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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1064 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

w związku z uchwałą Nr XXXVI/754/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek” 

położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach oraz uchwałą nr L/1028/17 Rady Miasta Katowice z dnia 

14 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego 

Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek” położonego w rejonie ul. Panewnickiej 

w Katowicach 

Rada Miasta Katowice stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I  jest zgodny 

z ustaleniami „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 dla obszaru położonego w rejonie 

ul. Panewnickiej w Katowicach – część I 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie  

ul. Panewnickiej w Katowicach – część I  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 1:2000, w podziale na sekcje A, B, C; 

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; 

4) załącznik nr 4 – Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.). 

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

3. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach: 

1) Rozdział 1 – przepisy ogólne; 

2) Rozdział 2 – ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem; 

3) Rozdział 3 – ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
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4) Rozdział 4 – przepisy końcowe. 

§ 2. 1. Rysunek planu zawiera 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) granica strefy 50 m, 150 m, 500 m od cmentarza ograniczającej możliwości zagospodarowania terenu; 

5) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie; 

6) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie, dla których ustala się zakaz docieplenia elewacji; 

7) miejsca pamięci objęte ochroną w planie; 

8) obiekty małej architektury objęte ochroną w planie: 

a) krzyż, 

b) altana; 

9) symbole identyfikujące przeznaczenie terenów: 

a) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe: 

- MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

- MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, 

- MU – teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej, 

b) tereny usługowe i produkcyjno - usługowe: 

- U – teren zabudowy usługowej, 

- US – teren sportu i rekreacji, 

- UP – teren zabudowy usługowo–produkcyjnej, 

c) tereny zieleni i wód: 

- ZP – teren zieleni urządzonej, 

- Zn – teren zieleni nieurządzonej, 

- ZL – teren lasów, 

- ZWS – teren zieleni w dolinie cieków wodnych, 

- WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych, 

d) tereny infrastruktury technicznej: 

- G – teren infrastruktury technicznej gazownictwa, 

- W – teren infrastruktury technicznej wodociągów, 

e) tereny komunikacji: 

- KD – teren węzłów i skrzyżowań dróg publicznych, 

- KDGP – teren drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego”, 

- KDG – teren drogi publicznej klasy „główna”, 

- KDZ – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

- KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

- KDD – teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 

- KDX – teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego, 
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- KPR – teren publicznej drogi pieszej, rowerowej, 

- KK – teren infrastruktury kolejowej. 

2. Rysunek planu zawiera oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów 

odrębnych: 

1) granice złóż: 

a) węgla kamiennego: 

- „Halemba II”, 

- „Mikołów”, 

- „Wujek – część południowa” 

- „Śląsk”, 

- „Śląsk – Pole Panewnickie”, 

b) metanu pokładów węgli: 

- „Halemba II”, 

- „Murcki (głębokie)”, 

- „Paniowy–Mikołów–Panewniki”, 

c) piasków podsadzkowych: „Panewniki”; 

2) granica obszaru górniczego „Halemba II”, 

3) granice terenów górniczych: 

a) „Halemba I/II”, 

b) „Katowice – Brynów – Ligota”; 

4) granica administracyjna miasta Katowice; 

5) osuwiska; 

6) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi (obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych); 

7) granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina Kopalna Rzeki Górna Kłodnica; 

8) granice terenów zamkniętych; 

9) 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%); 

10) granica obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q0,2%); 

11) stanowiska archeologiczne; 

12) istniejące ujęcie wody podziemnej – studnia S-1; 

13) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych studni S-1. 

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

ustaleniami planu: 

1) istniejące trasy rowerowe; 

2) kierunki powiązań tras rowerowych; 

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 220 kV; 

4) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV; 
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5) gazociągi średniego ciśnienia; 

6) wodociąg magistralny; 

7) główne sieci wodociągowe; 

8) granica projektowanego obszaru ochronnego GZWP 331 Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica. 

§ 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 

12
o
; 

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; 

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 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, odprowadzania wód opadowych, 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 terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków. Linia ta 

nie dotyczy: grubości docieplenia, elementów architektonicznych takich jak: balkon i wykusz o wysięgu 

nieprzekraczającym 1,5 m, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale 

wystroju architektonicznego, nie dotyczy także schodów i pochylni zewnętrznych; 

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

7) pierwotna forma historyczna – należy przez to rozumieć, iż określenie to odnosi się do budynków lub ich 

części, które pochodzą z okresu budowy, zgodnego z datowaniem w gminnej ewidencji zabytków; 

8) 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; 

9) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć jedno przeznaczenie lub zbiór przeznaczeń, określonych 

dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych; 

10) 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; 

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) reklamie wielkoformatowej, szyldzie wielkoformatowym – należy przez to rozumieć obiekt, w tym 

wolnostojący, o powierzchni tablicy reklamowej przekraczającej 6 m
2
 lub o wysokości większej niż 3 m; 
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13) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo–literowym lub 

literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu; 

14) 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 %; 

15) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa 

w art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

16) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć: 

a) wysokość budynku - 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) wysokość obiektów budowlanych – 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; 

17) 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; 

18) 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 wydawniczej, 

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

o powierzchni sprzedaży do 2000 m
2
, 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, piekarnie, cukiernie, 

lodziarnie), 

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

w szczególności na żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, szkolnictwa wyższego, 

nauki, wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi; 

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

 kultury w tym: teatry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, wystawy i galerie, 

 pomocy społecznej w tym: domy dziecka, domy rencistów (zaliczane do budynków zamieszkania 

zbiorowego), 

 ubezpieczeń społecznych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, 

porządku publicznego, służb ratowniczych, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby 

stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego, 

f) turystyczne – budynki lub ich części przeznaczone na hotele, hostele, 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 oraz tężnie, 
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h) zdrowia – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty związane z działalnością 

opieki zdrowotnej, 

19) 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. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego 

planem: 

1) rozwój funkcji usługowych; 

2) ukształtowanie ogólnodostępnych powiązań pieszych i rowerowych pomiędzy Panewnikami i Ligotą; 

3) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem poprzez ochronę lasów, rzeki i jej doliny, 

terenów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjno–wypoczynkowych. 

