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 UCHWAŁA 

Nr ............................ 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .............................. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem 

części zachodniej przy linii kolejowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXX/693/12 Rady Miasta 

Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach 

Rada Miasta Katowice 

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i  Kłodnickiej z wyłączeniem 

części zachodniej przy linii kolejowej nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego 

uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

i uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe  

w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej  

przy linii kolejowej 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1  

1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe  

w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy 

linii kolejowej zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej 

uchwały wraz z następującymi załącznikami: 

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu 

wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych. 

2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu. 

3. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach: 

1) przepisy ogólne; 

2) ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem; 
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3) ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

4) przepisy końcowe. 

§ 2  

1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów będących 

ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy;  

5) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie; 

6) symbole literowe dotyczące przeznaczenia terenu:  

a) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

b) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy 

usługowej, 

d) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usługowej, 

e) U - teren zabudowy usługowej, 

f) UO - teren zabudowy usługowej oświaty, 

g) UC – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, 

h) UKk – teren zabudowy usługowej kultu religijnego, 

i) UKP – teren zabudowy usługowej, teren miejsc postojowych, 

j) UKS – teren zabudowy usługowej oraz stacji paliw, 

k) US – teren sportu i rekreacji, 

l) ZUS – teren zieleni, sportu i rekreacji, 

m) Z – teren zieleni w dolinie rzecznej, 

n) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych – rzeka Kłodnica, 

o) KDsT – teren skrzyżowania wraz z torowiskiem tramwajowym, 

p) KDZ – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

q) KDZT – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” wraz z torowiskiem 

tramwajowym, 

r) KDZT/KK – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” wraz z torowiskiem 

tramwajowym i teren infrastruktury kolejowej, 

s) KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

t) KDL/KK – teren drogi publicznej klasy „lokalna” i teren infrastruktury 

kolejowej, 

u) KDD – teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 

v) KDX – teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego, 

w) KX – teren publicznej drogi pieszej, rowerowej, 

x) KK – teren infrastruktury kolejowej, 

y) KG – teren garaży. 

2. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na 

podstawie przepisów odrębnych:  

1) budowle ochronne obrony cywilnej; 
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2) izolinie oznaczające nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów 

budowlanych oraz naturalnych określone  w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 

Katowice – Muchowiec; 

3) granica terenów zamkniętych; 

4) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q0,2%); 

5) granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 

a) wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),  

b) średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);   

6) cały obszar objęty planem położony jest w odległości do 5 km od granicy lotniska 

Katowice – Muchowiec; 

7) obszar objęty planem położony jest w: 

a) granicach złoża węgla kamiennego „Wujek- Część Stara Ligota”,  

b) granicach złoża metanu pokładów węgli „Paniowy – Mikołów – 

Panewniki”, 

c) granicach obszaru górniczego „Stara Ligota I”, 

d) granicach terenu górniczego „Katowice – Brynów – Ligota”; 

8) izolinie głębokości wody zalewowej dla obszarów, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 

a) wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), 

b) średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), 

c) niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). 

3. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, nie 

będących ustaleniami planu:  

1) tereny antropogeniczne predestynowane do wystąpienia zagrożenia osuwaniem się 

mas ziemnych; 

2) strefa wychodni uskoku; 

3) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 

4) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV; 

5) ciepłociągi wysokoparametrowe; 

6) podziemny odcinek rzeki Kłodnicy; 

7) granice i numery działek ewidencyjnych;  

8) treść mapy zasadniczej. 

§ 3  

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci 

dachowych nie większym niż 120; 

2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa 

w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

3) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć:  

a) elementy małej architektury, w szczególności: siedziska, ławki, zegary 

uliczne, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki 

parkowania na chodnikach, donice, 

b) elementy systemu informacji miejskiej będące budowlami,  

w szczególności, jako: tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną 

podające: lokalizację na planie miasta - budynków, obiektów, ulic i osiedli; 
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podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, 

obiektów, miejsc i ich patronów, słupy informacyjno-ogłoszeniowe 

wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania 

mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach;  

zapis ten nie dotyczy znaków i sygnalizacji drogowej; 

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci (podziemne, 

naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące  

w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia  

w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, 

usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne 

przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników 

nieruchomości; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na 

rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest 

wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym linia ta nie dotyczy części 

obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, 

balkonów, wykuszy, loggii, o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,  gzymsów, 

okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, 

elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla 

niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków; 

6) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu; 

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na 

rysunku planu linię, w której musi wznosić się nadziemna część budynku, przy 

czym linia ta nie dotyczy obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod 

poziomem terenu, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, 

elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących 

do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów 

budynków, których zasięg może wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy nie 

więcej niż 1,5m; 

8) obiektach zabytkowych - należy przez to rozumieć zabytki nieruchome dla 

których ustalono ochronę w planie; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię 

terenu, o którym mowa w §3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

10) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć jedno przeznaczenie lub zbiór 

przeznaczeń, określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych; 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, 

uzupełniający sposób zagospodarowania terenów dopuszczony w obrębie obszaru 

wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym dla terenów przeznaczonych 

do zabudowy dopuszczony sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni 

działki budowlanej; 

12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie 

przeważający sposób zagospodarowania terenów w obrębie obszaru 

wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym dla terenów przeznaczonych 

do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni 

działki budowlanej; 

13) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć obiekt, w tym 

wolnostojący, o powierzchni tablicy reklamowej przekraczającej 6m2 lub  

o wysokości większej niż 3m; 
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14) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami 

rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym lub literowym 

służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu o ustalonym przeznaczeniu  

i zasadach zagospodarowania; 

15) wskaźniku powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć wskaźnik będący 

ilorazem: sumy powierzchni terenów zajętych przez budynki, wyznaczony przez 

rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do powierzchni terenu działki 

budowlanej, wyrażony w %; 

16) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik,  

o którym mowa w art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

17) wysokość zabudowy: 

a) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa  

w §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie; 

b) wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć wysokość 

obiektów, o których mowa  w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, w zakresie budowli i obiektów małej architektury,  

mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do 

najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu; 

18) zabudowie istniejącej - należy przez to rozumieć zabudowę: 

a) o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na 

dzień wejścia w życie planu, 

b) dopuszczoną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę obowiązującą na 

obszarze planu na dzień  wejścia w życie planu, 

c) przyjętą zgłoszeniem budowy lub wykonywania robót budowlanych na 

dzień wejścia w życie planu; 

19) zabudowie usługowej należy przez to rozumieć jeden lub kilka rodzajów usług  

z określonych poniżej: 

a) administracyjno - biurowe - budynki lub ich części przeznaczone  

w szczególności  na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, 

tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, 

organizacji  i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, oraz działalność 

w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, 

przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, 

b) handlu detalicznego - budynki lub ich części przeznaczone na usługi 

handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2, za wyjątkiem 

sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym 

samochodów osobowych,  

c) konsumpcyjne - budynki lub ich części przeznaczone w szczególności  na 

usługi gastronomii, finansów, ubezpieczeń, bankowości, rozrywki, drobnych 

usług i rzemiosła (takie jak: fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, 

zakłady szklarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, usług obsługi 

turystyki, wystaw i galerii), 

d) oświaty - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty 

przeznaczone w szczególności na usługi: 

 oświaty w tym: żłobki, przedszkola, wraz z obiektami sportowymi 

i rekreacyjnymi,  
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 edukacji w tym: szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, wraz z obiektami 

sportowymi i rekreacyjnymi,  

 szkolnictwa wyższego, nauki, wraz z obiektami sportowymi  

i rekreacyjnymi, 

e) społeczne - budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi 

kultury, w tym teatry, muzea, opieki zdrowotnej, opieki społecznej  

i socjalnej, ubezpieczeń społecznych, usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, służb 

ratowniczych, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń  

i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego, wystaw i galerii, 

f) turystyczne – budynki lub ich części przeznaczone na hotele (w tym: hotele 

typu apartamentowego), motele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz obsługę 

ruchu turystycznego; 

g) sportu i rekreacji - budynki lub ich części, a także obiekty związane  

z działalnością sportową i rekreacyjną służącą poprawie kondycji fizycznej,  

w tym terenowe urządzenia takie jak: boiska, korty, bieżnie, place gier  

i zabaw; 

20) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły 

drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników. 

