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1. Wprowadzenie 

Podstaw! prawn" niniejszej analizy stanowi art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó#niejszymi zmianami). 
Artyku$ ten stanowi, i% „/…/ w celu oceny aktualno&ci studium i planów miejscowych, prezydent 
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia post!py w 
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporz"dzania z 
uwzgl!dnieniem decyzji /…/ oraz wniosków w sprawie sporz"dzenia lub zmiany planu miejscowego”. 
 
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym uwzgl!dnia wydane decyzje na pozwolenia na 
budow!, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wnioski w sprawie sporz"dzenia lub zmiany 
planu miejscowego (b"d# studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego), 
podj!te uchwa$y o sporz"dzenie planów oraz zapisy studium uwarunkowa' kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w sprawie sporz"dzenia planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Podstaw" oceny aktualno&ci studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz planów miejscowych jest - oprócz wy%ej wymienionych wniosków - ocena stopnia zgodno&ci 
tych dokumentów z aktualnymi przepisami prawa, w szczególno&ci: wymaganym zakresem ustale' 
okre&lonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w art. 10 ust. 1 i 2 (studium), 
w art. 15 i art. 16 ust. 1 (plany miejscowe) oraz przepisami odr!bnymi (realizacja obowi"zku 
wynikaj"cego z art. 33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 

Poprzednia analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zosta$a przyj!ta uchwa$" Nr 
LXXXIV/837/2006 Rady Miasta Mys$owice z 26 pa#dziernika 2006 r. i obejmowa$a okres 2002 – 
2006. 
 

2. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

2.1. Efekty budownictwa w porównaniu do innych miasta GZM 

 
Ocena tempa rozwoju gminy wymaga odniesienia do innych jednostek, dlatego te% na 

potrzeby niniejszej analizy dane dotycz"ce Mys$owic porównano z analogicznymi informacjami na 
temat miast tworz"cych Górno&l"ski Zwi"zek Metropolitalny Silesia (GZM). Analizie poddano 
ostatnie pi!( lat 2006-2010. 
W Mys$owicach w 2010 roku mieszka$o wg GUS 74,9 tys. mieszka'ców, a miasto obejmowa$o 
powierzchni! 6562 ha. Wielko&ci te stawiaj" miasto w&ród mniejszych jednostek tworz"cych GZM. 
Pomimo tego, ruch budowlany w Mys$owicach porównywalny jest niejednokrotnie z wi!kszymi 
jednostkami. Tempo i wielko&( faktycznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w 
odniesieniu do innych jednostek mo%na oceni( analizuj"c szeregi czasowe danych dotycz"cych 
budynków i mieszka' oddanych do u%ytkowania. 
 

W analizowanym okresie w Mys$owicach oddano do u%ytkowania $"cznie 576 budynków, co 
stawia miasto w &rodku stawki po&ród innych miast GZM. Po&ród ogólnej liczby budynków, oddano 
do u%ytkowania 506 budynków mieszkalnych, co stanowi 88% ogólnej liczby budynków. Jest to 
znaczny odsetek w odniesieniu do pozosta$ych miast GZM (wi!kszy udzia$ maj" tylko Katowice – 
93%, a zbli%ony Jaworzno- 87%). Mo%na wi!c przypuszcza(, %e g$ównym nap!dem rozwoju miasta 
w latach 2006-2010 w Mys$owicach by$o budownictwo mieszkaniowe. 
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Liczba budynków oddanych do u%ytkowania w Mys$owicach oraz w miastach GZM w latach 2006-2010 
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Najwi!cej, budynków oddano do u%ytkowania w 2008 r. i po spadku tej wielko&ci w roku 
nast!pnym o 35% znów obserwowany jest jej wzrost w roku 2010. Tendencja ta jest cz!&ciowo 
zgodna ze zjawiskiem obserwowanym w ca$ym GZM, jednak, w odró%nieniu od Mys$owic, liczba 
oddanych budynków w ca$ym GZM w 2010 r. utrzyma$a tendencj! spadkow". )wiadczy to 
o utrzymaniu si! atrakcyjno&ci Mys$owic jako miejsca lokalizacji nowych inwestycji, w szczególno&ci 
o charakterze mieszkaniowym. 
 
