem Jaworzno.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) określenie ram dla poŜądanych przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia nowych terenów produkcyjno – usługowych,

b) zapewnienie trwałości procesów przyrodniczych w obrębie korytarzy ekologicznych doliny rzeki
Białej Przemszy i terenów leśnych,
c) ochrona interesu publicznego w zakresie:
- wyznaczenia terenów umoŜliwiających rozwój przestrzenny i ekonomiczny miasta,
- rozbudowy układu komunikacyjnego.
§ 2.
1. Integralnymi częściami miejscowego planu są:
a) część tekstowa planu,
b) załącznik nr 1, który stanowi Rysunek planu opracowany w skali 1 : 2 000,
c) załącznik nr 2, który stanowi Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie
wyłoŜenia do publicznego wglądu;
d) załącznik nr 3, który stanowi Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
2. Rysunek planu sporządzono z wykorzystaniem urzędowej kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1 : 1000 Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Sosnowcu,
zawierającej obszar objęty planem wraz z jego niezbędnym otoczeniem, po wykonaniu skanowania tych map (mapa sytuacyjno - wysokościowa i nakładka sieci uzbrojenia technicznego) w celu wykorzystania dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich w skali 1 : 2000.
3. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego plan (tekst i rysunek
planu) zostaje zapisany na nośniku informatycznym w sposób uniemoŜliwiający jakiekolwiek
jego zmiany. Zapis ten posiada przymiot oryginału.
§ 3.
Rysunek planu.
1. Rysunek planu w skali 1 : 2 000 obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą.
2. Linie ciągłe rozdzielające tereny o róŜnym przeznaczeniu są obligatoryjne.
3. Podstawę uściślania przebiegu linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu stanowi zapis numeryczny rysunku planu, uwzględniający w treści mapę ewidencji gruntów.
4. Obowiązującymi w niniejszym planie są następujące oznaczenia graficzne występujące na
rysunku planu:
• granica administracyjna miasta,
• granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania,
• granice terenu górniczego,
• granice terenu zamkniętego,
• oznaczenia poszczególnych funkcji,
• nieprzekraczalne linie zabudowy.
5. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny:
- granice własności i numery geodezyjne działek,
- obiekty kubaturowe wyburzone lub przeznaczone do wyburzenia,
- orientacyjne przebiegi głównych sieci uzbrojenia technicznego (istniejących i projektowanych),
- granice zasięgu stref sanitarnych i technicznych (od istniejącej infrastruktury technicznej),
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6.

7.

8.

9.

- zasięg występowania płytkiej eksploatacji węgla kamiennego (do głębokości 50m od
powierzchni terenu),
- zasięg eksploatacji odkrywkowej węgla kamiennego,
- strefa techniczna wylotów wyrobisk górniczych i szybu – teren wyłączony spod zabudowy,
- strefa zagroŜenia powodziowego,
- strefa ochrony wałów Białej Przemszy,
- granice obszaru wymagającego rekultywacji.
Obowiązującymi w niniejszym planie są następujące przeznaczenia terenów z odpowiadającymi im oznaczeniami literowymi zastosowanymi w rysunku i tekście planu:
PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług – w tym tereny
logistyczne
P(S) – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – składowanie
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ZN – teren zieleni nieurządzonej – do objęcia ochroną prawną
ZI
– teren zieleni izolacyjnej
ZL – lasy
Z
- tereny zieleni (zadrzewienia, łąki)
ZZ – obszar zagroŜony powodzią
W - teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody
E
- teren infrastruktury technicznej – elekroenergetyka
KK – teren kolejowy
KT - teren linii tramwajowej
KD …G – teren drogi publicznej klasy: główna
KD …Z – teren drogi publicznej klasy: zbiorcza
KD …L – teren drogi publicznej klasy: lokalna
KD …D – teren drogi publicznej klasy: dojazdowa
Opis obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi – np. C5 PU składa się z:
a) oznaczenia literowego: C - określającego kolejny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego sporządzany dla fragmentu miasta Sosnowca,
b) numeru porządkowego: 5,
c) oznaczenia literowego określającego rodzaj przeznaczenia terenu: PU – teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.
Opis obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi, przeznaczonego dla funkcji komunikacji – np. C KD4 L1x2 składa się z:
a) symbolu literowego: C - określającego kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany dla fragmentu miasta Sosnowca,
b) symbolu literowego oznaczającego tereny dróg publicznych: KD,
c) numeru porządkowego: 4,
d) oznaczenia literowego określającego klasę drogi: L – droga lokalna,
e) oznaczenia liczby jezdni i pasów ruchu: 1 jezdnia x 2 pasy ruchu.
Przy ustalaniu przeznaczenia tymczasowego i docelowego jednego obszaru wyznaczonego
liniami rozgraniczającymi zastosowano zapis ułamkowy np. C16 P(S)/ZL – stosując w liczniku oznaczenie literowe opisujące przeznaczenie tymczasowe: P(S) - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - składowanie, a w mianowniku oznaczenie literowe opisujące przeznaczenie docelowe: ZL – tereny lasów .
§ 4.

Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania,
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2)
3)
4)
5)
6)