Rozdział 2 

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem 

§ 4  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) zakaz: 

a) budowy garaży z okładziną z blachy, 

b) budowy jednokondygnacyjnych obiektów handlowych, 

c) sytuowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających tereny przeznaczone pod 

projektowane drogi publiczne, 

d) stosowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych, blach i muru pełnego, za wyjątkiem muru z cegły 

klinkierowej lub kamienia naturalnego, 

e) stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak: listwy 

plastikowe, blacha trapezowa i falista, 

f) lokalizacji: 

 stacji paliw za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem UKS, 

 usług  handlu detalicznego o powierzchni użytkowej powyżej 2000m2 za 

wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem UC; 

2) nakaz: 

a) ochrony istniejących obiektów  zabytkowych, zgodnie z ustaleniami §6 

ust.2, 

b) realizacji miejsc postojowych dla samochodów i rowerów zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w §9; 

2. Na obszarze objętym planem, dla istniejącej zabudowy ustala się:  

1) dopuszczenie przebudowy części obiektów budowlanych zlokalizowanych w 

obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy  a linią rozgraniczającą drogi, 

pod warunkiem utrzymania obrysu budynku  - warunek utrzymania obrysu 
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budynku nie obowiązuje dla inwestycji polegającej na dociepleniu zewnętrznym 

budynku; 

2) zachowanie na działkach budowlanych, na których na dzień  wejścia w życie 

planu, przekroczone zostały ustalone w niniejszym planie dopuszczalne gabaryty 

budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki 

zagospodarowania terenu; 

3) zakaz jej rozbudowy i nadbudowy, która powodowałaby przekroczenie, 

parametrów lub gabarytów ustalonych w Rozdziale 3; zakaz ten nie dotyczy 

rozbudowy o elementy takie jak: wejścia do budynku, podjazdy dla 

niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściami i podjazdami, windy; 

4) dopuszczenie odbudowy obiektów. 

§ 5  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania 

krajobrazu 

1. W zakresie ochrony przed hałasem uwzględnia się maksymalny – dopuszczalny poziom 

hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na terenach:  

1) MW -  jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) MWU, MNU - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych; 

4) UO -  jak dla terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży; 

5) US, ZUS - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) zakaz:  

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:  

 inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej  

i drogowej, łączności publicznej,  

 centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą  

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2,00 ha, 

 wydobywania węgla kamiennego i metanu ze złoża metodą podziemną  

o parametrach określonych w przepisach wykonawczych w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz  

z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż 0,5 ha, 

 linii tramwajowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, 

 linii kolejowych, 

 budowli przeciwpowodziowych; 

b) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowej, 

c) zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem odpadów, 

w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych, wyjątek stanowi 



8 

magazynowanie w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych 

do działalności usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności 

usługowej, prowadzonej w obszarze objętym planem, 

d) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania 

rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które 

mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu; 

e) lokalizacji składowisk odpadów;  

f) realizacji funkcji usługowych mogących być źródłem ponadnormatywnego 

hałasu na terenach oznaczonych symbolami 1MNU do 19MNU oraz   

1MWU do 11MWU. 

2) nakaz utrzymania stosunków wodnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

wodne. 

3. W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu ustala się nakaz: 

1) ochrony terenów oznaczonych symbolami 1WS, 2WS, 1Z, 2Z, 3Z przed 

zainwestowaniem, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla poszczególnych 

terenów;  

2) zachowania zieleni w dolinie rzeki Kłodnicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 1Z, 2Z, 3Z z dopuszczeniem zagospodarowania określonego  

w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

3) utrzymania naturalnego przebiegu koryta rzeki Kłodnicy zlokalizowanego  

w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS i 2WS 

z dopuszczeniem wykonywania niezbędnych prac określonych w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów.  

4. W zakresie zasad i warunków sytuowania reklam ustala się: 

1) zakaz: 

a) stosowania reklam semaforowych o wysięgu większym niż 0,85m od lica 

ściany budynku, 

b) stosowania reklam świetlnych i migających oraz o zmiennej treści, a także 

tablic LCD i LED na szyldach i reklamach, 

c) lokalizowania reklam i szyldów w sposób przesłaniający detale 

architektoniczne elewacji takie, jak gzymsy, płyciny, ryzality, płaskorzeźby, 

d) lokalizowania reklam jako wolnostojących obiektów, przy czym zakaz nie 

dotyczy szyldów w postaci pylonów i totemów reklamowych, 

e) lokalizowania reklam wielkoformatowych, 

f) umieszczania reklam oraz szyldów na drzewach, obiektach małej 

architektury, balustradach balkonów, tarasów, ogrodzeniach, 

g) lokalizowania reklam w sposób ograniczający widoczność z kamer 

monitoringu miejskiego; 

2) nakaz lokalizowania reklam i szyldów w kondygnacji parterowej budynku,  

z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b, 

3) dopuszczenie: 

a) reklam remontowo-budowlanych na czas prowadzenia prac remontowych  

i budowlanych, 

b) umieszczania nośników reklamowych powyżej 1 kondygnacji pozbawionej 

otworów okiennych,  

c) umieszczania elementów systemu informacji miejskiej na każdym terenie. 
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§ 6  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obejmuje się ochroną w planie następujące obiekty zabytkowe: 

1) willa przy ulicy Jana Kiepury 10; 

2) willa przy ulicy Opalińskiego 10; 

3) willa przy ulicy Kłodnickiej 7; 

4) dom przy ulicy Kłodnickiej 42; 

5) willa przy ulicy Stara Kłodnicka 19; 

6) blok mieszkalny przy ulicy  Stara Kłodnicka 31/33; 

7) blok mieszkalny przy ulicy  Stara Kłodnicka 35/37; 

8) blok mieszkalny przy ulicy  Stara Kłodnicka 39/41; 

9) willa w ogrodzie przy ulicy Stara Kłodnicka 44; 

10) kamienica przy ulicy Stara Kłodnicka 52; 

11) kamienica przy ulicy Stara Kłodnicka 56; 

12) willa przy ulicy Karola Adwentowicza 11; 

13) willa przy ulicy Jana Dzierżonia 1; 

14) kamienica przy ulicy Hetmańskiej 13; 

15) kamienica przy ulicy Średnia 8; 

16) willa przy ulicy Gołby 1. 