2. W zakresie szczegółowych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) zakaz: 

a) budowy garaży z okładziną z blachy, 

b) lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
, 

c) stosowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, blach 

i muru pełnego, za wyjątkiem muru z cegły klinkierowej lub kamienia naturalnego, 

d) stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak: listwy plastikowe, blacha 

trapezowa i falista, 

e) lokalizacji stacji paliw; 

2) nakaz: 

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

b) realizacji miejsc do parkowania dla samochodów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 

w §11 ust. 2; 

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

1) na działkach budowlanych, na których w momencie wejścia w życie planu, przekroczone zostały ustalone 

w niniejszym planie dopuszczalne wskaźniki zagospodarowania terenu lub gabaryty budynków, wysokość, 

kształt dachu, nieprzekraczalne linie zabudowy – z zastrzeżeniem ustaleń pkt 2: 

a) dopuszcza się przebudowy i odbudowy, 

b) zakazuje się jej nadbudowy i rozbudowy za wyjątkiem: 

- nadbudowy i rozbudowy o elementy takie jak: wejścia do budynku w tym dla niepełnosprawnych, 

zadaszenia, windy, 

- związanej z wymogami bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, przystosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

c) rozbudowy, o których mowa w lit. b nie mogą przekroczyć 5% powierzchni zabudowy budynku, 

istniejącej w dniu wejścia w życie planu; 

2) dopuszczenie przebudowy części obiektów budowlanych zlokalizowanych w obszarze pomiędzy 

nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, pod warunkiem utrzymania obrysu budynku 

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

zewnętrznym budynku; 

3) dopuszczenie możliwości prowadzenia przebudowy i odbudowy dla istniejącej zabudowy o przeznaczeniu 

innym niż ustalone w planie. 
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§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

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

wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku na terenach:  

1) MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) MWU, MU – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

4) US, ZP – jak dla terenów rekreacyjno–wypoczynkowych, 

5) U - w zakresie obiektów usług społecznych, usług oświaty, usług zdrowia, a także usługi turystyczne jak 

dla terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

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, 

- poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, 

- garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, 

- linie kolejowe, urządzenia do przeładunku, mosty, wiadukty i tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych 

oraz bocznice, na terenach oznaczonych symbolami KK,  

- drogi, w tym drogi ekspresowe, o nawierzchni twardej i obiekty mostowe w ciągu dróg o nawierzchni 

twardej, 

- budowli przeciwpowodziowych i regulacji wód, 

- zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

- hoteli wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, 

- parków rozrywki rozumianych jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 

związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, 

- zabudowy usługowej, w szczególności szpitali, placówek edukacyjnych, kin, teatrów, obiektów 

sportowych, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

- rurociągi wodociągowe magistralne, 

- zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenie 

oznaczonym symbolem UP, 

b) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, 

c) zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem odpadów, w tym złomu oraz odpadów 

niebezpiecznych, wyjątek stanowi magazynowanie w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów 

niezbędnych do działalności usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności usługowej, 

prowadzonej w obszarze objętym planem, 

d) lokalizacji składowisk odpadów, 

e) prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola 

elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne; 

2) nakaz utrzymania stosunków wodnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne; 
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3) dopuszcza się w istniejących przedsięwzięciach mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko działania o charakterze remontu lub zmiany technologii na mniej uciążliwą dla środowiska, 

w tym wymagającej przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów budowlanych. 

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

1) ochrony terenów oznaczonych symbolami od 1ZWS do 26ZWS przed zainwestowaniem, z zastrzeżeniem 

ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;  

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

symbolami od 1ZWS do 26ZWS z dopuszczeniem zagospodarowania określonego w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

4. W zakresie ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina Kopalna rzeki Górna 

Kłodnica ustala się: 

1) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki 

wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu; 

2) nakaz magazynowania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych. 

5. W zakresie zasad i warunków sytuowania reklam z zastrzeżeniem ustaleń §6 ustala się: 

1) zakaz: 

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

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. W obszarze objętym planem ustala się objęcie ochroną w planie następujących budynków: 

1) budynek przy ul. Owsianej 44 (zagroda) oznaczony na rysunku planu numerem 1, 

2) budynek (dawny zajazd „Dom Marii”, dawny dom starców) przy ul. Panewnickiej 374b oznaczony na 

rysunku planu numerem 2, 

3) budynek przy ul. Panewnickiej 439 oznaczony na rysunku planu numerem 3. 

2. Dla budynków, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady ochrony: 

1) zakaz:  

a) rozbudowy i nadbudowy z zastrzeżeniem w pkt 3 lit. a i lit. b, 

b) wymiany zachowanych balustrad balkonowych, tarasowych, na inne niż pierwotna forma historyczna 

pod względem form i użytych materiałów, 
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c) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na inną, niż o wymiarach, kształcie i podziałach, jak pierwotnej 

formy historycznej, z zastrzeżeniem w pkt 3 lit.f, 

d) wymiany pokrycia dachowego na inne niż pierwotna forma historyczna pod względem użytych 

materiałów, kolorystyki, rodzaju, 

e) likwidacji zachowanych, pierwotnych elementów architektonicznego wystroju elewacji, w tym witraży 

stanowiących wypełnienie stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki elewacyjnej oraz masztów, 

f) stosowania na elewacjach okładzin systemowych zwłaszcza listew plastikowych, sidingu, blach oraz 

drewna, 

g) termomodernizacji prowadzącej do zniszczenia architektonicznych pierwotnych detali historycznych 

elewacji, 

h) lokalizacji jakichkolwiek urządzeń technicznych (w tym kanałów kominowych) na elewacjach budynku, 

2) nakaz ochrony budynku, w tym:  

a) skali, gabarytów i formy architektonicznej, 

b) cech stylowych, 

c) geometrii i pokrycia dachu w szczególności: dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym, papy na 

dachach płaskich, 

d) detali w szczególności: ryzalitów, lizenów, opasek tynkowych, pionowych pasów okien, klatek 

schodowych, półkolistych form wykuszy, balkonów, tarasów i balustrad, uskokowych portali, loggi, 

e) wystroju architektonicznego elewacji (tynki szlachetne, elewacje ceglane, kamienne, lastrikowe), 

f) rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, 

g) witraży stanowiących wypełnienie stolarki okiennej i drzwiowej, 

h) kolorystyki elewacji i pokrycia dachu, 

i) form balustrad, 

j) ślusarki elewacyjnej oraz masztów flagowych usytuowanych na elewacjach; 

3) dopuszcza się: 

a) nadbudowę budynku objętego ochroną w planie w nawiązaniu do jego formy, skali, cech stylistycznych, 

charakteru architektury i zastosowanych materiałów, 

b) rozbudowę i przebudowę budynku w nawiązaniu do jego form, skali, cech stylistycznych, charakteru 

architektury i zastosowanych materiałów, 

c) zmiany w części parterowej budynku na potrzeby lokali usługowych, 

d) zmianę sposobu użytkowania i przystosowanie do nowych funkcji z zastrzeżeniem zachowania układu 

elewacji, charakteru architektury i cech stylowych budynku, 

e) wymianę technicznie zużytych elementów budynku lub zniszczonych na skutek zdarzeń losowych, 

w szczególności: okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu, przy zachowaniu pierwotnej formy 

historycznej tych elementów, detalu, podziału, 

f) dobudowę do budynku od strony elewacji tylnej, części budynku lub konstrukcji takich jak: klatka 

schodowa, winda, pochylnia związanych z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym do 

budynku. 