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a takŜe naraŜonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych,
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów,
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę naleŜną z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia planu.
13) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
§ 5.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwały,
3) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
i przepisy prawa miejscowego,
4) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, przedstawiony w skali 1 : 2 000,
5) inwestycji celu publicznego – rozumie się przez to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację zadań
zgodnie z definicją zawartą w przepisach o gospodarce gruntami,
6) obszarze przestrzeni publicznej – rozumie się przez to obszar o szczególnym znaczeniu
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego połoŜenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne,
7) terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego kaŜdym punkcie obowiązują te same ustalenia,
8) przeznaczeniu tymczasowym – rozumie się przez to aktualnie istniejący sposób zagospodarowania terenów i obiektów, inny niŜ przewidziany dla przeznaczenia docelowego, funkcjonujący do czasu realizacji zagospodarowania terenów i obiektów przeznaczenia docelowego,
9) przeznaczeniu docelowym – rozumie się przez to sposób zagospodarowania terenów
i obiektów ustalony w niniejszej uchwale, realizowany po okresie ustalonym dla funkcjonowania zagospodarowania terenów i obiektów przeznaczenia tymczasowego,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar,
na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych,
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11) obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi być usytuowane
co najmniej 80% długości zewnętrznych ścian frontowych budynków,
12) działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia infrastruktury technicznej lub techniczne warunki moŜliwości podłączeń, spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,
13) dostępie do drogi publicznej – rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi, albo
dostęp poprzez drogę wewnętrzną lub ustaloną słuŜebność drogową,
14) robotach budowlanych – rozumie się przez to budowę (odbudowę, rozbudowę, nadbudowę), a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego (budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego),
15) urządzeniach budowlanych – rozumie się przez to urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
16) obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności
kultu religijnego (kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury), takŜe: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz urządzenia uŜytkowe, słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki),
17) sieci i urządzeniach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to sieci i urządzenia:
wodociągowe, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne oraz dojazdy,
18) wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość mierzoną od poziomu terenu przy
najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części, do górnej płaszczyzny stropu bądź
najwyŜej połoŜonej krawędzi stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową łącznie
z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przykrycia,
19) poziomie terenu – rozumie się przez to poziom projektowanego lub urządzonego terenu
przed wejściem głównym do budynku nie będącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych,
20) intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni j zabudowy
do całkowitej powierzchni działki budowlanej,
21) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię rzutu bryły obiektu, mierzoną
po jego obrysie, który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów
wystających poza obrys budynku,
22) powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty
roślinnością oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a takŜe 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację,
23) usługach – rozumie się przez to funkcje terenów i obiektów realizowanych z funduszy publicznych i niepublicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, logistyki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych, consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji, łączności, obiektów i urządzeń obsługi technicznej zaplecza motoryzacji oraz innych, których powyŜsze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługowy
i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju gminy jak np.: usługi oświaty róŜnych szczebli,
urzędy, usługi komunalne, usługi kultu – domy wyznaniowe, kościoły itp., a takŜe usługi stanowiące działalność administracji publicznej, oraz podległych jej lub nadzorowanych przez
nią podmiotów, realizujących zadania na rzecz obywateli wynikające z ustaw oraz działalność pozarządowych stowarzyszeń wyŜszej uŜyteczności publicznej i związków wyznaniowych,
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24) obiektach i urządzeniach obsługi technicznej zaplecza motoryzacji – rozumie się przez
to wchodzące w zakres funkcji usług, zespoły miejsc postojowych, stacje paliw, stacje obsługi technicznej samochodów, stacje diagnostyczne, myjnie samochodów i inne urządzenia
tego rodzaju,
25) obszarach zdegradowanych – rozumie się przez to obszary o zmniejszonej lub ograniczonej przydatności do zagospodarowania, spowodowanej eksploatacją surowców mineralnych,
nie zorganizowane składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych oraz tereny skaŜone przez substancje chemiczne,
26) reklamie wielkogabarytowej – rozumie się przez to urządzenie reklamowe wolnostojące,
trwale związane z gruntem lub umieszczone na elementach konstrukcyjnych obiektu budowlanego czy ogrodzeniu o wielkości przekraczającej powierzchnię 20 m2.

Rozdział II
Przepisy ogólne
§ 6.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązujące na
obszarze objętym planem:
1. Utrzymuje się i modyfikuje podział struktury przestrzennej obszaru opracowania na następujące strefy funkcjonalne:
a) północną – obejmującą obszar istniejącej i przekształcanej strefy produkcyjno - usługowej, działającej głównie w oparciu o istniejący układ kolejowy,
b) wschodnią i centralną - obejmującą kompleksy zieleni leśnej,
c) południową – obejmującą nowo tworzoną strefę usługowo - produkcyjną.
2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu:
a) unikanie realizacji zabudowy rozproszonej, lokalizowanie niewielkich obiektów kubaturowych (do 100 m3) moŜliwe tylko w przypadkach uzasadnionych technologicznie i ekonomicznie,
b) obiekty kubaturowe naleŜy realizować przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, celowe nawiązanie do charakteru istniejących budynków przemysłowych,
c) elementy zagospodarowania terenu nie stanowiące obiektów kubaturowych naleŜy lokalizować w sposób gwarantujący ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni.
3. Nakazuje się stosowanie zasad i parametrów kształtowania zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu i na rysunku planu.
§ 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz aktualnym „Programem ochrony środowiska dla
miasta Sosnowca”, zapewniające dla całego obszaru objętego planem:
- zachowanie systemu przyrodniczego w strukturze przestrzennej miasta,
- poŜądany stan bezpieczeństwa ekologicznego warunkujący ochronę Ŝycia mieszkańców,
- utrzymanie walorów krajobrazu.
2. Dla realizacji wyŜej wymienionych zasad:
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zachowuje się zwarty kompleks terenów leśnych, w tym obszarów o podniesionych walorach przyrodniczych, połoŜonych w centralnej i wschodniej części terenu objętego planem,
- ustala się zachowanie i wzmocnienie terenów otwartych połoŜonych wzdłuŜ Białej Przemszy, stanowiących fragmenty korytarzy migracyjnych,
- w zakresie kształtowania lokalnego systemu przyrodniczego ustala się podjęcie działań - przez odpowiednie organy administracji rządowej lub samorządowej - zmierzających do
objęcia prawną ochroną przyrodniczą istniejącego oczka wodnego wraz z terenem przyległym - w granicach obszaru oznaczonego symbolem C15 ZN,
- nakazuje się stosowanie minimalnego standardu powierzchni biologicznie czynnej na
wyznaczonych i restrukturyzowanych terenach produkcyjno – usługowych, określonych
w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu,
- ustala się obowiązek realizacji przejść migracyjnych przez ciągi komunikacyjne zlokalizowane na całym obszarze planu.
3. W odniesieniu do ochrony zasobów środowiska ustala się:
• wymóg działań na rzecz poprawy stanu środowiska niezaleŜnie od funkcji terenu,
• obowiązek przeciwdziałania zanieczyszczeniom polegający na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzanych do środowiska substancji lub energii,
• wymóg eksploatacji instalacji w taki sposób, aby nie powodować przekraczania standardów jakości środowiska,
• prowadzone oraz planowane uŜytkowanie i sposoby zagospodarowania terenu nie mogą powodować pogorszenia stanu środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
3.1. W zakresie ochrony wód ustala się:
• zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej w sposób mogący spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu parametrów określających stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych; zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
• zakaz lokalizowania obiektów i realizacji przedsięwzięć mogących stanowić zagroŜenie dla wód podziemnych;
• nakaz wykonania powierzchni terenów komunikacji (w tym terenów obiektów i urządzeń obsługi technicznej zaplecza motoryzacji) i zespołów miejsc postojowych
w sposób uniemoŜliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoŜa
i wód gruntowych: poprzez stosowanie szczelnych nawierzchni oraz urządzeń do odprowadzania wód opadowych, wyposaŜonych w separatory związków ropopochodnych;
• obowiązek pozostawienia min. 10,0 m niezabudowanego pasa terenu wzdłuŜ rzeki
Biała Przemsza (na odcinku nie obwałowanym), w celu zachowania i ochrony otuliny
biologicznej rzeki.
3.2. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:
• obowiązek usuwania odpadów - zgodnie z przepisami określonymi w obowiązujących
aktach prawnych i w obowiązującym „Planie gospodarki odpadami dla miasta Sosnowca”,
• magazynowanie i składowanie odpadów i substancji - zgodnie z przepisami określonymi w obowiązujących aktach prawnych i w obowiązującym „Planie gospodarki odpadami dla miasta Sosnowca”,
• obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki
odpadami dla miasta Sosnowca”.
3.3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
• emisja zanieczyszczeń do powietrza wynikająca z działalności zakładów produkcyjnych i usługowych, a takŜe emisja powodowana ogrzewaniem obiektów nie mogą
-
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3.6.