2. Dla obiektów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady ochrony: 

1) nakaz: 

a) ochrony obiektów z zachowaniem ich cech stylowych obejmujących:  

 bryłę obiektu, 

 spadki dachu,  

 pokrycie dachu, 

 detal architektoniczny, 

 historyczną stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, 

 wystrój architektoniczny elewacji w tym kształt i rozmieszczenie otworów 

okiennych; 

b) stosowania przy remontach materiałów tożsamych z pierwotnymi  

w szczególności: cegły, kamienia, drewna, dachówki ceramicznej, 

c) ograniczenia liczby reklam semaforowych do jednej na budynku, 

d) umieszczania reklam i szyldów tej samej wielkości, zgrupowanych  na 

jednym nośniku reklamowym lub szyldzie w jednym miejscu na elewacji 

parteru, a szyldy płaskie nie mogą sięgać dalej niż na 0,12m od lica 

budynku, 

2) zakaz: 

a) docieplenia zewnętrznego prowadzącego do zniszczenia i zatarcia 

zachowanych detali,  

b) stosowania jako materiałów elewacyjnych takich jak  listwy plastikowe, 

blachy i okładziny z płytek gresowych, 

c) lokalizacji jakichkolwiek urządzeń technicznych (w tym kanałów 

kominowych) na elewacjach budynku, 

d) rozbudowy i nadbudowy budynków, 

e) lokalizowania reklam z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c; 

3) dopuszczenie: 
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a) zmiany sposobu użytkowania i przystosowania do nowych funkcji  

z zastrzeżeniem zachowania układu elewacji, charakteru architektury i cech 

stylowych budynku, 

b) wymiany technicznie zużytych elementów budynku lub zniszczonych na 

skutek zdarzeń losowych (w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu) 

przy zachowaniu pierwotnej historycznej formy, detalu, podziału, materiału, 

(odtworzenie) tych elementów. 

c) lokalizacji szyldów wyłącznie w obrębie kondygnacji parterowej o łącznej  

powierzchni nie większej niż 2 m2 z zastrzeżeniem, iż nie mogą przesłaniać 

otworów okiennych.  

§ 7  

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala się w obszarze objętym planem przestrzenie publiczne obejmujące: 

1) US – teren sportu i rekreacji; 

2) 1ZUS i 2ZUS – tereny zieleni, sportu i rekreacji; 

3) 1Z, 2Z, 3Z – teren zieleni w dolinie rzecznej; 

4) 1KDL - droga publiczna klasy „lokalna”; 

5) 2KDL - droga publiczna klasy „lokalna”; 

6) 3KDL - droga publiczna klasy „lokalna”; 

7) 1KX, 2KX, 3KX - droga publiczna piesza, rowerowa. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz:  

a) tworzenia trwałych przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni 

publicznych, przy czym nie uważa się za ogrodzenie elementów małej 

architektury w szczególności : pachołki, stopki, pojemniki z zielenią, 

b) tworzenia barier przestrzennych utrudniających poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym, takich jak: progi, schody, krawężniki, 

c) lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej,   

w szczególności: stacji transformatorowych, urządzeń pomiarowych, stacji 

redukcyjnych gazu, przepompowni ścieków jeżeli istnieje techniczna 

możliwość realizacji tych urządzeń jako podziemnych,  

d) lokalizacji na elewacjach frontowych budynków urządzeń technicznych 

zwłaszcza anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli 

elektroenergetycznych, szaf kablowych elektroenergetycznych; 

2) nakaz zróżnicowania faktury i materiałów nawierzchni dla różnych ciągów 

komunikacyjnych (pieszych, rowerowych); 

3) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg oraz pomiędzy 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg 

publicznych obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, typu: wiaty przystankowe, wyjścia, wjazdy i wyjazdy 

z parkingów, elementy systemu informacji miejskiej, przy zachowaniu 

pozostałych wymagań określonych w planie. 
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§ 8  

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania województwa 

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach złóż kopalin: 

1) złoża węgla kamiennego „Wujek – Część Stara Ligota”; 

2) złoża metanu pokładów węgli  „Paniowy – Mikołów – Panewniki”. 

2. Obszar objęty planem, znajduje się w granicach: 

1) terenu górniczego „Katowice – Brynów – Ligota”; 

2) obszaru górniczego „Stara Ligota I”. 

3. W obszarze objętym planem obowiązują izolinie nieprzekraczalnych ograniczeń 

wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych określonych  w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Katowice – Muchowiec, zgodnie  z przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane 

oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 

4. Obszar objęty planem  położony jest w odległości do 5 km od granicy lotniska Katowice – 

Muchowiec, w której zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które 

mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z przepisami  prawa lotniczego. 

5. W obszarze objętym planem zlokalizowane są następujące budowle ochronne obrony 

cywilnej: 

1) ul. Kłodnicka 75/77; 

2) ul. Kłodnicka 81/83; 

3) ul. Stara Kłodnicka 31/33; 

4) ul. Stara Kłodnicka 35/37. 

6. Dla budowli ochronnych obrony cywilnej wymienionych w ust. 5 dopuszcza się ich 

przebudowę. 

7. W obszarze planu występują tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do 

spraw transportu. 

8. W obszarze objętym planem wyznacza się granicę obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią wskazaną na rysunku planu, obejmującą tereny, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) 

oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat (Q1%). 

9. W granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ust. 8 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodnie z przepisami ustawy 

prawo wodne. 

10. W obszarze objętym planem wyznacza się granicę obszaru, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). 

11. W obszarze objętym planem wskazuje się izolinie głębokości wody zalewowej dla 

obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 

1) wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), w którym głębokość wody zalewowej 

wynosi 0-0,5m, 



12 

2) średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), w którym głębokość wody zalewowej 

wynosi: 

a) 0-0,5m, 

b) 0,5-2m; 

3) niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), w którym głębokość wody zalewowej 

wynosi: 

a) 0-0,5m, 

b) 0,5-2m. 

§ 9  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji: 

1) obsługa terenów objętych planem z układu dróg obejmującego:  

a) drogę publiczną klasy Z „zbiorcza” oznaczoną symbolem KDZ,  

b) drogi publiczne klasy Z „zbiorcza” wraz z torowiskiem tramwajowym  

oznaczone symbolami 1KDZT i 2KDZT, 

c) drogi publiczne klasy L „lokalna” oznaczone symbolami od 1KDL do 

6KDL, 

d) drogi publiczne klasy D „dojazdowa” oznaczone symbolami od 1KDD do 

20KDD, 

e) publiczne ciągi pieszo - jezdne oznaczone symbolami od 1KDX do 12KDX, 

f) drogi publiczne piesze, rowerowe oznaczone symbolami od 1KX do 3KX;  

2) klasyfikacja i parametry dróg publicznych określone są w Rozdziale 3, 

indywidualnie, dla każdego z wyodrębnionych na rysunku planu terenów; 

3) warunki powiązań układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem 

zewnętrznym poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDsT 

u zbiegu ul. T. Kościuszki, ul. Brynowskiej i ul. Rolnej; 

4) dopuszczenie lokalizacji niewyznaczonych na rysunku planu dojść, dojazdów, 

ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy uwzględnieniu ustaleń 

szczegółowych. 

2. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc 

postojowych: 

1)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - min.1 miejsce postojowe na 1 

mieszkanie; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

a) min. 2 miejsca na 1 mieszkanie, 

b) w formie szeregowej: 1,25 na 1 mieszkanie z czego nie mniej niż 20% jako 

miejsca ogólnodostępne, 

3) dla lokali usługowych wbudowanych w partery budynków mieszkalnych - min.1 

miejsce postojowe na 50m2 ich powierzchni użytkowej oraz minimum jedno 

miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

4) dla zabudowy usługowej - min.1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni 

użytkowej usług oraz minimum 2 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową na każde kolejne 50 miejsc postojowych, przy czym: 

a) dla usług turystycznych - min. 0,5 miejsca postojowego na 1 pokój,  

b) dla zabudowy usługowej kultu religijnego: min. 0,5 miejsca postojowego na 

10 miejsc siedzących, 



13 

c) dla zabudowy usługowej oświaty – min. 3 miejsca postojowe na 10 

zatrudnionych; 

d) dla obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - min. 2 

miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni całkowitej; 

5) dla zabudowy na terenie usług sportu i rekreacji oznaczonym na rysunku planu 

symbolem US: min. 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni użytkowej 

oraz minimum jedno miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową na każde kolejne 20 miejsc postojowych; 

6) dla terenów zieleni, sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1ZUS i 2ZUS - min. 10 miejsc postojowych na 100 użytkowników terenów sportu 

i rekreacji; 

7) minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu 

zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

3. Miejsca postojowe mogą być realizowane w formie: 

1) stanowisk postojowych; 

2) parkingów; 

3) garaży wolnostojących lub wbudowanych.  