3. W zakresie reklam i szyldów dla budynków, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji: 

a) reklam na budynkach, murali, 

b) szyldów wieloformatowych, 

c) szyldów na dachach budynków, 
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2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów na elewacjach budynków, o których mowa w ust. 1, na 

następujących zasadach: 

a) o wielkości, lokalizacji i formie wkomponowanej w architektoniczne ukształtowanie elewacji, 

b) w ilości nie więcej niż jedna dla lokalu użytkowego, 

c) w formie semaforowej w szczególności dla lokali zlokalizowanych w podwórzach, 

d) wyłącznie w obrębie kondygnacji parterowej o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m
2
 

z zastrzeżeniem, iż nie mogą przesłaniać otworów okiennych.  

4. Obejmuje się ochroną w planie następujące miejsca pamięci: 

1) pomnik–symboliczną mogiłę 16 bezimiennych polskich bohaterów zamordowanych przez hitlerowców 

w 1939r., położoną na terenie oznaczonym symbolem 12ZL i oznaczoną na rysunku planu numerem 1; 

2) pomnik–symboliczną mogiłę 30 bezimiennych polskich bohaterów zamordowanych przez hitlerowców 

w 1939r., położoną na terenie oznaczonym symbolem 12ZL i oznaczoną na rysunku planu numerem 2; 

3) grób wojenny żołnierza niemieckiego, położony na terenie oznaczonym symbolem 12ZL i oznaczony na 

rysunku planu numerem 3; 

4) krzyż i głaz pamiątkowy upamiętniający 50 rocznicę bohaterskiej śmierci żołnierzy Inspektoratu 

Katowickiego Armii Krajowej, położone na terenie oznaczonym symbolem 12ZL i oznaczone na rysunku 

planu numerem 4. 

5. Dla miejsc pamięci, o których mowa w ust. 4 ustala się: 

1) nakaz zachowania i ochrony: lokalizacji, formy, gabarytów, cech stylowych, zieleni towarzyszącej; 

2) zakaz przesłaniania reklamami i szyldami.  

6. Obejmuje się ochroną w planie następujące obiekty małej architektury: 

1) krzyż na postumencie przy ul. Śmiłowickiej, na terenie oznaczonym symbolem 2MN, oznaczony na 

rysunku planu numerem 1; 

2) altanę w formie łupin żelbetowych przy ul. Śląskiej 30, na terenie oznaczonym symbolem 12ZL, 

oznaczoną na rysunku planu numerem 2. 

7. Dla obiektów małej architektury, o których mowa w ust. 6 ustala się: 

1) nakaz zachowania i ochrony: lokalizacji, formy, gabarytów, cech stylowych, zieleni towarzyszącej 

obiektowi; 

2) zakaz przesłaniania obiektu reklamami i szyldami.  

8. W obszarze planu znajdują się następujące zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne 

oznaczone graficznie na rysunku planu, w obrębie których należy uwzględnić wymogi wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

1) AZP 99 – 46/1; 

2) AZP 99 – 46/2; 

3) AZP 99 – 46/3; 

4) AZP 99 – 46/4. 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

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

1) teren 1ZP – Park Zadole; 

2) tereny 2ZP – 4ZP – zieleni urządzonej;  

3) ulicę Panewnicką – 1KDZ.  

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz:  
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a) tworzenia przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni publicznych, przy czym nie uważa się za 

ogrodzenie elementów małej architektury w szczególności: pachołków, słupków betonowych, koszy 

betonowych, donic 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; 

2) nakaz: zróżnicowania faktury i materiałów nawierzchni dla różnych ciągów komunikacyjnych (pieszych, 

rowerowych). 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach: 

1) złóż węgla kamiennego: 

a) Halemba II, 

b) Mikołów, 

c) Wujek – część południowa, 

d) Śląsk, 

e) Śląsk – Pole Panewnickie; 

2) złóż metanu pokładów węgli: 

a) Halemba II, 

b) Murcki (głębokie), 

c) Paniowy – Mikołów – Panewniki; 

3) złoża piasków podsadzkowych Panewniki. 

2. Obszar objęty planem, znajduje się w granicach: 

1) obszaru górniczego „Halemba II”; 

2) terenów górniczych: 

a) „Halemba I/II”, 

b) „Katowice – Brynów – Ligota”. 

3. W obszarze objętym planem występują osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi 

(obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) wskazane na rysunku planu. 

4. W granicach terenów i obszarów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3: 

1) przy przebudowie istniejących i lokalizacji nowych obiektów budowlanych uwzględnia się: 

a) aktualne warunki geologiczno–górnicze, 

b) przepisy w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

2) uwzględnia się prowadzenie i planowanie eksploatacji złóż zgodnie z warunkami określonymi 

w koncesjach na ich wydobywanie. 

5. Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina 

Kopalna rzeki Górna Kłodnica, zakres ochrony zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

z uwzględnieniem ustaleń §5 ust. 4. 

6. W obszarze planu występują tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. 
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7. W obszarze objętym planem wskazuje się granicę obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obejmującą tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 

1) wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%); 

2) średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). 

8. W granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ust. 11 obowiązują 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

9. W obszarze objętym planem wskazuje się granicę obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

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

10. Wskazuje się istniejące ujęcie wód podziemnych – Studnia S-1. 

11. Dla w/w ujęcia wody wskazuje się strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych Studni S-1. 

w której obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne. 

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. 

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

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

1) na terenach oznaczonych symbolami MW, MWU: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki: 400 m
2
, 

b) minimalna szerokość frontu działki:14 m; 

2) na terenach oznaczonych symbolami MN, MU: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym: 

- minimalna wielkość powierzchni działki: 140 m
2
, 

- minimalna szerokość frontu działki: 6 m; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym: 

- minimalna wielkość powierzchni działki: 240 m
2
, 

- minimalna szerokość frontu działki: 10 m; 

c) dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym: 

- minimalna wielkość powierzchni działki: 500 m
2
, 

- minimalna szerokość frontu działki: 16 m; 

d) dla zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowo – usługowej: 

- minimalna powierzchnia działek: 1000 m
2
; 

- minimalna szerokość frontu działki 20 m; 

3) na terenach oznaczonych symbolami U: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki: 1500 m
2
; 

b) minimalna szerokość frontu działki: 30 m; 

4) na terenach oznaczonych symbolem US: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m
2
; 

b) minimalna szerokość frontu działki: 20 m; 

5) na terenach oznaczonych symbolem UP: 

a) minimalna wielkość powierzchni działki: 2000 m
2
; 

b) minimalna szerokość frontu działki: 30 m; 
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6) układ granic działki prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa 

komunikacyjna działki, z dopuszczeniem odstępstwa od powyższej zasady do 20°; 

7) dla pozostałych terenów, niewymienionych w pkt. od 1 do 5 nie ustala się szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

1. W obszarze objętym planem ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 

położonych w sąsiedztwie: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa budowlanego i warunkami technicznymi 

usytuowania danej sieci; 

2) linii kolejowej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. 