powodować przekroczenia standardów emisyjnych określonych w obowiązujących
aktach prawnych;
ograniczenie emisji związanej z wytwarzaniem energii cieplnej przez:
- zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej i gazu dla celów grzewczych,
- wprowadzanie do eksploatacji instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw, budowę lokalnych systemów ciepłowniczych pracujących w układach
z wykorzystaniem energii odnawialnej,
obowiązek ograniczania emisji zanieczyszczeń związanej z pracami inwestycyjnymi
w przemyśle, budownictwie i gospodarce komunalnej,
zakaz stosowania materiałów pylących (ŜuŜli energetycznych i innych odpadów) do
utwardzania nawierzchni dróg i parkingów.
W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
poziom hałasu przenikającego do środowiska nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych dla ustalonego planem przeznaczenia terenu, określonych w obowiązujących aktach prawnych.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed
erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzenie wód opadowych,
ustala się obowiązek ochrony warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem,
nakazuje się selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby podczas prac
ziemnych i jej późniejsze wykorzystywanie dla kształtowania zespołów zieleni urządzonej, towarzyszącej, itp.
Przy zagospodarowaniu terenu preferuje się nasadzenia roślinności z wykorzystaniem gatunków rodzimych.
§ 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.

Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 9.
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych.
Na terenie objętym planem nie ustala się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu niniejszej uchwały.
§ 10.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych,
a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się
mas ziemnych.
1. Tereny nadrzeczne.
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1.1. Utrzymuje się strefę ochrony wałów rzeki Białej Przemszy obejmującą teren wałów oraz
obszar w odległości 50 m od stopy wału, gdzie ustala się:
a) zakaz uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach lub w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału,
b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów
w obrębie całej strefy.
1.2. Na podstawie „Studium określającego obszary bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla
obszarów nieobwałowanych w zlewni rzeki Przemszy” wyznacza się obszar (wskazany
na rysunku planu) zagroŜenia powodzią dla rzeki Białej Przemszy, gdzie ustala się:
 zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
 zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy,
 zakaz sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem roślinności stanowiącej elementy zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub słuŜącej do wzmacniania brzegów,
 zakaz zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód.
1.3. Ustala się strefę zakazu realizacji zabudowy - w odległości 10m od rzeki Białej Przemszy,
w celu umoŜliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych
w korycie rzeki.
1.4. Ustala się zakaz grodzenia terenu przyległego do rzeki Białej Przemszy w odległości
mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegu.
2. Warunki górnicze.
2.1. Północno - wschodnia część terenu objętego planem znajduje w granicach terenu górniczego funkcjonującej kopalni KWK Kazimierz – Juliusz, teren ten nie jest obecnie i nie
będzie w przyszłości objęty wpływami projektowanej przez KWK Kazimierz – Juliusz
sp. z o.o. eksploatacji górniczej, w związku z czym nie wprowadza się ograniczeń w sposobie zagospodarowania tego terenu.
2.2. Południowo – wschodnia część terenu objętego planem znajduje się w granicach terenu
górniczego kopalni KWK Jan Kanty w Jaworznie. Na obszarze górniczym KWK Jan Kanty
wpływy dokonanej eksploatacji górniczej węgla kamiennego wygasły, a dalsza eksploatacja nie jest projektowana, w związku z czym nie wprowadza się ograniczeń w sposobie
zagospodarowania tego terenu.
2.3. Północna część obszaru objętego planem znajduje się poza terenem górniczym.
Ustala się obowiązek uzyskania opinii organu administracji geologicznej, w sprawie ewentualnej konieczności uwzględnienia w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych
w granicach byłego terenu górniczego KWK Niwka – Modrzejów, badań geologiczno inŜynierskich, określających rodzaj warunków gruntowych podłoŜa.
2.4. Na obszarze planu występują obszary objęte zasięgiem byłej płytkiej eksploatacji węgla
kamiennego (do głębokości 50m od powierzchni terenu) oraz zasięgiem byłej eksploatacji
odkrywkowej węgla kamiennego.
Ustala się obowiązek uzyskania opinii organu administracji geologicznej, w sprawie ewentualnej konieczności uwzględnienia w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych
w granicach tych obszarów, badań geologiczno - inŜynierskich, określających rodzaj warunków gruntowych podłoŜa.
2.5. Dla zachowania bezpieczeństwa publicznego ustala się zakaz zabudowy obszarów o promieniu 10m zlokalizowanych wokół szybu i miejsc wylotów wyrobisk górniczych na powierzchnię, wskazanych na rysunku planu.
§ 11.
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.
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1. Na terenie objętym planem ustala się moŜliwość wtórnego podziału terenu na działki budowlane, przy czym powierzchnia działki nie moŜe być mniejsza niŜ 800 m2, a dostępność działki
spełniać warunki opisane w punkcie 2.
2. W zakresie dostępności działek na terenie objętym planem ustala się:
a) obowiązek wykonywania podziałów w sposób zapewniający dostępność do istniejącej
drogi publicznej klasy dojazdowej, lokalnej lub zbiorczej,
b) obowiązek wydzielenia terenów o szerokości minimum 6 m dla realizacji ogólnodostępnych dróg wewnętrznych, łączących nowe działki z drogami publicznymi klasy dojazdowej lub lokalnej, w wypadku gdy niemoŜliwe jest spełnienie warunków opisanych w podpunkcie a.
3. Nie ustala się szczegółowych warunków scalania i podziału nieruchomości.
§ 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
1. W zakresie komunikacji ustala się:
- realizację drogi lokalnej, obsługującej wyznaczone obszary strefy produkcyjno - usługowej,
- moŜliwość modernizacji istniejącego układu drogowego w północnej i południowej części
obszaru objętego planem przy zachowaniu śladu istniejących ciągów komunikacyjnych,
- przy realizacji układu komunikacyjnego nakazuje się kompleksowe wykonanie uzbrojenia
technicznego.
2. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:
a) korekty łuków dróg w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,
b) korektę istniejących przebiegów dróg,
c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z organem zarządzającym drogami,
d) lokalizacje urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
e) lokalizacje urządzeń obsługi ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych tj. urządzeń
technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu – realizacja tych
urządzeń wymaga uzgodnienia z organem zarządzającym drogami,
f) lokalizacje: zieleni izolacyjnej i nie ograniczających bezpieczeństwa ruchu reklam, o ile
ustalenia niniejszego planu nie stanowią inaczej,
g) realizacje przejść migracyjnych.
3. Poza określonymi niniejszą uchwałą drogami, powinny być realizowane niezbędne drogi dojazdowe oraz wewnętrzne, umoŜliwiające prawidłową realizację ustaleń planu oraz dojazd gwarantujący bezpieczeństwo poŜarowe i dostęp karetki pogotowia.
4. Realizacja budownictwa produkcyjno - usługowego musi być poprzedzona lub prowadzona
równolegle z realizacją dróg lokalnych i sieci infrastruktury technicznej.
5. Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi naleŜy zapewnić miejsca postojowe, odpowiednio do ustalonego przeznaczenia terenu, w granicach będącego w dyspozycji inwestora
obszaru, zgodnie z poniŜszymi wskaźnikami:
- dla obsługi zakładów produkcyjno usługowych ustala się obowiązek realizacji minimum
25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych na jedną zmianę,
- dla obsługi obiektów usługowych i handlowych (bez miejsc postojowych dla personelu) –
min. 1 miejsce postojowe na kaŜde 25 m2 powierzchni handlowej lub usługowej,
- dla obsługi zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
w obrębie własnej działki.
6. Obowiązek zastosowania szczelnych nawierzchni na terenie realizowanych zespołów miejsc
postojowych lokalizowanych na całym obszarze objętym planem.
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7. Przy realizacji zagospodarowania na obszarze objętym planem ustala się obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do terenów komunikacji publicznej, obejmującej ulice, zespoły miejsc postojowych, przejścia, ciągi piesze i rowerowe, przystanki autobusowe i tramwajowe.
§ 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.
1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się moŜliwość dokonywania korekty opisanych
w tekście planu przebiegów projektowanych sieci i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej oraz ich parametrów technicznych w projektach budowlanych, w sposób nie ograniczający przeznaczenia wyznaczonych planem terenów.
2. Wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami –
za wyjątkiem napowietrznych linii elektroenergetycznych – naleŜy usytuować pod ziemią,
z przebiegiem w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z ich zarządcami.
3. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa, dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów.
4. Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz lokalizacji
urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.
5. Wykonanie trwałych nawierzchni dróg naleŜy poprzedzić zakończeniem prac związanych
z realizacją infrastruktury technicznej.
6. Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia oraz linii ciepłowniczych jedynie w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie
przypadkach.
§ 14.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę.
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
• dla terenów połoŜonych w północnej części obszaru objętego planem: z miejskiej sieci wodociągowej Ø100, przebiegającej w ul. PlaŜowej,
• dla terenów połoŜonych w południowej części obszaru objętego planem (cała strefa produkcyjno - usługowa): poprzez rozbudowę istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø 200, przebiegającej w ul. Orląt Lwowskich, odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych ekonomicznie lub
technicznie przypadkach.
§ 15.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej .
W zakresie odprowadzania i gromadzenia ścieków ustala się:
1. Dla terenów połoŜonych w północnej części obszaru objętego planem:
 docelowo - doprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych i poprodukcyjnych do kolektora „Bobrek” poprzez sieć kolektorów,
 tymczasowo - obowiązek oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych i poprodukcyjnych
wg indywidualnych rozwiązań inwestorów, doprowadzenie oczyszczonych
ścieków siecią kolektorów do Białej Przemszy, ewentualnie stosowanie szczel-
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nych zbiorników ścieków sanitarnych uŜytkowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w gminie Sosnowiec
2. Dla terenów połoŜonych w południowej części obszaru objętego planem:
 docelowo - doprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych i poprodukcyjnych do kolektora „Bobrek” poprzez sieć kolektorów,
 tymczasowo - obowiązek oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych i poprodukcyjnych
wg indywidualnych rozwiązań inwestorów, doprowadzenie oczyszczonych
ścieków kolektorem do rzeki Przemszy lub Białej Przemszy, ewentualnie stosowanie szczelnych zbiorników ścieków sanitarnych uŜytkowanych zgodnie
z przepisami obowiązującymi w gminie Sosnowiec; odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach.
3. Odprowadzenie wód opadowych w strefach produkcyjno – usługowych oraz z terenów potencjalnie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na całym obszarze planu:
 docelowo - do indywidualnych urządzeń oczyszczających; doprowadzenie oczyszczonych
ścieków siecią kolektorów deszczowych do rzeki Przemszy lub Białej Przemszy; odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach,
 tymczasowo - dla terenu C4 PU moŜliwe doprowadzenie oczyszczonych wód opadowych
przez rozsączenie na tereny C13 ZL i C13b ZL.
4. Odprowadzenie wód opadowych z ulic i terenów komunikacji na całym obszarze planu, poprzez
rowy odwadniające oraz sieć kolektorów deszczowych, poprzez urządzenia oczyszczające do
rzeki Przemszy lub Białej Przemszy; odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach.
§ 16.
Zasady funkcjonowania w zakresie gromadzenia i usuwania
odpadów komunalnych i produkcyjnych.
W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i produkcyjnych ustala się obowiązek
prowadzenia gospodarki zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz aktualnym
„Planem gospodarki odpadami dla miasta Sosnowca”, w tym:
• obowiązek minimalizacji wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało
i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT),
• obowiązek podjęcia działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów,
• obowiązek organizacji systemu selektywnej zbiórki, gromadzenia i transportu powstających odpadów.
§ 17.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło.
1. Ustala się obowiązek budowy lokalnych systemów ciepłowniczych - odstępstwo moŜliwe
w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach.
2. Ustala się obowiązek wprowadzenia do eksploatacji instalacji opartych o niskoemisyjne
techniki spalania paliw, budowę lokalnych systemów pracujących w układach kogeneracji
z wykorzystaniem energii odnawialnej.
§ 18.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w gaz.
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1. Nie przewiduje się zaopatrzenia w gaz ziemny terenów połoŜonych w północnej strefie obszaru
objętego planem.
2. Ustala się moŜliwość zaopatrzenia w gaz ziemny terenów połoŜonych w południowej strefie obszaru objętego planem z gazociągu średniopręŜnego Ø 63 PE, zlokalizowanego w ul. J. Wybickiego w Jaworznie.
§ 19.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
i jej przesyłu.
1. Ustala się zachowanie i utrzymanie przebiegających przez obszar opracowania planu napowietrznych linii elektroenergetycznych:
- 220 kV relacji Byczyna – Jamki,
- 30 kV,
- 6 kV.
2. Ustala się zachowanie i utrzymanie pracującej w granicach obszaru opracowania planu stacji Trakcja – Jęzor 30/6kV.
3. Ustala się sukcesywną, w miarę postępującego zainwestowania rozbudowę - modernizację
systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć oraz realizację nowych sieci
i urządzeń elektroenergetycznych w dostosowaniu do potrzeb:
- przyszłych odbiorców z obszaru opracowania planu,
- oświetlenia: dróg, ulic i placów.
4. Modernizowaną lub nową sieć rozdzielczą średniego i niskiego napięcia naleŜy wykonywać
w wersji kablowej, stacje słupowe naleŜy zastępować wnętrzowymi; odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych ekonomicznie lub technicznie przypadkach.
5. Ustala się, Ŝe projektowane linie elektroenergetyczne (kablowe) naleŜy układać w obrębie linii
rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic oraz dróg dojazdowych nie wyznaczonych
liniami rozgraniczającymi, a takŜe ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych – odstępstwo moŜliwe
w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach.
6. Ustala się moŜliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn i linii zasilających SN
w obszarach, których funkcje określono w rozdziale III niniejszej uchwały.
7. Ustala się realizację projektowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN/nn w wykonaniu wnętrzowym, dopuszczalne stacje wolnostojące (pod warunkiem posiadania prawa dysponowania gruntem) - odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych technicznie przypadkach.
8. Uściślanie przebiegu i lokalizacji nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych następować
będzie w fazie projektowania i postępowania prowadzonego przez organ administracji architektoniczno - budowlanej.
9. Ustala się zakaz lokalizowania wbudowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych w sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
10. Ustala się następującą, minimalną szerokość strefy technicznej (technologicznej) od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia:
- od linii 220 kV – min. 25,0 m od osi linii (mierząc poziomo i prostopadle do osi),
11. Ustala się następującą, minimalną szerokość strefy ochrony od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia:
- od linii 30 kV – min. 16,0 m od skrajnego przewodu linii (mierząc poziomo i prostopadle od
skrajnego przewodu).
12. W strefach technicznych (technologicznych) od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w strefach ochrony od linii elektroenergetycznych średnich napięć:
 zakazuje się lokalizowania budynków i terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
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 ustala się obowiązek dokonania kaŜdorazowego, indywidualnego uzgodnienia warunków lokalizacji obiektów budowlanych, z administratorem sieci,
 zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 12 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu.
13. Ustala się nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi i normami branŜowymi ograniczeń w uŜytkowaniu terenów przyległych do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
- napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220 kV,
- napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 30 kV,
- napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 6 kV.
14. Ustala się, Ŝe strefy techniczne wyznaczone w rysunku planu wzdłuŜ istniejących linii elektroenergetycznych mają zastosowanie w przypadku zachowania istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przy czym obejmują one teren o szerokości większej niŜ podane w p.10 i 11,
wskazując orientacyjnie maksymalne granice zagroŜenia przekroczeniem dopuszczalnych wielkości natęŜenia pola elektroenergetycznego.
15. Ustala się, Ŝe w przypadku przełoŜenia linii elektroenergetycznej, co jest równoznaczne z wykonaniem nowego jej odcinka, stosownie do obowiązujących przepisów i norm technicznych – nie
ma zastosowania wyznaczona w rysunku planu strefa techniczna; obowiązuje strefa wyznaczona wzdłuŜ nowego odcinka sieci, w której kaŜda lokalizacja nowych elementów kubaturowych
i innych powinna być uzgadniana z administratorem sieci.
§ 20.
Obsługa obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.
W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:
• budowę sieci i urządzeń teletechnicznych na terenach istniejącego i nowego zainwestowania w miarę występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne,
• prowadzenie sieci teletechnicznej w kanalizacji teletechnicznej bądź jako kablowej doziemnej
w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieŜek
rowerowych – odstępstwo moŜliwe w uzasadnionych ekonomicznie lub technicznie przypadkach.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe.
Przeznaczenie terenów oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi.
§ 21.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KK2a – tereny kolejowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny kolejowe,
w tym:
• towarowa linia kolejowa,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Ustalenia:
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-