§ 10  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

ustala się: 

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach 

rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a; 

2) nakaz realizacji nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako 

podziemnych z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a; 

3) dopuszczenie: 

a) prowadzenia sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1 

i 2, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia 

realizacji przeznaczenia podstawowego terenu, 

b) utrzymania istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej  

z możliwością rozbudowy, przebudowy, rozbiórki, przeniesienia, wymiany 

oraz zmiany ich przebiegu w sposób nie ograniczający przeznaczenia 

podstawowego terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych obsługę z sieci 

wodociągowej; 

2) dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów 

przeciwpożarowych i wyposażenie sieci w hydranty  p.poż., zgodnie z wymogami 

przepisów w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych; 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 

1) stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą; 

2) dopuszczenie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych, w tym 

systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW. 
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4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie odbiorców z 

istniejącego i rozbudowanego  systemu elektroenergetycznego sieci średnich i niskich 

napięć. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych 

ustala się: 

1) obsługę z istniejącego i rozbudowywanego systemu kanalizacji miejskiej;  

2) odprowadzanie ścieków bytowych do bezodpływowego  zbiornika do 

gromadzenia nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem 

§5 ust. 2 pkt 1 lit. d. 

6. W zakresie postępowania z odpadami ustala się postępowanie zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach, przepisami prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 11  

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w wysokości: 

1) 30%, słownie: trzydzieści procent, dla terenów oznaczonych symbolami: od 1MW do 

14MW, 1MN do 16MN,  1MWU do 11MWU,  1MNU do 19MNU, 1U do 3U, 1UO 

do 4UO, UC, UKP, UKk, UKS, US;  

2) 5%, słownie: pięć procent, dla terenów oznaczonych symbolami: 1Z do 3Z, 1ZUS, 

2ZUS, 1WS do 2WS, KDsT, KDZ, 1KDZT, 2KDZT, KDZT/KK, 1KDL do 6KDL, 

KDL/KK, 1KDD do 20KDD, 1KDX do 12KDX, 1KX do 3KX, 1KG, 2KG, 1KK 

do 3KK.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 12  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MW do 14MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokale usługowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych obejmujące 

usługi: 

 społeczne,  

 konsumpcyjne, 

 administracyjno – biurowe, 

 handlu detalicznego; 

b) miejsca postojowe, 

c) dojazdy, dojścia, 

d) drogi pożarowe, 

e) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

a) na terenie 1MW, 13MW, 14MW -  40% terenu działki budowlanej, 

b) na terenach 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 

12MW -  45% terenu działki budowlanej, 

c) na terenie 6MW -  35% terenu działki budowlanej, 

d) na terenie 7MW - 25% terenu działki budowlanej, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) na terenie 1MW: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 1,2; 

b) na terenach 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 

10MW, 11MW, 12MW: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,8; 

c) na terenie 13MW, 14MW: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,6; 

6) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków na terenie 1MW: od 3 do 11  kondygnacji 

nadziemnych, ale nie więcej niż 38 m z zastrzeżeniem lit. f, 

b) wysokość budynków na terenie 2MW i 4MW: od 3 do 11 kondygnacji 

nadziemnych, ale nie więcej niż 38 m z zastrzeżeniem lit. f, 

c) wysokość budynków na terenie 5MW: od 2 do 5  kondygnacji nadziemnych, 

ale nie więcej niż 18,5 m z zastrzeżeniem lit. f, 

d) wysokość budynków na terenach 3MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 

10MW, 11MW, 12MW: od 3 do 5  kondygnacji nadziemnych, ale nie 

więcej niż 18,5 m z zastrzeżeniem lit. f, 

e) wysokość budynków na terenach 13MW i 14MW: od 2 do 4  kondygnacji 

nadziemnych, ale nie więcej niż 16 m z zastrzeżeniem lit. f, 

f) wysokość garaży:  nie więcej niż 6 m, 

g) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

h) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

i) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. 

g, 

7) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o w stosunku do pasa drogowego, z którego 

następuje obsługa terenu. 

§ 13  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 16MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) lokale usługowe wbudowane w budynki obejmujące usługi: 

 społeczne, 

 konsumpcyjne, 

 administracyjno – biurowe, 

 sportu i rekreacji;  

b) budynki gospodarcze, 

c) miejsca postojowe,    

d) dojazdy, dojścia, 

e) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

a) na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN - 30%, 

b) na terenie 7MN -35%, 

c) na terenach: 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 

16MN: 40%, 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN  - 45% terenu działki 

budowlanej, 

b) na terenie 4MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 

15MN, 16MN - 40% działki budowlanej, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 0,6, 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków:  do  3 kondygnacji nadziemnych ale nie więcej niż 12 

m z zastrzeżeniem lit. b,  

b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m, 

c) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

d) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

e) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. c; 

6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej – 400 m2 oraz minimalna szerokość 

frontu działki – 12 m; 

2) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej szeregowej – 300 m2 oraz minimalna szerokość frontu działki – 6 

m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o w stosunku do pasa drogowego, z którego 

następuje obsługa terenu. 
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§ 14  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MWU do 11MWU ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) zabudowa usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe;   

b) dojazdy, dojścia, 

c) drogi pożarowe, 

d) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

e) zieleń urządzona 

f) infrastruktura techniczna, 

g) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

3) ustalone w przeznaczeniu podstawowym kategorie przeznaczenia terenu mogą być 

realizowane w formie: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej lub 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

a) na terenie 1MWU -  40% terenu działki budowlanej, 

b) na terenie 2MWU, 3MWU, 8MWU - 45% terenu działki budowlanej, 

c) na terenie 4MWU, 5MWU, 7MWU, 9MWU, 10MWU i 11MWU: 25% 

terenu działki budowlanej; 

d) na terenie 6MWU -  20% terenu działki budowlanej, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) na terenie 1MWU: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 1,2; 

b) na terenie 2MWU, 3MWU, 8MWU: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,8; 

c) na terenie 4MWU, 5MWU, 6MWU, 9MWU, 10MWU , 11MWU: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,6; 

d) na terenie 7MWU: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 2,0; 

6) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków na terenie 1MWU: 

 mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych: od 2 kondygnacji do 4 

kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15 m, z zastrzeżeniem lit. 

e, 

 usługowych: od 2 kondygnacji do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie 

więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. e; 
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b) wysokość budynków na terenie 2MWU: 

 mieszkaniowych: do 11 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 

38m, z zastrzeżeniem lit. e, 

 mieszkaniowo – usługowych: do 5 kondygnacji nadziemnych, ale 
nie więcej niż 16 m, z zastrzeżeniem lit. e; 

 usługowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 8 m, 

c) wysokość budynków na terenie 3MWU, 7MWU:  

 mieszkaniowych  i mieszkaniowo – usługowych: do 5 kondygnacji 

nadziemnych, ale nie więcej niż 16 m, z zastrzeżeniem lit. e, 

 usługowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 8 m, z 

zastrzeżeniem lit. e; 

d) wysokość budynków na terenie 4MWU, 5MWU, 6MWU, 8UMW, 

9MWU, 10MWU i 11MWU: 

 mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych: do 4 kondygnacji 

nadziemnych, ale nie więcej niż 16 m, z zastrzeżeniem lit. e, 

 usługowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 8 m, z 

zastrzeżeniem lit. e; 

e) wysokość garaży: nie więcej niż 6 m, 

f) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

g) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

h) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. f; 

7) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki – 800 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki – 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 15  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MNU do 19MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

 społeczne, 

 konsumpcyjne, 

 administracyjno – biurowe, 

 turystyczne, 

 sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na terenie 1MNU i 12MNU, 

b) miejsca postojowe,    

c) dojazdy, dojścia, 

d) drogi pożarowe, 

e) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 
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h) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego; 

3) ustalone w przeznaczeniu podstawowym kategorie przeznaczenia terenu mogą być 

realizowane w formie: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej lub 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenach 1MNU, 2MNU, 3MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 

12MNU, 13MNU, 14MNU, 15MNU, 16MNU, 17MNU, 18MNU 

i 19MNU: 30% terenu działki budowlanej, 

b) na terenach 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU: 45% terenu działki 

budowlanej; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy na terenach 1MNU, 2MNU, 3MNU, 18MNU 

i 19MN: 

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 0,8, 

6) wskaźnik intensywności zabudowy na terenach 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU: 

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 0,6, 

7) wskaźnik intensywności zabudowy na terenach 8MNU, 9MNU, 10MNU, 

11MNU, 12MNU, 13MNU, 14MNU, 15MNU, 16MNU, 17MNU: 

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 0,7, 

8) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych: do 3 

kondygnacji nadziemnych ale nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. c, 

b) wysokość budynków usługowych: do 2 kondygnacji nadziemnych ale nie 

więcej niż 8 m z zastrzeżeniem lit. c, 

c) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 4,5 m, 

d) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

e) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 5 m, 

f) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. 

d; 

9) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej  

i mieszkaniowo - usługowej: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki – 600 m2, 

b) minimalna szerokość frontu działki – 12 m, 

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy wolnostojącej 

i bliźniaczej – 400 m2, minimalna szerokość frontu działki – 12 m, 
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b) minimalna wielkość powierzchni działki dla zabudowy szeregowej – 300 

m2, minimalna szerokość frontu działki – 6 m, 

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

 

§ 16  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 3U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

a) społeczne, 

b) konsumpcyjne, 

c) handlu detalicznego wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem 3U, 

d) administracyjno – biurowe, 

e) turystyczne, 

f) sportu i rekreacji. 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe,    

b) dojazdy, dojścia, 

c) drogi pożarowe, 

d) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

e) zieleń urządzona, 

f) infrastruktura techniczna, 

g) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:45%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami 1U i 3U: 20% terenu działki 

budowlanej, 

b) na terenie oznaczonym symbolem 2U: 45% terenu działki budowlanej, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) na terenach oznaczonych symbolami 1U i 2U: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,8, 

b) na terenie oznaczonym symbolem 3U: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,6, 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków na terenach oznaczonych symbolami 1U i 2U: do 5 

kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20 m, z zastrzeżeniem lit. c, 

b) wysokość budynków na terenie oznaczonym symbolem 3U: do 4 

kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16 m, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) wysokość garaży: nie więcej niż 6 m, 

d) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

e) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

f) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit.d, 

6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 
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3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia działek:1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 17  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1UO do 4UO ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa oświaty. 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa z zakresu usług:  

 administracyjno-biurowych, 

 sportu i rekreacji, 

b) miejsca postojowe,    

c) dojazdy, dojścia, 

d) drogi pożarowe, 

e) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 45%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki 

budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) na terenach oznaczonych symbolami 1UO, 2UO, 3UO: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,8, 

b) na terenie oznaczonym symbolem 4UO: 

 minimalny: 0,25, 

 maksymalny: 0,6, 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków na terenach oznaczonych symbolami 1UO, 2UO, 

3UO: do 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20 m, 

b) wysokość budynków na terenie oznaczonym symbolem 4UO: do 4 

kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16 m, 

c) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

d) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

e) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. c, 

6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia działek:1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 18  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, 

b) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

 handlu detalicznego,  

 konsumpcyjne, 

 administracyjno – biurowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe, 

b) drogi pożarowe,  

c) dojazdy, dojścia, 

d) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

e) infrastruktura techniczna, 

f) zieleń urządzona, 

g) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% terenu działki 

budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,2, 

b) maksymalny: 1,0; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m z 

zastrzeżeniem lit. b,  

b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

c) wysokość elementów wyposażenia miejskiego:  nie więcej niż 12 m, 

d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. 

b; 

6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o nachyleniu głównych połaci do 450. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady 

i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki: 3000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 40 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 19  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKk ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej kultu religijnego;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe,    
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b) dojazdy, dojścia, 

c) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, 

d) zieleń urządzona, 

e) infrastruktura techniczna, 

f) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,4, 

b) maksymalny: 0,8; 

5) wysokość zabudowy: 

a) budynku kościoła wraz z dominantą wieży kościelnej: nie więcej niż 27 m, 

b) wysokość pozostałych budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie 

więcej niż 8 m, 

c) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

d) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

e) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. c; 

6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o nachyleniu głównych połaci do 450. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  i warunki 

scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki - 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki - 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 20  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

 społeczne, 

 konsumpcyjne, 

 administracyjno – biurowe, 

 turystyczne, 

b) miejsca postojowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) dojazdy, dojścia, 

b) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

c) zieleń urządzona, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 
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3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki 

budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,25, 

b) maksymalny: 0,6; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 4 kondygnacji nadziemnych ale nie więcej niż 16 

m, 

b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

c) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. 

b; 

6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  i warunki 

scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki - 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontów działek - 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 21  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) stacja paliw, 

b) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

 administracyjno-biurowe, 

 konsumpcyjne, 

 handlu detalicznego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe, 

b) drogi pożarowe,  

c) dojazdy, dojścia, 

d) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

e) infrastruktura techniczna, 

f) zieleń urządzona, 

g) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki 

budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,05,  

b) maksymalny: 1,0; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków:  do 4 kondygnacji, ale nie więcej niż 12 m, 

b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 
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c) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. 

b; 

6) kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki: 2000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 25 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

§ 22  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie  dopuszczalne:  

a) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i gospodarczego terenów 

sportowych, 

b) zabudowa usługowa obejmująca usługi konsumpcyjne związane z obsługą 

przeznaczenia podstawowego terenu, 

c) miejsca postojowe,    

d) dojazdy, dojścia, 

e) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, 

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60% działki budowlanej; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 0,8; 

4) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż  6 

m, 

b) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m, 

c) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 

d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem lit. 

b; 

5) kształt dachu: płaskie, łukowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 

45o. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady  i warunki 

scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 
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§ 23  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1ZUS do 2ZUS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleń,  

b) usługi sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie  dopuszczalne:  

a) dojazdy, dojścia, 

b) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,  

c) infrastruktura techniczna, 

d) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 45% działki budowlanej; 

2) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m; 

3) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 5 m; 

4) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 5 m, z zastrzeżeniem pkt 2;  

5) zakaz lokalizacji budynków. 