2. Dla terenów przyległych do terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolem WS 

z dopuszczeniem zagospodarowania określonego w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów 

ustala się: 

1) zakaz: 

a) realizacji zabudowy za wyjątkiem budowli związanych z gospodarką wodami opadowymi w odległości 

mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczających wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych 

symbolami od 1WS do 28WS oraz zbiorników wodnych – stawów oznaczonych symbolami 29WS 

i 30WS, 

b) podwyższenia i nadsypywania terenów w odległości mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczających wód 

powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolami od 1WS do 28WS oraz zbiorników wodnych 

– stawów oznaczonych symbolami 29WS i 30WS. 

3. W strefach od cmentarza ograniczających możliwości zagospodarowania, wskazanych na rysunku planu 

zakazuje się: 

1) w strefie o szerokości 50 m realizacji: 

a) nowej zabudowy mieszkaniowej, 

b) zakładów produkujących artykuły żywności oraz budynków przechowujących artykuły żywności, 

c) zakładów żywienia zbiorowego; 

2) w strefie o szerokości 150 m: 

a) realizacji studzien i innych ujęć do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z istniejących ujęć; 

3) w strefie o szerokości 500m od granic cmentarzy budowy ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych 

służących, jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych z ujęć. 

§ 11. 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) projektowaną drogę klasy „główna” w terenach oznaczonych symbolami: 1KDG, 2KDG, 3KDG, 

b) drogę zbiorczą w ciągu ulicy Śląskiej oznaczonej symbolem 2KDZ z planowanym przedłużeniem drogą 

zbiorczą oznaczoną symbolem 3KDZ do ul. Kościuszki oznaczonej symbolem KDGP,  

c) drogi istniejące: 

- drogę krajową nr 81 ul. Kościuszki oznaczoną symbolem KDGP,  

- ul. Panewnicką oznaczoną symbolem 1KDZ; 
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2) klasyfikacja i parametry dróg publicznych określone są w Rozdziale 3, indywidualnie, dla każdego 

z wyodrębnionych na rysunku planu terenów; 

3) 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 do parkowania: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca na 1 mieszkanie, przy czym dla zabudowy 

mieszkaniowej szeregowej: 1,25 miejsca na mieszkanie; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,5 miejsca na 1 mieszkanie przy czym dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach oznaczonych symbolami MU: 1 miejsce na 1 mieszkanie; 

3) dla zabudowy usługowej: 1 miejsce na 50 m
2
 powierzchni użytkowej, przy czym: 

a) dla zabudowy usługowej zdrowia: 0,15 miejsca o na 1 łóżko, 

b) dla zabudowy usługowej handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m
2
: 2 miejsca na 100 m

2 

powierzchni całkowitej; 

4) dla budynków zamieszkania zbiorowego: 0,2 miejsca na pokój; 

5) dla produkcji: 1,3 miejsca na 100 m
2
 powierzchni całkowitej; 

6) dla magazynów: 0,15 miejsca na 100 m
2
 powierzchni całkowitej. 

3. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji miejsc do parkowania wynikających  z minimalnych wskaźników 

w przypadku zmiany sposobu użytkowania w obrębie zabudowy istniejącej w terenach oznaczonych symbolem 

MU. 

4. Minimalna ilość miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 

1) na terenach dróg publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych; 

2) na terenach pozostałych, dla których przewidziane są miejsca do parkowania, w ilości analogicznej jak 

w pkt 1. 

5. Miejsca do parkowania mogą być realizowane w formie: 

1) stanowisk postojowych; 

2) parkingów; 

3) garaży podziemnych jednokondygnacyjnych lub wielokondygnacyjnych; 

4) garaży wolnostojących lub wbudowanych. 

6. Ustala się dla obszaru objętego planem następującą minimalną liczbę miejsc parkowania dla rowerów: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach MW, MU, MWU– min. 0,5 miejsca na 

mieszkanie; 

2) dla budynków zamieszkania zbiorowego - min. 0,2 miejsca na pokój; 

3) dla lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – min. 0,5 miejsca na 100 m
2
 

powierzchni użytkowej;  

4) dla lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych na terenach MU i MN – min. 0,5 miejsca na 100 m
2
 

powierzchni użytkowej; 

5) dla zabudowy usługowej wolnostojącej na terenach MU – min. 0,5 miejsca na  

100 m
2
 powierzchni użytkowej; 

6) dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolem U, UP, US – min.1 miejsce na 100 m
2
 

powierzchni użytkowej. 

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

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 
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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, wymiany oraz zmiany ich przebiegu w sposób nie ograniczający przeznaczenia 

podstawowego terenów; 

4) zakazuje się lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru i biogazu. 

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) dopuszczenie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę (z zastrzeżeniem §10 ust. 3). 

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 z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną 

sieć gazowniczą. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie odbiorców z istniejącego i rozbudowanego systemu elektroenergetycznego sieci średnich i niskich 

napięć. 

2) dopuszczenie systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW 

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4. 

6. 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; 

3) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub ogólnospławnej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

w miejscu ich powstania przez odprowadzenie do ziemi na nieutwardzony teren działki do zbiorników 

infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne. 

7. W zakresie telekomunikacji i teletechniki ustala się użytkowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej z 

możliwością jej przebudowy i rozbudowy oraz budowy nowych sieci i urządzeń. 

8. 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. 

§ 13. 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: MN, MW, MWU, MU, U, UP; 

2) 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych symbolami: US, ZP, Zn, ZL, ZWS, WS, W, G, KD, 

KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KPR, KK. 
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Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 6MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) lokale usługowe wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego obejmujące usługi: 

- społeczne, 

- konsumpcyjne, 

- administracyjno – biurowe, 

- sportu i rekreacji, 

- zdrowia, 

b) miejsca do parkowania, 

c) miejsca do parkowania dla rowerów, 

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: 40%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN: 45% terenu działki budowlanej; 

b) na terenach oznaczonych symbolami: 4MN, 5MN, 6MN: 30% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 1,2; 

5) wysokość zabudowy: 

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

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b; 

6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o kącie nachylenia dachu do 45
o
. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MW do 2MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokale usługowe wbudowane w partery budynków przeznaczenia podstawowego, obejmujące usługi: 

- społeczne, 
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- konsumpcyjne, 

- administracyjno – biurowe, 

- handlu detalicznego, 

- zdrowia, 

b) zabudowa usług sportu i rekreacji, 

c) miejsca do parkowania, 

d) miejsca do parkowania dla rowerów, 

e) dojazdy, dojścia, 

f) drogi pożarowe, 

g) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

h) zieleń urządzona, 

i) infrastruktura techniczna, 

j) obiekty małej architektury, 

k) 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: 30%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenie oznaczonym symbolem 1MW 40% terenu działki budowlanej; 

b) na terenie oznaczonym symbolem 2MW : 45% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,2, 

b) maksymalny: 0,8; 

5) wysokość zabudowy: 

a) budynków: 

- na terenie oznaczonym symbolem 1MW - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m, 

- na terenie oznaczonym symbolem 2MW - do 5 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 18 m, 

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b, 

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

7) nakaz realizacji garaży parterowych w formie szeregowej, zgrupowanej w zespoły o minimum 4 garażach. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MWU do 2MWU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

- handlu detalicznego, 

- społeczne, 

- konsumpcyjne, 
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- administracyjno – biurowe, 

- turystyczne, 

- sportu i rekreacji, 

- zdrowia, 

c) domy studenckie; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca do parkowania; 

b) miejsca do parkowania dla rowerów, 

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; 

3) ustalone kategorie przeznaczenia terenu mogą być realizowane w formie zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej o dowolnym udziale funkcji mieszkalnych i usługowych. 