zachowanie istniejącego układu torowego z moŜliwością prowadzenia stosownych robót
budowlanych oraz bieŜącej konserwacji torowisk,
obowiązek uzgadniania z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach warunków prowadzenia robót budowlanych istniejących torowisk oraz wszelkich działań wykonywanych w obszarze całego terenu.
§ 22.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KK3 – tereny kolejowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny kolejowe,
w tym:
• towarowa linia kolejowa,,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Ustalenia:
- zachowanie istniejącego układu torowego z moŜliwością prowadzenia stosownych robót
budowlanych oraz bieŜącej konserwacji torowisk.
§ 23.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KK2, PU - tereny kolejowe i produkcyjno – usługowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny kolejowe oraz teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• tereny kolejowe - linia kolejowa i bocznice towarowe,
• strefa produkcyjna i usługowo - handlowa,
• tereny logistyczne, hurtownie, bazy,
• obiekty i urządzenia obsługi technicznej zaplecza motoryzacji,
• obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• komunikacja: torowiska, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- zachowanie istniejącego układu torowego z moŜliwością prowadzenia stosownych robót
budowlanych oraz bieŜącej konserwacji torowisk,
- moŜliwość zachowania istniejących obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych i bieŜącej konserwacji,
- moŜliwość zmiany sposobu uŜytkowania istniejących obiektów,
- realizacja nowych obiektów o gabarytach i usytuowaniu wynikającym z funkcji i zastosowanej technologii,
- realizacja dojazdów i dróg wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki, zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- intensywność zabudowy – nie więcej niŜ 0,7,
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
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-

minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 15% całego terenu
oznaczonego symbolem C KK2, PU z preferencją zachowania istniejącego drzewostanu,
§ 24.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C1 PU - tereny produkcyjno – usługowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• zakłady produkcyjne,
• zakłady przeróbcze,
• zakłady usługowo-wytwórcze,
• przedsiębiorstwa budowlane i remontowe,
• bazy,
• obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• komunikacja: torowiska, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- moŜliwość zachowania istniejącego układu torowego oraz prowadzenia stosownych robót
budowlanych i konserwacji torowisk,
- moŜliwość zachowania istniejących obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych i bieŜącej konserwacji,
- moŜliwość zmiany sposobu uŜytkowania istniejących obiektów,
- realizacja nowych obiektów o gabarytach i usytuowaniu wynikającym z funkcji i zastosowanej technologii,
- realizacja dojazdów i dróg wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki, zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- intensywność zabudowy – nie więcej niŜ 0,8,
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 5% całego terenu
oznaczonego symbolem C1 PU,
§ 25.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C2 PU - tereny produkcyjno – usługowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• zakłady produkcyjne,
• zakłady usługowo - wytwórcze,
• przedsiębiorstwa budowlane i remontowe,
• tereny logistyczne, hurtownie, bazy,
• obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
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• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• komunikacja: torowiska, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- moŜliwość zachowania istniejących obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych i bieŜącej konserwacji,
- moŜliwość zmiany sposobu uŜytkowania istniejących obiektów,
- realizacja nowych obiektów o gabarytach i usytuowaniu wynikającym z funkcji i zastosowanej technologii,
- moŜliwość zachowania istniejącego układu torowego oraz prowadzenia stosownych robót
budowlanych i bieŜącej konserwacji torowisk,
- realizacja dojazdów i dróg wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki, zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- intensywność zabudowy – nie więcej niŜ 0,8,
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 10% całego terenu
oznaczonego symbolem C2 PU,
§ 26.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C3 UP, MN - tereny usługowo - produkcyjne i mieszkaniowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz obiektów produkcyjnych,
w tym:
• usługi,
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• zakłady rzemieślnicze i wytwórczo - usługowe,
• zakłady remontowe i budowlane,
• obiekty zaplecza socjalno - administracyjnego i techniczno - magazynowego,
• miejsca postojowe,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- realizacja nowej zabudowy o parametrach:
● wysokość zabudowy - do 12m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, moŜliwe odstępstwa od tej zasady w przypadku budowy obiektów
technicznych takich jak: kominy, maszty itp., których wysokość
nakazują warunki techniczne i technologiczne ich funkcjonowania,
● dachy budynków
- wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia od 35 do 45°,
● linia zabudowy
- zgodnie z rysunkiem planu,
- intensywność zabudowy - nie więcej niŜ 0,5
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki - zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 30% powierzchni
całej działki,
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dopuszczalny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć równowaŜnego poziomu dźwięku A wyraŜonego w dB, ustalonego w przepisach odrębnych, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
Zakazy:
- składowanie odpadów niebezpiecznych.
- realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