§ 24  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1Z do 3Z ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni w dolinie rzecznej; 

2) przeznaczenie  dopuszczalne: 

a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi 

i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,  

b) wody powierzchniowe, 

c) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia, 

d) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 

e) zieleń urządzona, 

f) infrastruktura techniczna. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:   

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90%; 

2) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m. 

3) zakazuje się wszelkiej zabudowy za wyjątkiem wymienionej w ust.1 pkt. 2. 

§ 25  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1WS do 2WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych– rzeka 

Kłodnica; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką 

wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się: 

1) dopuszczenie lokalizacji kładek pieszych i pieszo – rowerowych; 

2) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w poprzek koryta rzeki; 

3) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m. 

§ 26  
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDsT ustala się przeznaczenie 

podstawowe: teren skrzyżowania wraz z torowiskiem tramwajowym. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:   

1) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia; 

2) kładka piesza/pieszo-rowerowa; 

3) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej; 

4) zieleń urządzona; 

5) infrastruktura techniczna; 

6) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  

2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 27  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ, 1KDZT, 2KDZT, 

KDZT/KK ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) KDZ -  droga  publiczna klasy „zbiorcza”, 

b) KDZT -  droga  publiczna klasy „zbiorcza” wraz z torowiskiem 

tramwajowym, 

c) KDZT/KK - droga publiczna klasy „zbiorcza” wraz z torowiskiem 

tramwajowym, teren infrastruktury kolejowej. 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   

a) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia, 

b) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

c) zieleń urządzona, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 

planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) KDZ  - od 18,5 m do 31 m; 

2) 1KDZT - od 28 do 38 m; 

3) 2KDZT - od 90 do 114 m; 

4) KDZT/KK – od 112 m do 122 m.   

3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  

2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 28  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDL do 6KDL oraz 

KDL/KK ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:   

a) KDL - droga publiczna klasy „lokalna”; 

b) KDL/KK - droga publiczna klasy „lokalna”, teren infrastruktury kolejowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   

a) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia, 
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b) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

c) zieleń urządzona, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 

planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDL -  od 16 m do 36 m; 

2) 2KDL -  od 15 m do 18,5 m; 

3) 3KDL - od 12 do 17 m; 

4) 4KDL – od 12 m do 27m; 

5) 5KDL - od 14 m do 50 m; 

6) 6KDL - od 15 m do 26 m; 

7) KDL/KK - od 28 m do 34 m.   

3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  

2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 29  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 20KDD ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe:  KDD – droga publiczna klasy „dojazdowa”; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   

a) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia, 

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 

planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDD - od 9 m do 39 m; 

2) 2KDD – od 12 m do 23 m; 

3) 3KDD -  od 8 m do 17 m; zakończona placem do zawracania 14m x 18m; 

4) 4KDD – od 12 do 22 m; 

5) 5KDD - od 9 do 21 m; 

6) 6KDD – od 6,5 m do 12 m; 

7) 7KDD - od 10 do 27 m; 

8) 8KDD  - od 10 m do 27 m; 

9) 9KDD - od 9,5 m do 19 m;  

10) 10KDD – od 10 m do 13m, zakończona placem do zawracania 19m x 21m; 

11) 11KDD - od 9 m do 17 m; 

12) 12KDD - od 7,5 m do 12 m; 

13) 13KDD – od 15 m do 21 m; 

14) 14KDD - od 6,5 m do 13 m;  

15) 15KDD – od 5 m do 15 m; 

16) 16KDD – od 8 m do 27 m; 

17) 17KDD - od 11 m do 28 m; 

18) 18KDD – od 8 m do 20 m;  

19) 19KDD –  od 8 do 26 m; 

20) 20KDD od 11 do 15 m;  
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3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  

2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 30  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDX do 12KDX ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: KDX – teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   

a) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe, dojścia, 

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się następujące szerokości  ciągów w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDX – od 5 do 13 m; 

2) 2KDX – od 7 do 22 m; 

3) 3KDX – od 7,5 m do 8 m; 

4) 4KDX – od 7,5 m do 10 m; 

5) 5KDX – od 13 m do 20 m; 

6) 6KDX – od 6 m do 8 m; 

7) 7KDX – od 7,5 do 11 m, zakończony placem do zawracania; 

8) 8KDX – od 4,5 m do 10 m; 

9) 9KDX– od 8,5 m do 10,5 m zakończony placem do zawracania; 

10) 10KDX – od 5 m do 6 m; 

11) 11KDX - od 5 m do 14,5 m;  

12) 12KDX - od 6,5 m do 13 m. 

3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  

2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 31  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KX do 3KX ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: KX – teren drogi pieszej, rowerowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   

a) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 

b) infrastruktura techniczna, 

c) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego, 

d) most na rzece Kłodnicy. 

2. Ustala się następujące szerokości  dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 

planu: 

1) 1KX – 4,5 m; 

2) 2KX - 4,5 m; 

3) 3KX - 4,5 m. 

3. Ustala się nakaz zachowania następujących wysokości:  

1) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m;  
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2) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

3) obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 32  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KG i 2KG ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren garaży; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca postojowe, 

b) ciągi piesze, dojścia, 

c) dojazdy, drogi manewrowe, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) zieleń urządzona, 

f) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;  

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10% terenu 

działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,3, 

b) maksymalny: 1,0; 

5) wysokość budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 7 m; 

6) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m; 

7) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 5 m; 

8) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 6;  

9) dachy płaskie. 

§ 33  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1KK do 3KK ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa. 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) infrastruktura techniczna, 

b) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego, 

c) zieleń urządzona, 

d) dojazdy, dojścia. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5% terenu; 

2) wysokość zabudowy: 

a) obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m z zastrzeżeniem lit. b, 

b) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 5 m, 

c) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem lit. 

a i b. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
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§ 34  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 35  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr ……………..………..  

Rady Miasta Katowice  

z dnia …………..  r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 

uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały  

Nr ……………..………..  

Rady Miasta Katowice  

z dnia …………..  r.  

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 

Rada Miasta Katowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), 

ustala:  

1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań 

własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z 

uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez 

inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z 

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;  

2) prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę 

pozyskiwania środków finansowych.  
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Uzasadnienie 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie 

ulic: Rolnej  i  Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej”  został sporządzony  
na podstawie Uchwały nr XXX/693/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum 

Południe w Katowicach. 

Ze względu na złożone wnioski osób prawnych o przeznaczenie terenów pod wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe o pow. powyżej 2000m2, wykonane analizy  i uwarunkowania dla terenu objętego w/w uchwałą oraz 

w oparciu o uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/693/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Subcentrum 
Południe w Katowicach wydzielono 4 obszary funkcjonalne, ukształtowane przestrzennie w sposób jednorodny 

ze względu na istniejące i wnioskowane przeznaczenie terenu oraz ustalenia obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II Edycja.  

W związku z przebiegiem w obrębie zachodniej części obszaru objętego planem linii kolejowej E65 oraz 
wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II 

Edycja  przebiegiem przedłużenia ulicy Kolejowej w kierunku północnym do ulicy Bocheńskiego jako ulicy 

klasy głównej wyłączono zachodnią część obszaru objętego planem do odrębnego procedowania.  Prace na linii 
kolejowej E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice” oprócz remontu 

i modernizacji szlaku kolejowego zakładają również dobudowę dodatkowych torów na aglomeracyjnym 

odcinku od Będzina do Katowic-Ligoty. Oprócz tego mają powstać również dwa nowe przystanki, a całe 
przedsięwzięcie ma być początkiem stworzenia kolei aglomeracyjnej. Jednakże ze względu na to, iż nie zostały 

określone szczegóły w/w przedsięwzięcia, związku z czym  nie można wskazać możliwości przebiegu drogi 

KDG jako przedłużenia ulicy Kolejowej do Bocheńskiego wyłączono z opracowania w.w obszar. 