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) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,25, 

b) maksymalny: 2,1; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 5 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 18 m, 

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b; 

6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o kącie nachylenia dachu do 45
o
; 

7) nakaz realizacji garaży parterowych w formie szeregowej, zgrupowanej w zespoły o minimum 4 garażach. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MU do 7MU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

c) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

- handlu detalicznego, 

- społeczne, 

- konsumpcyjne, 
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- administracyjno – biurowe, 

- turystyczne, 

- sportu i rekreacji, 

- zdrowia; 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) miejsca do parkowania, 

b) miejsca do parkowania dla rowerów, 

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; 

3) ustalone kategorie przeznaczenia terenu mogą być realizowane w formie zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej o dowolnym udziale funkcji mieszkalnych i usługowych. 

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: 40%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami 1MU, 5MU, 6MU, 7MU: 40% terenu działki budowlanej, 

b) na terenach oznaczonych symbolami od 2MU do 4MU: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 25% terenu działki budowlanej, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% terenu działki budowlanej, 

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo – usługowej: 20% terenu działki budowlanej, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) na terenach oznaczonych symbolami 1MU, 5MU, 6MU: 

- minimalny: 0,01, 

- maksymalny: 0,5; 

b) na terenach oznaczonych symbolami od 2MU do 4MU, 7MU: 

- minimalny: 0,01, 

- maksymalny: 1,2, 

5) wysokość zabudowy: 

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

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b; 

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

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 3U: 
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1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

- społeczne, 

- konsumpcyjne, 

- handlu detalicznego, 

- administracyjno – biurowe, 

- turystyczne, 

- zdrowia, 

- sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) miejsca do parkowania, 

b) miejsca do parkowania dla rowerów, 

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) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%, 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

a) na terenie oznaczonym symbolem 1U: 20% terenu działki budowlanej,  

b) na terenach oznaczonych symbolami 2U, 3U: 35% terenu działki budowlanej, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 1,2; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: 

- na terenie oznaczonym symbolem 1U – do 4 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 16m, 

- na terenach oznaczonych symbolami 2U, 3U - do 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 

20 m, 

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b. 

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

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

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca do parkowania za wyjątkiem garaży, 

b) miejsca do parkowania dla rowerów, 

c) dojazdy, dojścia, 

d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

e) zieleń urządzona, 

f) infrastruktura techniczna, 

g) obiekty małej architektury, 

h) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 0,2; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 10 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 25 m z zastrzeżeniem lit. b lit. c . 

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

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2US i  4US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa obejmująca usługi turystyczne, 

b) miejsca do parkowania za wyjątkiem garaży, 

c) miejsca do parkowania dla rowerów, 

d) dojazdy, dojścia, 

e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury, 

i) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia dopuszczalnego w zakresie zabudowy usługowej usług 

turystycznych stanowiącego nie więcej niż 15% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na 

danej działce. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 0,5; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 10 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 25 m z zastrzeżeniem lit. b, lit. c i lit. e, 

e) wysokość obiektów budowlanych infrastruktury technicznej: nie więcej niż 25m. 

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

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa obejmująca usługi turystyczne, 

b) miejsca do parkowania za wyjątkiem garaży, 

c) miejsca do parkowania dla rowerów, 

d) dojazdy, dojścia, 

e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

f) zieleń urządzona, 

g) infrastruktura techniczna, 

h) obiekty małej architektury, 

i) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia dopuszczalnego w zakresie zabudowy usługowej usług 

turystycznych stanowiącego nie więcej niż 15% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na 

danej działce. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% terenu działki budowlanej; 

4) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 0,8; 

5) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 10 m, 

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

c) wysokość elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m, 
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d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m z zastrzeżeniem lit. b lit. c i lit. e, 

e) wysokość obiektów budowlanych infrastruktury technicznej: nie więcej niż 25m. 

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

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowa obejmująca: 

- konsumpcyjne, 

- handlu detalicznego, 

- administracyjno – biurowe, 

- turystyczne, 

b) zabudowa produkcyjna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) miejsca do parkowania, 

b) miejsca do parkowania dla rowerów, 

c) budynki gospodarcze, 

d) dojazdy, dojścia, 

e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

f) infrastruktura techniczna, 

g) zieleń urządzona, 

h) obiekty małej architektury, 

i) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% terenu działki budowlanej; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,1, 

b) maksymalny: 1,2; 

4) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20 m, 

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

c) wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m 

z zastrzeżeniem lit. b, 

5) kształt dachu: płaski. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZP do 4ZP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa sportu i rekreacji na terenie 1ZP, 

b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

c) miejsca do parkowania za wyjątkiem garaży na terenie 1ZP, 
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d) miejsca do parkowania dla rowerów, 

e) infrastruktura techniczna, 

f) obiekty małej architektury, 

g) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia dopuszczalnego na terenie oznaczonym symbolem 1ZP w 

zakresie zabudowy sportu i rekreacji, stanowiącego nie więcej niż 15% powierzchni przeznaczonej pod 

przeznaczenie podstawowe. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na terenie 1ZP: 10%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80% terenu; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy na terenie 1ZP:  

a) minimalny: 0,001, 

b) maksymalny: 0,5; 

4) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków na terenie 1ZP: nie więcej niż 9 m, 

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

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

5) zakaz lokalizowania zabudowy na terenach 2ZP do 4ZP; 

6) kształt dachu: wielospadowy, dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci 25
o
 – 50

o
. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1Zn do 2Zn ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, 

b) infrastruktura techniczna. 

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

wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizowania budynków. 

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZL do 15ZL ustala się przeznaczenie 

podstawowe: lasy, w tym lasy ochronne. 

2. Sposób zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 określają przepisy ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZWS do 26ZWS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń w dolinie cieków wodnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, 

b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

c) obiekty małej architektury, 

d) kładki piesze, pieszo–rowerowe, 

e) zieleń urządzona, 
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f) infrastruktura techniczna. 