-

§ 27.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C4 PU - tereny produkcyjno – usługowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• zakłady produkcyjne,
• zakłady usługowe,
• zakłady przeróbcze,
• tereny logistyczne, hurtownie, bazy,
• obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• komunikacja: torowiska, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- moŜliwość zachowania istniejących obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych i bieŜącej konserwacji obiektów,
- moŜliwość zmiany sposobu uŜytkowania istniejących obiektów,
- realizacja nowych obiektów o gabarytach i usytuowaniu wynikającym z funkcji i zastosowanej technologii,
- realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami opisanymi
w Rozdziale II niniejszej uchwały, w szczególności w § 6 p.2 i § 10 p. 2 oraz z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w § 7 niniejszej uchwały, o gabarytach i usytuowaniu wynikających z funkcji i zastosowanej technologii,
- intensywność zabudowy – nie więcej niŜ 0,7,
- moŜliwość realizacji linii i bocznic kolejowych,
- realizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki - zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 10% całego terenu
oznaczonego symbolem C4 PU,
- przed opracowaniem projektu budowlanego realizowanego obiektu i podjęciem prac budowlanych ustala się obowiązek przeprowadzenia badań geotechnicznych dokładnie określających rodzaj warunków gruntowych.
Zakazy:
- składowanie odpadów niebezpiecznych.
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§ 28.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C5 PU - tereny produkcyjno – usługowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• zakłady wytwórcze i zakłady usługowe - instytucji i przedsiębiorstw wykorzystujących
nowoczesne technologie,
• tereny logistyczne, hurtownie,
• obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• komunikacja: torowiska, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami opisanymi
w Rozdziale II niniejszej uchwały, w szczególności w § 6 p.2 i § 10 p. 2 oraz z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w § 7 niniejszej uchwały,
- parametry nowej zabudowy:
• wysokość zabudowy - do 15 m, moŜliwe odstępstwa od tej zasady w przypadku budowy obiektów technicznych takich jak: kominy, maszty itp.,
których wysokość nakazują warunki techniczne i technologiczne ich funkcjonowania,
• dachy budynków
- płaskie lub o kącie nachylenia od 15° do 40°, zaprojektowane
w zbiorach kompozycyjnych,
- realizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- moŜliwość realizacji linii i bocznic kolejowych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki - zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
- intensywność zabudowy - nie więcej niŜ 0,75
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 15% całego tereny
oznaczonego symbolem C5 PU, z preferencją zachowania istniejącego drzewostanu,
- moŜliwość realizacji reklam jedynie w formie wyraźnych akcentów plastycznych usytuowanych wzdłuŜ południowej granicy terenu, w wypadku lokalizacji reklamy w formie plakatów
lub afiszy, ich wielkość nie moŜe być mniejsza niŜ 6 m2.
Zakazy:
- lokalizacja otwartych składów materiałów sypkich i płynnych,
- składowanie odpadów niebezpiecznych.
- lokalizacja obiektów tymczasowych,
- realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem wieŜ i masztów telefonii
cyfrowej i innej.
§ 29.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C6 PU - tereny produkcyjno – usługowe określa się:
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Przeznaczenie.
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
w tym:
• zakłady wytwórcze i zakłady usługowe - instytucji i przedsiębiorstw wykorzystujących
nowoczesne technologie
• tereny logistyczne, hurtownie,
• obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
• obiekty i urządzenia zaplecza technicznego,
• obiekty i urządzenia obsługi technicznej zaplecza motoryzacji,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami opisanymi
w Rozdziale II niniejszej uchwały, w szczególności w § 6 p.2 i § 10 p. 2 oraz z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w § 7 niniejszej uchwały,
- parametry nowej zabudowy:
- do 15 m, moŜliwe odstępstwa od tej zasady w przypadku bu• wysokość zabudowy
dowy obiektów technicznych takich jak: kominy, maszty itp.,
których wysokość nakazują warunki techniczne i technologiczne ich funkcjonowania,
• dachy budynków
- płaskie lub o kącie nachylenia od 15° do 40°, zaprojektowane
w zbiorach kompozycyjnych,
• linia zabudowy
- zgodnie z rysunkiem planu,
- realizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających bezpośrednią obsługę terenów
inwestycyjnych,
- realizacja miejsc postojowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze
własnej działki - zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 12 niniejszej uchwały,
- intensywność zabudowy - nie więcej niŜ 0,75
- nasadzenie zieleni o charakterze dekoracyjnym w rejonach przeznaczonych na lokalizację
obiektów administracyjnych, socjalnych i usługowych,
- minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) w wysokości 10% całego terenu
oznaczonego symbolem C6 PU,
- moŜliwość realizacji reklam jedynie w formie wyraźnych akcentów plastycznych usytuowanych wzdłuŜ południowej granicy terenu, w wypadku lokalizacji reklamy w formie plakatów
lub afiszy, ich wielkość nie moŜe być mniejsza niŜ 6 m2..
Zakazy:
- lokalizacja otwartych składów materiałów sypkich i płynnych,
- składowanie odpadów niebezpiecznych.
- lokalizacja obiektów tymczasowych,
- realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem wieŜ i masztów telefonii
cyfrowej i innej.
§ 30.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C7 W – tereny infrastruktury technicznej – gospodarka wodna określa się:
Przeznaczenie.
Teren infrastruktury technicznej,
w tym:
• teren obiektów i urządzeń związanych z gospodarką wodną,
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• dojazdy, miejsca postojowe,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- adaptacja ujęcia wody i pompowni "Jęzor".
- zachowanie istniejącej zabudowy z moŜliwością prowadzenia robót budowlanych oraz bieŜącej konserwacji obiektów.
§ 31.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C8 E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka określa się:
Przeznaczenie.
Teren infrastruktury technicznej,
w tym:
• teren obiektów i urządzeń związanych z elektroenergetyką,
• dojazdy, miejsca postojowe,
• obiekty zaplecza socjalnego i technicznego,
• urządzenia budowlane oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- adaptacja stacji elektroenergetycznej 30/6kV.
- zachowanie istniejącej zabudowy z moŜliwością prowadzenia robót budowlanych oraz bieŜącej konserwacji obiektów.