 Niniejszy plan stanowi jeden z wydzielonych obszarów o powierzchni ok. 80,3680 ha i położony jest 
w województwie śląskim, w środkowo-zachodniej części miasta Katowice, na pograniczu dzielnic Załęska 

Hałda – Brynów część zachodnia i Ligota – Panewniki. Dzielnica Ligota- Panewniki obejmuje południową 

część przedmiotowego terenu, natomiast dzielnica Załęska Hałda – Brynów część zachodnia obejmuje część 
północną. Aktualnie teren jest niemal w całości zagospodarowany. Większą część jego powierzchni zajmuje 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz  usługowa, a także infrastruktura komunikacyjna. 

Zabudowie towarzyszą powierzchnie biologicznie czynne, głównie w postaci zieleni urządzonej,  
a w mniejszym stopniu także nieużytków i zadrzewień. Ukształtowanie terenu o łagodnych deniwelacjach 

sprzyja swobodnemu kształtowaniu nowej zabudowy i przebudowie istniejącej. Dolina Kłodnicy przebiegająca  

ze wschodu na zachód,   stanowi oś ekologiczną tego obszaru i po rewitalizacji będzie stanowić rekreacyjną 

przestrzeń publiczną. 
Przesłanką do przystąpienia do sporządzania w/w projektu planu było podjęcie działań mających na celu 

dążenie do właściwego ukierunkowania procesów zagospodarowania i przekształcenia terenu objętego planem  

między innymi w zakresie: 
1) uwzględnienia realizacji przebudowy torowiska tramwajowego w zakresie dobudowy drugiego toru  

w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki i Huberta, 

2) uwzględnienia  przebudowy skrzyżowania ulic Brynowskiej, Kościuszki, Rolnej i Huberta na skrzyżowanie 

typu „rondo”, 
3) ujęcia ochroną w planie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów mających 

walory zabytkowe, 

4) objęcia ochroną w planie doliny rzeki Kłodnicy. 
 

W obszarze będą realizowane ustalenia w/w Studium w zakresie utrzymania kierunków dotyczących 

przeznaczenia i zagospodarowania terenów zawartych w ustaleniach obowiązującego Studium tj.: 
a) obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej – K.24/MN3, K.29/MN3, 

b) obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej – L.1/MUn2, K.34/MUn2, K.25/MUn2,  

K.26/MUn2, 

c) obszary zabudowy usługowo - mieszkaniowej -  K.28/Um2,  
d) obszary zabudowy usługowej – K.30/U1,  

e) obszary zieleni o funkcji przyrodniczej – K.33/ZE, 

f) tereny dróg publicznych lokalnych - KDL, 
g) obszary kolejowe – KK. 
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Celem sporządzenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności: 

• ustalenie zasad zagospodarowania i kształtowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i jednorodzinnej,  mieszkaniowo – usługowej i usługowej, 

• zachowanie właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy zlokalizowanej wśród istniejącej 

zabudowy, 

• uwzględnienie narastających tendencji zmian w zagospodarowaniu terenów wynikające z wydanych 

decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych. 

W planie nie określono: 

▪ szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy; 

▪ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 

1. W związku z art. 1 ust. 2 uwzględniono: 

a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne 

i krajobrazowe uwzględniono m.in. poprzez: 

• ustalenie zasad lokalizacji obiektów, w tym wyznaczone nieprzekraczalne i obowiązujące linie 

zabudowy oraz wskaźniki regulujące wysokości obiektów i procent zabudowy terenu, 

• ustalenie zakazu budowy garaży z okładziną z blachy, 

• ustalenie zakazu budowy jednokondygnacyjnych obiektów handlowych, 

• ustalenie zakazu sytuowania ogrodzeń pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny przeznaczone 
pod projektowane drogi publiczne i wewnętrzne 

• ustalenie zakazu stosowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 

betonowych typu przęsła, blach i muru pełnego, za wyjątkiem muru z cegły klinkierowej lub 

kamienia naturalnego, 

• ustalenie zakazu  stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak; listwy 
plastikowe, blacha trapezowa i falista, 

• wskazanie i objęcie ochroną w planie obiektów zabytkowych, 

• ustalenie wskaźników zagospodarowania terenu zgodnych z ustaleniami „Studium…” – II edycja 

z uwzględnieniem kontekstu otoczenia i stanu istniejącego; 

 

b) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych  
i leśnych: ustalono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym poprzez: 

• uzyskanie wymaganego ustaleniami planu, wskaźnika udziału zieleni w granicach planu  

(z wyłączeniem dróg publicznych), 

• utrzymanie doliny Kłodnicy i zabezpieczenie jej przed zainwestowaniem,  

• nakaz prowadzenia działalności w sposób nie stwarzający ponadnormatywnych uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości, związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola 
elektromagnetycznego, 

• zaopatrzenie w ciepło poprzez sieć ciepłowniczą bądź indywidualne lub grupowe systemy 

grzewcze, w tym systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW. 
 

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 

▪ grunty leśne ani użytki rolnicze. 

▪ główne zbiorniki wód podziemnych; 
▪ obszary osuwania się mas ziemnych. 

 

c) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: zostały uwzględnione poprzez ustalenie 
zasad ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie – (ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków i wskazanych do ochrony przez Biuro Konserwatora Zabytków oraz 

innych obiektów nie ujętych w gminnej ewidencji, ale mających cechy zabytkowe) oraz odrębnych 
zasad lokalizacji reklam na budynkach objętych ochroną w planie; 
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d) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 

niepełnosprawnych: zapewnia m. in. poprzez:  

• wprowadzenie konieczności realizacji miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych  

w kartę parkingową;  

• wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym między innymi: 

 zakaz realizacji funkcji usługowych mogących być źródłem ponadnormatywnego 
hałasu na terenach oznaczonych symbolami 1MNU do 19MNU oraz   

1MWU do 11MWU. 

 zakaz lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowej, 

 zakaz lokalizacji składowisk odpadów. 

 obszar objęty planem znajduje się w granicach złoża węgla kamiennego „Wujek – część 
Stara Ligota” i złoża metanu pokładów węgli „Paniowy – Mikołów – Panewniki, 

• wyznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wskazanych na rysunku planu, 

obejmujących tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 

i wynosi raz na 10 lat (Q= 10%), średnie i wynosi raz na 100 lat (Q=1%) oraz dodatkowo 
tereny na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (Q=0,2%), 

• wskazano izolinie głębokości wody zalewowej dla obszarów, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie, średnie i wysokie, 

• zakaz tworzenia barier przestrzennych uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym, starszym. 

e) walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez: 

• obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem - położenie w obrębie planu ulicy 

Kościuszki i ulicy Brynowskiej obsługującej ruch miejski w kierunku północnym  

i południowym oraz ulicy Kolejowej obsługującej ruch w kierunku wschodnim i 
zachodnim,  

• ustalenie korzystnych wskaźników zagospodarowania terenów, z zachowaniem ustaleń 

studium, podnoszących efektywność ekonomiczną przedsięwzięć lokalizowanych w 

obszarze planu i tym samym zwiększających atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. 
f) prawo własności, poprzez: 

 analizę i uwzględnienie stanu istniejącego zagospodarowania terenów, 

 uwzględnienie wydanych decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń na budowę), 

 ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczenia terenów na  inwestycje stanowiące cele 

publiczne – drogi publiczne na terenach prywatnych. 

g) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: w planie nie występują obszary które wymagają 
uwzględnienia, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. W obszarze objętym 

planem zlokalizowane są obiekty ochrony cywilnej: ul. Kłodnicka 75/77; ul. Kłodnicka 81/83; ul. 