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

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90% terenu, 

2) wysokość zabudowy: 

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

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

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się: 

1) nakaz: 

a) utrzymania biologicznej obudowy cieku, 

b) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności: 

- z wykorzystaniem materiałów typu kamień naturalny, 

- zielenią – krzewy zimozielone, 

c) prowadzenia kładek dla ruchu pieszego i pieszo – rowerowego, przepustów w poprzek cieków; 

2) dopuszcza się: 

a) prace związane z utrzymaniem i remontem budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką 

wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową, 

b) prace związane z utrzymaniem i remontem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 27WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe – rzeka Kłodnica; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, 

b) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, 

c) mostki, kładki dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) przepusty. 

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

1) zakaz: nadsypywania terenu; 

2) nakaz: 

a) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności z wykorzystaniem materiałów typu kamień 

naturalny, 

b) prowadzenia kładek dla ruchu pieszego i pieszo – rowerowego, mostków, przepustów, w poprzek dolin 

rzecznych realizowanych łącznie z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się: 

a) prace związane z utrzymaniem i remontem budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką 

wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową, 

b) prace związane z utrzymaniem i remontem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

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

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28WS ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe – Rów Panewnicki; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, 

b) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, 

c) mostki, kładki dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) przepusty. 

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

1) zakaz: nadsypywania terenu; 

2) nakaz: 

a) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności z wykorzystaniem materiałów typu kamień 

naturalny, 

b) prowadzenia kładek dla ruchu pieszego i pieszo – rowerowego, mostków, przepustów, w poprzek dolin 

rzecznych realizowanych łącznie z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się: 

a) prace związane z utrzymaniem i remontem budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką 

wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową, 

b) prace związane z utrzymaniem i remontem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

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

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 29WS do 30WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe – stawy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) pomosty służące wędkowaniu, 

b) urządzenia rekreacji wodnej i wypoczynku na stawach, 

c) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, 

d) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. 

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

1) zakaz: nadsypywania terenu; 

2) nakaz: 

a) realizacji pomostów z nawierzchnią drewnianą, 

b) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 

przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności z wykorzystaniem materiałów typu kamień 

naturalny; 

3) dopuszcza się: 

a) prace związane z utrzymaniem i remontem budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką 

wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową, 

b) prace związane z utrzymaniem i remontem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

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

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej gazownictwa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) dojścia, dojazdy, 

b) zieleń urządzona, 

c) obiekty małej architektury, 

d) infrastruktura techniczna. 

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

wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%; 

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

3) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny: 0,01, 

b) maksymalny: 1,0; 

4) wysokość zabudowy: 

a) wysokość budynków: nie więcej niż 5 m, 

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

c) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m z zastrzeżeniem lit. b; 

5) kształt dachu: wielospadowy, dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci do 45
o
 lub płaski. 

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1W do 4W ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia infrastruktury technicznej wodociągów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleń urządzona, 

b) dojścia, dojazdy, 

c) obiekty małej architektury, 

d) infrastruktura techniczna. 

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

wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% terenu; 

3) wysokość zabudowy: 

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

b) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m z zastrzeżeniem lit. a. 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren węzłów i skrzyżowań dróg publicznych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się wysokość: 
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1) elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m; 

2) obiektów budowlanych: nie więcej niż 20 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „główna ruchu przyśpieszonego”; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się szerokość drogi, część w obszarze planu, w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 

planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: od 18 m do 25 m. 

3. Ustala się wysokość: 

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

2) obiektów budowlanych: nie więcej niż 20 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDG do 3KDG ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „główna”; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

1) 1KDG – od 35 m do 38 m; 

2) 2KDG – od 20 m do 45 m  

3) 3KDG – część w obszarze planu od 7,5 do 25,5 m; 

3. Ustala się wysokość: 

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

2) obiektów budowlanych: nie więcej niż 20 m z zastrzeżeniem pkt 1. 

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDZ do 3KDZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „zbiorcza”; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

c) zieleń urządzona, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDZ – od 20 m do 25 m; 

2) 2KDZ – od 20 m do 48 m; 
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3) 3KDZ – od 24,4 m do 35 m. 

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m. 

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDL do 3KDL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „lokalna”; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

c) zieleń urządzona, 

d) infrastruktura techniczna, 

e) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDL – od 12 m do 30 m; 

2) 2KDL – od 16,5 m do 19,5 m; 

3) 3KDL – 12 m. 

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m. 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 4KDD ustala się: 

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

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań: 

1) 1KDD – 11 m zakończona placem do zawracania 20 x 21 m; 

2) 2KDD – od 9,5 m do 16 m; 

3) 3KDD – od 11,8 m do 12,6 m; 

4) 4KDD – od 14 m do 31,5 m. 

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m. 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDX do 3KDX ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo – jezdny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

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

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) elementy wyposażenia miejskiego. 

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

1) 1KDX – od 3,4 m do 9,7 m; 

2) 2KDX – od 2,9 m do 5,6 m;  
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3) 3KDX – od 8,7 m do 12 m. 

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m. 

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KPR ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga pieszo - rowerowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) infrastruktura techniczna, 

b) zieleń urządzona, 

c) elementy wyposażenia miejskiego. 

2. Ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 7 m 

do 12,4 m. 

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych i elementów wyposażenia miejskiego: nie więcej niż 12 m. 

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, 

b) infrastruktura techniczna, 

c) zieleń urządzona. 

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 obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 41. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Katowice 

z dnia....................2021 r. 

Rysunek planu 

Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 

1:2000, w podziale na sekcje A, B, C. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Katowice 

z dnia....................2021 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 

planu
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Katowice 

z dnia....................2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 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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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Katowice 

z dnia....................2021 r. 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.z 2021r. poz. 741 z późn.zm.) dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały 
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Uzasadnienie 
Projekt „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie  

ul. Panewnickiej w Katowicach - część I" sporządzono na podstawie uchwały Nr XXXVI/754/09 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego 

Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek” położonego w rejonie ul. Panewnickiej 

w Katowicach wraz z uchwałą zmieniającą nr L/1028/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. 

Ze względu na fakt włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego w skład Polskiej Grupy Górniczej 

dokonano zmiany w opisie na rysunku planu oraz w projekcie uchwały. Uchwałą nr L/1028/17 Rady Miasta 

Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów 

górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek” położonego 

w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach. Zmiana uchwały obejmowała wyłączenie z granic planu części 

terenu w rejonie skrzyżowania ulicy Panewnickiej i ulicy Kuźnickiej, pomiędzy ulicą Śmiłowicką a ulicą 

Koszykową. Wyłączenie służyć ma podjęciu czynności formalnych, umożliwiających realizację 

przedsięwzięć wpisujących się w funkcje utrwalone w przedmiotowym obszarze oraz dotychczasowe 

działania podejmowane przez dysponentów nieruchomościami celem ich zagospodarowania. 

W celu przyspieszenia prac na częścią terenów objętych pierwotną uchwałą Nr XXXVI/754/09 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. do osobnego procedowania wyłączono i uchwalono następujące 

części: 

- część obejmującą dolinę potoku Ślepiotki - UCHWAŁA NR XLIV/838/17 RADY MIASTA 

KATOWICE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. 

o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach. 