§ 32.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C9 Z, C10 Z - tereny zieleni określa się:
Przeznaczenie.
• tereny zadrzewień i zieleni łąkowej,
• tereny zieleni leśnej,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Ustalenia:
- utrzymanie korytarza migracyjnego wzdłuŜ doliny Białej Przemszy,
- utrzymanie i pielęgnacja upraw leśnych na terenach lasów ochronnych, pozostających we
władaniu Nadleśnictwa Chrzanów - zgodnie z obowiązującym „Planem urządzenia lasu”,
- utrzymanie istniejącej zieleni łąkowej i zadrzewień,
- rekultywacja terenu po stacji uzdatniania wody,
- obowiązek przestrzegania wymogów dotyczących zagospodarowania terenów nadrzecznych, opisanych w § 10 p.1 niniejszej uchwały.
Zakazy:
- zmiany sposobu uŜytkowania terenu na obszarach zieleni,
- realizacji obiektów kubaturowych,
- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
§ 33.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C10a Z - tereny zieleni określa się:
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Przeznaczenie.
• tereny zadrzewień i zieleni łąkowej,
• tereny zieleni leśnej,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Ustalenia:
- utrzymanie korytarza migracyjnego wzdłuŜ doliny Białej Przemszy,
- utrzymanie i pielęgnacja upraw leśnych na terenach lasów ochronnych pozostających we
władaniu Nadleśnictwa Chrzanów - zgodnie z obowiązującym „Planem urządzenia lasu”,
- utrzymanie istniejącej zieleni łąkowej i zadrzewień,
- moŜliwość zachowania, przebudowy i konserwacji istniejącej infrastruktury technicznej,
- obowiązek uzgadniania warunków prowadzenia przebudowy i konserwacji istniejącej infrastruktury technicznej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
- obowiązek przestrzegania wymogów dotyczących zagospodarowania terenów nadrzecznych, opisanych w § 10 p.1 niniejszej uchwały.
Zakazy:
- zmiany sposobu uŜytkowania terenu na obszarach zieleni,
- realizacji obiektów kubaturowych,
- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
§ 34.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C11 ZL, C12 ZL, C13 ZL, C13a ZL, C13b ZL, C13c ZL, C14 ZL - lasy określa się:
Przeznaczenie.
• tereny zieleni leśnej,
Ustalenia:
• utrzymanie i pielęgnacja upraw leśnych stanowiących lasy ochronne wchodzące w skład
Nadleśnictwa Chrzanów - zgodnie z obowiązującym „Planem urządzenia lasu”,
• moŜliwość ponownej realizacji linii kolejowej na terenie wyłączonym z produkcji leśnej.
§ 35.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C15 ZN – tereny zieleni określa się:
Przeznaczenie.
• tereny zieleni leśnej, powierzchnia przyrodniczo cenna wskazana do objęcia ochroną
prawną (zalecany status uŜytku ekologicznego).
Ustalenia:
- utrzymanie istniejącego oczka wodnego.
Zakazy:
- wykonywanie wszelkich prac i działań zmieniających zagospodarowanie terenu,
- dokonywanie zmian stosunków wodnych jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody.
§ 36.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C16 P(S)/ZL – tereny przemysłu - składy jako tymczasowe określa się:
Przeznaczenie.
•
Teren przemysłu – składy
Ustalenia:
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- teren zwałowiska „Marian Wschód” KWK Jan Kanty w Jaworznie,
- rekultywacja techniczna i biologiczna obszaru zwałowiska w kierunku leśnym.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C16 P(S)/ZL – lasy jako docelowe określa się:
Przeznaczenie.
• Tereny zieleni leśnej.
§ 37.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C17 KD G1x2/ZI – tereny komunikacji dróg publicznych jako tymczasowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny drogi głównej,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- zachowanie (do czasu przebudowy i zmiany przebiegu ul. Orląt Lwowskich) istniejącej
drogi głównej G1x2,
- moŜliwość realizacji chodnika usytuowanego po północnej stronie drogi,
- moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości
minimum 2,5 m.
Zakazy:
- lokalizacja funkcji i obiektów nie związanych z ustalonym przeznaczeniem.
- lokalizacja reklam.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C17 KD G1x2/ZI – tereny zieleni jako docelowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny zieleni o charakterze izolacyjnym,
w tym:
• tereny drogi dojazdowej,
• zespoły miejsc postojowych,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Ustalenia:
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni o charakterze izolacyjnym,
- moŜliwość przebudowy fragmentu istniejącego ciągu komunikacyjnego na cele drogi dojazdowej lub zespołu miejsc postojowych,
- moŜliwość realizacji chodnika,
- moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości
minimum 2,5 m.
Zakazy:
- realizacja obiektów kubaturowych i tymczasowych,
- lokalizacja reklam.
§ 38.
Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD1 L 1x2 - tereny komunikacji dróg publicznych określa się:
Przeznaczenie:
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Teren drogi lokalnej C KD1 L1x2.
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• zieleń.
Ustalenia:
• zachowanie, remont i przebudowa ul. PlaŜowej do parametrów:
- szerokość w liniach rozgraniczenia: 15 m,
- ilość jezdni: 1,
- ilość pasów ruchu: 2,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- moŜliwość realizacji jednostronnego chodnika po zabudowanej stronie drogi.
• skrzyŜowanie z drogą C KD2 D1x2 jednopoziomowe, zwykłe,
• skrzyŜowanie z linią kolejową C KK2a dwupoziomowe,
• skrzyŜowanie z linią kolejową KK dwupoziomowe,
• obowiązek uzgadniania z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach warunków prowadzenia robót budowlanych oraz wszelkich działań wykonywanych w obszarze
terenu połoŜonego w strefie ochrony wałów rzeki Białej Przemszy.
§ 39.
Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD2 D 1x2 - tereny komunikacji dróg publicznych określa się:
Przeznaczenie:
Tereny drogi dojazdowej C KD2 D 1x2.
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• zieleń.
Ustalenia:
• zachowanie, remont i przebudowa drogi dojazdowej do parametrów:
- szerokość w liniach rozgraniczenia: 12 m,
- ilość jezdni: 1,
- ilość pasów ruchu: 2,
- szerokość pasa ruchu: minimum 3,0 m,
- moŜliwość realizacji jednostronnego chodnika po zabudowanej stronie drogi.
• skrzyŜowanie z drogą C KD1 L1x2 jednopoziomowe, zwykłe.
§ 40.
1. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD3 G1x2/G2x2 - tereny komunikacji dróg publicznych jako tymczasowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny drogi głównej,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- zachowanie (do czasu przebudowy i zmiany przebiegu ul. Orląt Lwowskich) istniejącej
drogi głównej G1x2,
- moŜliwość realizacji chodnika usytuowanego po północnej stronie drogi,
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-

moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości
minimum 2,5 m.
Zakazy:
- lokalizacja reklam.

2. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD3 G1x2/G2x2 - tereny komunikacji dróg publicznych jako docelowe określa się:
Przeznaczenie:
Tereny drogi głównej,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• zieleń.
Ustalenia:
• przebudowa ciągu drogowego do parametrów technicznych drogi głównej G 2x2:
- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20,0 m od osi jezdni (o docelowej
szerokości ogółem 40,0 m),
- ilość jezdni: 2,
- ilość pasów ruchu: 2 w kaŜdej jezdni,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- pas zieleni dzielący jezdnie o szerokości minimum 3,5 m
- moŜliwość realizacji chodnika zlokalizowanego po północnej stronie jezdni,
- moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej usytuowanej po północnej stronie jezdni o szerokości minimum 2,5 m.
• przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi do parametrów umoŜliwiających przeprowadzenie drogi głównej G 2x2.
Zakazy:
- zmiana kategorii ciągu na inną, wymagającą poszerzenia linii rozgraniczających,
§ 41.
Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD4 Z1x2 - tereny komunikacji dróg publicznych określa się:
Przeznaczenie:
Teren drogi zbiorczej C KD4 Z1x2,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• zieleń.
Ustalenia:
• zachowanie, remont i przebudowa drogi do parametrów:
- szerokość w liniach rozgraniczenia: 20 m,
- ilość jezdni: 1,
- ilość pasów ruchu: 2,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- moŜliwość realizacji chodnika zlokalizowanego po zabudowanej stronie jezdni,
- moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej usytuowanej
po północnej stronie jezdni o szerokości minimum 2,5m,
• skrzyŜowanie z drogą lokalną C KD5 L1x2 jednopoziomowe, skanalizowane.
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§ 42.
Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD5 L1x2 - tereny komunikacji dróg publicznych określa się:
Przeznaczenie:
Tereny drogi lokalnej C KD5 L1x2,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• zieleń.
Ustalenia:
• realizacja (przebudowa i budowa) drogi lokalnej zapewniającej obsługę strefy produkcyjno - usługowej. o parametrach:
I etap – przebudowa
- szerokość w liniach rozgraniczających: 20 - 30 m,
- ilość pasów ruchu: 2,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- obustronne chodniki o szerokości minimum1,5 m na odcinku prowadzonym przez
tereny produkcyjno-usługowe,
II etap – budowa
- szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m,
- ilość pasów ruchu: 2,
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- moŜliwość realizacji jednostronnego chodnika na odcinku prowadzonym przez tereny
leśne,
• skrzyŜowanie z drogą zbiorczą C KD4 Z1x2 jednopoziomowe,
• skrzyŜowanie z linią tramwajową jednopoziomowe,
• skrzyŜowanie z linią kolejową KK dwupoziomowe.
§ 43.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD6 ZI/KT - tereny zieleni jako tymczasowe określa się:
Przeznaczenie:
Teren zieleni izolacyjnej.
Ustalenia:
- do czasu realizacji linii tramwajowej utrzymanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących w granicach tego obszaru,
Zakazy:
- lokalizacja funkcji i obiektów nie związanych z ustalonym przeznaczeniem.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD6 ZI/KT - tereny komunikacji jako docelowe określa się:
Przeznaczenie:
Teren trasy i przystanków linii tramwajowej, planowanej w ramach systemu komunikacji szynowej Katowickiego Zespołu Metropolitalnego,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej;
Ustalenia:
• realizacja dwutorowej linii tramwajowej na wydzielonym torowisku o parametrach:
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szerokość w liniach rozgraniczających na szlaku 10,0 m,
szerokość peronu na przystankach 3,5 m,
realizacja pasów zieleni i barier oddzielających torowisko od ruchu pieszego i rowerowego,
przebudowa lub budowa wiaduktu nad torami kolejowymi o parametrach umoŜliwiających
poprowadzenie dwutorowej linii tramwajowej,
-

•

§ 44.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD7 G1x2/KT - tereny komunikacji jako tymczasowe określa się:
Przeznaczenie.
Tereny drogi głównej,
w tym:
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń.
Ustalenia:
- zachowanie (do czasu przebudowy i zmiany przebiegu ul. Orląt Lwowskich) istniejącej
drogi głównej G1x2,
- moŜliwość realizacji chodnika usytuowanego po północnej stronie drogi,
- moŜliwość realizacji dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości minimum 2,5 m,
usytuowanej po północnej stronie drogi.
Zakazy:
- lokalizacja reklam.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
C KD7 G1x2/KT - tereny komunikacji jako docelowe określa się:
Przeznaczenie.
Teren przystanków i rozjazdów linii tramwajowej, planowanej w ramach systemu komunikacji szynowej Katowickiego Zespołu Metropolitalnego,
w tym:
• obiekty i urządzenia związane z obsługą funkcji wiodącej,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• zieleń,
• tereny drogi dojazdowej.
Ustalenia:
- realizacja przystanków i rozjazdów linii tramwajowej,
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni o charakterze dekoracyjnym,
- moŜliwość przebudowy fragmentu istniejącego ciągu komunikacyjnego na cele drogi dojazdowej lub zespołu miejsc postojowych,
- moŜliwość realizacji chodnika,
- moŜliwość realizacji w miejsce chodnika dwukierunkowej ścieŜki rowerowej o szerokości
minimum 2,5 m.
Zakazy:
- lokalizacja reklam.

Rozdział IV
USTALENIA DODATKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 45.
Terenów kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK , stanowiących tereny
zamknięte (zgodnie z Decyzją Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r.) niniejszy plan nie obejmuje.
§ 46.
Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji funkcji innych niŜ wyraźnie określone w niniejszej uchwale.
§ 47.
Ustalenia dotyczące stawki procentowej, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę
1. Prezydent Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości (spowodowanego ustaleniami niniejszego planu), w przypadku
zbycia przez właściciela lub wieczystego uŜytkownika nieruchomości, dokonanego w okresie
pięciu lat od dnia obowiązywania niniejszej uchwały.
2. Ustala się wysokości stawek dotyczące następujących nieruchomości połoŜonych w granicach
obszarów:
- stawkę 15 procentową - dla terenów przeznaczonych na cele realizacji funkcji produkcyjno –
usługowej, oznaczonych symbolami: C5 PU, C6 PU.
- dla pozostałych obszarów objętych granicami planu nie ustala się stawki procentowej.
§ 48.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach
internetowych gminy Sosnowiec.
§ 49.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 50.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu
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