Stara Kłodnicka 35/37; ul. Stara Kłodnicka 31/33; 

Dodatkowo  potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa mogą być realizowane poprzez  
istniejący system obsługi komunikacyjnej  terenu oraz linii kolejowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru objętego planem. 

h) potrzeby interesu publicznego, poprzez:  
▪ zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów istniejącymi drogami publicznymi,  

▪ ukształtowanie pasa zieleni wzdłuż rzeki Kłodnicy, 

▪ wyznaczenie nowych terenów rekreacyjnych w dolinie rzeki Kłodnicy,  

▪ ustalenie zasad kształtowania przestrzeni publicznej.  
i) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: 

poprzez ustalenie zasad w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej. Obszar objęty planem obejmuje tereny wyposażone w urządzenia 
i sieci infrastruktury technicznej oraz obsługiwane w przeważającej części przez istniejące drogi 

publiczne, z możliwością włączenia nowych obiektów zarówno do sieci drogowej, jak  

i infrastruktury technicznej, z możliwością rozbudowy i przebudowy tych układów, według potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenów.  

j) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 
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Udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu został zapewniony, zgodnie z wymogami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez: 

 ogłoszenie/ obwieszczenie  o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania 

wniosków (w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Ogłoszenie 
zamieszczono w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim, z wyznaczonym terminem 

składania wniosków do dnia  17 czerwca 2013 r., na stronie internetowej miasta Katowice 

www.katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.katowice.pl) 

w zakładce - Tablica ogłoszeń - Planowanie Przestrzenne, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta. W odpowiedzi na ogłoszenie w prasie w ustawowym terminie wniosków 

nie złożono. 

 ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Projekt planu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 17  lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. W czasie wyłożenia do publicznego 

wglądu przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie 

wyłożenia do publicznego wglądu, udostępniony był także na stronach internetowych miasta 
Katowice. W terminie zawartym w ogłoszeniu wpłynęły uwagi do projektu planu,  które 

zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta zgodnie z procedurą sporządzania planu 

miejscowego. 

k) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 

Procedura formalno-prawna sporządzenia w/w projektu planu została przeprowadzona zgodnie z art. 

17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm), natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), przeprowadzono 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Prowadzone procedury zachowywały wymagane 
przepisami prawa terminy i okresy, a także formy informowania społeczeństwa oraz organów 

uzgadniających i opiniujących; 

 
l) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: 

W zakresie istniejącej i projektowanej nowej zabudowy, obszar planu posiada dostęp do sieci 

wodociągowej. Ustalenia planu umożliwiają rozbudowę tej sieci. Plan umożliwia zaopatrzenie  
w wodę w oparciu o systemy istniejących sieci i urządzeń wodociągowych. 

 

2. W związku  z art. 1 ust. 3 ważenie interesu publicznego i interesów prywatnych w tym 

zgłaszanych w postaci wniosków i uwag:  

 zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w całym obszarze planu, 

 zachowanie istniejącej zabudowy usługowej w całym obszarze planu,  

 umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki, 
Rolnej i Brynowskiej,  

 zachowanie doliny rzeki Kłodnicy. 

 

3. W związku  z art. 1 ust. 4:   
a) kształtowanie struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego, poprzez: 

 niewielkie dogęszczenie struktury przestrzennej obszaru poprzez uzupełnienie luk 

budowlanych,   

 utrzymanie dostępności komunikacyjnej terenów w obszarze objętym projektem planu poprzez 
nowy projektowany system komunikacji drogowej uwzględniający m.in. przebudowę 

skrzyżowania ulic Rolnej,  Kościuszki i Brynowskiej, 

 utrzymanie obsługi istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego 

(urbanistycznego) obszaru objętego planem, obejmującego  zróżnicowane formy, zabudowy 

transportem zbiorowym komunikacji publicznej autobusowej i tramwajowej, 

 ograniczenie lokalizacji zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem w ustaleniach planu.  
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b) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu: w ulicach: Kłodnicka, Rolna, Brynowska  znajdują się przystanki komunikacji 
autobusowej, w ulicy Kościuszki przebiega linia tramwajowa a w niewielkiej odległości od obszaru 

objętego planem znajduje się dworzec kolejowy  PKP Ligota.  

c) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: 

uwzględniono poprzez umożliwienie lokalizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz pozostawienie 
obszarów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi 

wyznaczając linie zabudowy oraz dopuszczając w granicach każdego terenu realizację tras 

pieszych i rowerowych; 
d) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 

2 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. nr 17, poz. 141), w szczególności 
uzupełnianie istniejącej zabudowy uwzględniono poprzez: uzupełnianie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej  w oparciu o istniejące i projektowane ciągi komunikacyjne oraz 

infrastrukturę techniczną. 
 

4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym, przyjętej uchwałą nr LIII/1083/18 Rady Miasta 

Katowice z dnia 1 marca 2018  roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowic, wskazały na konieczność dokończenia aktualnie sporządzanych zmian 

miejscowych planów oraz możliwość sporządzenia nowych planów dla obszarów, które już obowiązują 

bądź sporządzenie ich aktualizacji ze względu na: 
- ich ogólnikowość, wynikającą z lat w jakich były uchwalone, 

- złożone wnioski, 

- zapotrzebowanie inwestycyjne terenów. 
  

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 

Wpływ na finanse publiczne został określony w prognozie skutków finansowych wynikających 

z uchwalenia. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe  
w Katowicach w rejonie ulic: Rolnej  i  Kłodnickiej”  powoduje określone skutki związane z 

poniesieniem wydatków na realizację ustaleń planu oraz związane z możliwością uzyskania dochodów. 

W przypadku planu, jako źródła  dochodów, wskazano w prognozie: 

 przyrost podatku od nieruchomości, 

 uzyskanie dochodów z opłaty planistycznej. 
Natomiast, jako koszty, wskazano w prognozie: 

 wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacji , które należą do 

zadań własnych gminy, 

 wykupy nieruchomości związane z realizacją inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, 

 wydatki wynikające z realizacji innych celów publicznych, 

 odszkodowania wynikające z potencjalnych roszczeń na podstawie art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o 

planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym/ Wykupy nieruchomości związane z realizacją 
innych celów publicznych, 

 odszkodowania wynikające  z potencjalnych roszczeń na podstawie art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o 

planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 regulacje własności w istniejących drogach publicznych.  

 

6. Procedura formalno-prawna sporządzenia w/w projektu planu została przeprowadzona zgodnie z art. 
17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1073 z późn. zm.), natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), przeprowadzono strategiczną 

ocenę oddziaływania na środowisko.  

W  trybie art. 54, 57 i 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu 

miejscowego uzyskał pozytywne opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Uzyskał również 

obligatoryjne opinie i uzgodnienia zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w tym był omawiany na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - 

Architektonicznej i uzyskał pozytywną opinię. Zgodnie z obowiązującym trybem formalno-prawnym, 

po opiniowaniu i uzgodnieniach, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został 
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17  lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. W czasie 

wyłożenia do publicznego wglądu przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie 

planu rozwiązaniami. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie wyłożenia 

do publicznego wglądu, udostępniony był także na stronach internetowych miasta Katowice. 
W terminie zawartym w ogłoszeniu wpłynęły uwagi do projektu planu,  które zostały rozpatrzone przez 

Prezydenta Miasta zgodnie z procedurą planistyczną. 
 

7. Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 

Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. 