- część obejmującą teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej - UCHWAŁA NR 

XLIV/837/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej 

Grupy Górniczej sp. z o. o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. 

Panewnickiej w Katowicach.  

Do odrębnego procedowania wyłączona została dodatkowo część obejmująca teren położony w rejonie 

ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki – jako obowiązujący plan miejscowy - tekst jednolity - ogłoszony 

Obwieszczeniem Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego nr 2016.3960 z dnia 11 lipca 2016 r. z późniejszymi zmianami. 

Z opracowania wyłączono ponadto obszar objęty obowiązującym planem w rejonie ulicy Owsianej 

w Katowicach ze względu na utrwalony sposób zagospodarowania terenu (Uchwała nr LI/1209/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach). 

Ponadto w związku z przebiegiem w obrębie północno - wschodniej 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 północno – wschodnią część obszaru objętego planem 

w rejonie ulicy Hadyny. 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, w związku z czym 

nie można wskazać możliwości przebiegu drogi KDG jako przedłużenia ulicy Kolejowej do Bocheńskiego - 

wyłączono z opracowania ww. obszar. Dodatkowo miasto Katowice planuje przedłużenie ulicy 

Bocheńskiego w kierunku południowym do ulicy Kijowskiej. 

Niniejszy plan stanowi Część I obszaru pozostałego po w/w wyłączeniach i pracach przyspieszających. 
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Celem głównym opracowania niniejszego miejscowego planu jest zapewnienie integracji wszelkich 

działań podejmowanych w granicach terenów górniczych, uporządkowanie struktury przestrzennej 

i ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy w nawiązaniu do ustaleń "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja, przyjętego 

uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowic z dnia 25 kwietnia 2012 r., w szczególności w zakresie 

nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz wyznaczenia i ochrony terenów przyrodniczo cennych. 

Celem sporządzenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności: 

 wskazanie możliwości rozwoju funkcji usługowych; 

 wskazanie ogólnodostępnych powiązań pieszych i rowerowych pomiędzy Panewnikami i Ligotą; 

 kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem poprzez ochronę lasów, rzeki i jej doliny, 

terenów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjno–wypoczynkowych, 

 umożliwienie realizacji planowanych inwestycji komunikacyjnych z zachowaniem zasad ładu 

przestrzennego, 

 zwiększenie atrakcyjności inwestowania i efektywne wykorzystanie terenów położonych w granicach 

planu, 

 zapewnienie możliwości harmonijnego i intensywnego rozwoju nowej zabudowy biorąc pod uwagę 

istniejące możliwości obsługi komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz potrzeb społecznych, 

 uwzględnienie aktualnych złóż surowców naturalnych, 

Teren opracowania projektu planu dla obszaru w rejonie ul. Panewnik – części I położony jest  

w  zachodniej części miasta Katowice i obejmuje część dzielnicy Panewniki (w tym dawny Wymysłów 

i Stare Panewniki). Charakterystyczną cechą struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru jest wyraźny 

podział na część południową i zachodnią obejmującą tereny leśne, będące fragmentem kompleksu lasów 

rudzkich oraz tereny zabudowy w rejonie ulicy Owsianej, Kuźnickiej i Bałtyckiej. Powiązania zewnętrzne 

z siecią dróg krajowych (DK 81 – ul. Kościuszki) zapewnione są poprzez ul. Owsianą. W rejonie ulicy 

Owsianej dominuje zabudowa produkcyjno – usługowa. Pozostała część zabudowy Panewnik obejmuje 

zabudowę mieszkaniową przede wszystkim jednorodzinną, z niewielkim udziałem wielorodzinnej, 

z towarzyszącymi usługami. Szczególnym zagrożeniem dla walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu 

w obszarze Panewnik jest silna presja inwestycyjna, szczególnie intensywny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego w sąsiedztwie dolin cieków. Tereny zainwestowane są w pełni uzbrojone 

w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, cieplną, gazową i telekomunikacyjną. 

 

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

przestrzennym 

1.W związku z art. 1 ust. 2: 

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

i krajobrazowe poprzez ustalenie: 

 zasad lokalizacji obiektów, w tym wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz 

wysokości obiektów i wskaźników regulujących powierzchnię zabudowy terenu, 

 zasad lokalizacji nośników reklamowych, 

 wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń Studium, 

 zasad przekształceń istniejącej zabudowy, 

 zakazu budowy garaży z okładziną z blachy, 

 zakazu lokalizacji usług handlu o powierzchni użytkowej powyżej 2000m
2
, 

 zakazu stosowania wzdłuż dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 

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

naturalnego, 

 zakazu stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak: listwy plastikowe, 

blacha trapezowa i falista, 

 zakazu lokalizacji stacji paliw, 
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b)wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych 

poprzez:  

 ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obejmujących: 

określenie zasad lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

zasad ochrony przed hałasem, zasad ochrony powietrza, zasad ochrony wód podziemnych oraz 

zasad ochrony przyrody i krajobrazu, 

 zachowanie istniejących terenów zieleni nieurządzonej i terenów leśnych, 

 utrzymanie terenów zieleni urządzonej, 

 wyznaczenie terenów zieleni w dolinie rzeki Kłodnicy, Rowu Panewnickiego, 

 wyznaczenie terenów wód powierzchniowych i wód płynących wraz z ustaleniami 

szczegółowymi dla tych terenów w zakresie ich ochrony, 

 zachowanie i utrzymania istniejącej sieci urządzeń melioracji wodnych takich jak rowy i sieć 

drenarska, 

 zachowanie i utrzymania zieleni łęgowej, zadrzewień i zakrzewień na terenach oznaczonych 

symbolem WS i ZWS, 

 ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica 

wraz ze wskazaniem projektowanej strefy ochronnej zbiornika, 

 wskazanie istniejącego ujęcia wody podziemnej – studnia S-1, 

 wskazanie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych studni S-1. 

c) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez: 

 wskazanie obiektów zabytkowych jako objętych ochroną w planie miejscowym i ustalenie dla 

nich zasad ochrony konserwatorskiej, 

 wskazanie zabytkowych obiektów małej architektury objętych ochroną w planie miejscowym 

oraz ustalenie dla nich zasad ochrony konserwatorskiej, 

 wskazanie stanowisk archeologicznych, 

 wskazanie miejsc pamięci i ustalenie dla nich zasad ochrony, 

d)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez:  

 wskazanie złóż węgla kamiennego: Halemba II, Mikołów, Wujek, Śląsk, Śląsk – Pole 

Panewnickie, 

 wskazanie złóż metanu pokładów węgli: Halemba II, Paniowy – Mikołów – Panewniki, Murcki 

(Głębokie), 

 wskazanie złoża piasków podsadzkowych Panewniki, 

 wskazanie obszaru górniczego „Halemba II”, 

 wskazanie terenów górniczych: „Halemba I/II”, „Katowice – Brynów – Ligota”, 

 wskazanie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

 ustalenie stref oddziaływania cmentarza i zapisanie dla nich warunków szczególnych, 

 wskazanie możliwości realizacji miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w tym, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, 

 wskazanie granicy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na rysunku planu, obejmującą 

tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat 

(Q10%) oraz średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), 

 wskazanie granic obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 

i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). 
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e) walory ekonomiczne przestrzeni poprzez  

 ustalenie korzystnych wskaźników zagospodarowania terenów, z zachowaniem ustaleń studium, 

podnoszących efektywność ekonomiczną przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu, 

 wyznaczenie terenów rekreacyjno – sportowych i terenów zieleni urządzonej, 

 wskazanie przestrzeni publicznych. 

f) prawo własności poprzez:  

 analizę i uwzględnienie stanu istniejącego zagospodarowania terenów, 

 uwzględnienie w możliwym zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowaniu terenów, 

 uwzględnienie w możliwym zakresie wydanych pozwoleń na budowę pod kątem zgodności 

z ustaleniami Studium, 

 uwzględnienie w możliwym zakresie złożonych wniosków, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczenia terenów na inwestycje stanowiące cele 

publiczne – drogi publiczne na terenach prywatnych. 

g) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

 w obszarze objętym planem nie występują obszary lub obiekty, które wymagają uwzględnienia ze 

względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 

 w obszarze objętym planem utrzymano tereny istniejących dróg publicznych zapewniające 

właściwy system obsługi komunikacyjnej terenu, 

 wskazano tereny zamknięte – kolejowe, 

 wskazano również nowe połączenia komunikacyjne, które usprawnią po ich realizacji ruch 

pojazdów w obszarze objętym planem oraz połączenia ponadlokalne. 

h) potrzeby interesu publicznego poprzez:  

 zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów drogami publicznymi, istniejącymi 

i projektowanymi, 

 ustalenie zasady kształtowania przestrzeni publicznej w obszarach publicznych ulic 

obsługujących tereny wyznaczone w planie, 

 wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego. 

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 

Udział społeczeństwa w pracach nad planem został zapewniony zgodnie z wymogami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez: 

- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w trybie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ogłoszenie zamieszczono 

w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Katowice w zakładce: Urząd Miasta – Planowanie Przestrzenne – Ogłoszenia Planowania 

Przestrzennego), możliwość składania wniosków mieszkańcom (w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej), 

- 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 7 stycznia 

2019 r. do 4 lutego 2019 r. W czasie wyłożenia do publicznego wglądu w dniu 29 stycznia 2019 r. 
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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 stronie internetowej https://www.bip.katowice.eu w zakładce: Urząd Miasta/Planowanie 

Przestrzenne/Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. W obligatoryjnym terminie tj. do dnia 18 lutego 

2019 r. wpłynęły uwagi do projektu planu, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta zgodnie 

z procedurą sporządzania planu miejscowego. W wyniku uwzględnienia uwag projekt planu poddany został 

procedurze ponownego opiniowania i uzgodnień. 

k) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 

Procedura formalno-prawna sporządzenia projektu planu została przeprowadzona zgodnie z brzmieniem 

art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), zakres rzeczowy planu na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).  

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 2021 r. poz. 247), 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 objęty planem posiada dostęp do sieci 

wodociągowej. Ustalenia planu umożliwiają rozbudowę tej sieci. Plan umożliwia zaopatrzenie w wodę 

w oparciu o systemy miejskiej sieci i urządzeń wodociągowych. 

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

w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag uwzględniono poprzez: 

 zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

 zachowanie terenów istniejącej zieleni w dolinach cieków wodnych, 

 zachowanie terenów zieleni urządzonej, 

 wskazanie przestrzeni publicznych, 

 wskazanie nowych terenów pod zabudowę biorąc pod uwagę zgodność z ustaleniami Studium. 

3.W związku z art. 1, ust. 4  

a)kształtowanie struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego uwzględniono, poprzez: 

 dogęszczenie struktury przestrzennej obszaru objętego planu optymalnym wskaźnikiem 

intensywności zabudowy, 

 utrzymanie dostępności komunikacyjnej terenów w obszarze objętym planem - istniejący, 

ukształtowany systemu komunikacji drogowej, tworzący zhierarchizowany układ sieci dróg, 

poprzez drogi główne (wojewódzkie) drogi zbiorcze, drogi lokalne i drogi dojazdowe oraz drogi 

wewnętrzne i ciągi pieszo – jezdne, 

 utrzymanie obsługi istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru 

objętego planem, obejmującego zróżnicowane formy, zabudowy transportem zbiorowym 

komunikacji publicznej autobusowej i kolejowej. 

b) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 

uwzględniono poprzez:  

 dopuszczenie realizacji ścieżek rowerowych, 

 wyznaczenie publicznych dróg pieszych, rowerowych, 
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 pozostawienie obszarów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, bez prawa zabudowy obiektami 

kubaturowymi poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

 wyznaczenie szerokości dróg publicznych w liniach rozgraniczających umożliwiającej realizację 

chodników i ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych. 

c) 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. 2003 nr 

166, poz. 1612), w szczególności uzupełnianie istniejącej zabudowy, uwzględniono poprzez:  

 uzupełnianie i dogęszczenie istniejącej zabudowy w obszarze objętym planem, 

 kontynuację zabudowy w oparciu o istniejące i planowane ciągi komunikacyjne zapewniające jej 

integrację funkcjonalno – przestrzenną. 

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/1083/2018 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 prac projektowych nad planami 

w strefie podmiejskiej. 

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 który 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 

 zbycie nieruchomości gminnych 

Natomiast jako koszty wskazano w prognozie: 

 budowę nowych połączeń drogowych  

 wykupienie nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny tj. pod drogi   

 regulacje własności w istniejących drogach publicznych 

 odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości  

6. Procedura formalno-prawna sporządzenia projektu planu została przeprowadzona zgodnie z 

brzmieniem art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji 

Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), zakres 

rzeczowy planu na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).  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 2021 r. poz. 247), przeprowadzono 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.  

W trybie art. 53, ww. ustawy, projekt planu miejscowego uzyskał uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. 

Następnie Prezydent miasta Katowice sporządził prognozę oddziaływania na środowisko zgodnie z 

zakresem merytorycznym prognozy oddziaływania na środowisku, który został określony w Ustawie 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. 
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Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu 

w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r. W czasie wyłożenia do publicznego wglądu w dniu 

29 stycznia 2019 r. 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 stronie internetowej https://www.bip.katowice.eu w zakładce: 

Urząd Miasta/Planowanie Przestrzenne/Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. W obligatoryjnym terminie 

tj. do dnia 18 lutego 2019 r. wpłynęły uwagi do projektu planu, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta 

Miasta zgodnie z procedurą sporządzania planu miejscowego. W wyniku uwzględnienia uwag projekt planu 

poddany został procedurze ponownego opiniowania i uzgodnień. 

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. 

 