Liczba budynków oddanych do u%ytkowania w Mys$owicach i w miastach GZM w latach 2006-2010 

Budynki ogó$em Budynki mieszkalne 
Wyszczególnienie 

2006 2007 2008 2009 2010 razem 2006 2007 2008 2009 2010 razem
GZM Silesia 1644 1892 2262 2040 2019 9857 956 984 1396 1291 1269 5896
Bytom 90 122 51 111 42 416 36 30 37 35 32 170
Piekary )l"skie 93 75 57 60 107 392 15 16 22 26 32 111
Gliwice 127 203 176 249 179 934 88 79 123 194 147 631
Zabrze 98 138 198 112 118 664 40 48 76 51 35 250
Chorzów 74 129 64 88 57 412 23 42 19 67 28 179
Katowice 216 270 543 319 300 1648 210 206 453 250 218 1337
Mys$owice 106 136 181 119 140 682 94 106 111 79 116 506
Ruda )l"ska 188 216 114 136 192 846 66 88 74 84 86 398
Siemianowice )l. 43 39 119 89 55 345 25 14 36 37 34 146
)wi!toch$owice 8 18 49 22 27 124 3 7 12 11 15 48
D"browa Górn. 171 133 136 185 217 842 73 64 80 130 127 474
Jaworzno 75 85 121 142 222 645 57 70 110 110 147 494
Sosnowiec 179 137 182 209 167 874 104 73 92 96 92 457
Tychy 176 191 271 199 196 1033 122 141 151 121 160 695
*ród$o: Bank Danych Lokalnych, GUS 2011 
 
 

Na prawie tysi"c budynków w Mys$owicach, na które wydano pozwolenia na budow! w 
latach 2006 – 2010, zrealizowano nieco ponad 60% inwestycji (576 budynków). W tym samym czasie 
stosunek budynków zrealizowanych do budynków, na które wydano pozwolenia w ca$ym GZM by$ 
bardzo podobny i wyniós$ 63%. Jest to efektem zjawiska charakterystycznego dla wszystkich 
wi!kszych miast i aglomeracji w Polsce, gdzie po okresie dynamicznego rozwoju budownictwa 
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nast"pi$ wzrost poda%y nowych mieszka' i powierzchni biurowej. Wynikaj"cy z tego spadek cen 
nieruchomo&ci na rynku pierwotnym skutkuje wyd$u%eniem czasu realizacji rozpocz!tych ju% 
inwestycji lub nawet ich zaniechaniem. 
 
Liczba budynków oddanych do u%ytkowania i budynków, na które wydano pozwolenia na budow! w 
Mys$owicach w latach 2006-2010 
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Dynamika liczby budynków w wydawanych pozwoleniach na budow! w Mys$owicach spada 

pocz"wszy od 2008 roku i cho( liczba oddawanych do u%ytkowania budynków w ostatnim roku 
wzros$a, to nale%y oczekiwa( zmiany w tym zakresie. Aktualnie realizowane s" inwestycje rozpocz!te 
1-2 lata temu, a za pewien czas nale%y oczekiwa( spadku liczby oddawanych do u%ytkowania 
budynków. Tendencja spadku liczby budynków w pozwoleniach na budow! dotyczy w&ród miast 
GZM tylko Mys$owic, Piekar )l"skich i Zabrza, w pozosta$ych miastach, jak i przeci!tnie w ca$ym 
GZM liczba budynków ro&nie. 
 
Liczba nowych budynków wg pozwole' na budow! wydanych w Mys$owicach i w miastach 
GZM w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie Budynki mieszkalne 
Budynki zbiorowego zamieszkania, 

niemieszkalne 
 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

GZM 1318 1891 1995 1204 1576 1024 979 1059 946 1002
Bytom 46 59 75 46 55 47 28 53 25 28
Piekary )l. 15 25 40 25 32 25 25 21 32 16
Gliwice 131 181 323 123 182 242 92 114 140 118
Zabrze 54 56 88 54 73 57 65 162 130 97
Chorzów 47 144 35 20 90 66 74 49 38 36
Katowice 430 457 342 154 213 67 59 99 64 78
Mys$owice 115 166 166 119 111 43 55 60 59 51
Ruda )l. 60 161 260 157 150 99 73 191 156 281
Siemianowice )l. 14 36 89 24 77 38 28 29 43 30
)wi!toch$owice 26 9 18 8 6 39 72 0 12 22
D"browa Górnicza 110 183 162 135 161 81 86 64 83 62
Jaworzno 57 149 148 114 149 75 141 106 50 66
Sosnowiec 81 67 68 79 91 51 129 34 35 28
Tychy 132 198 181 146 186 94 52 77 79 89
#ród$o: Bank Danych Regionalnych, GUS 2011 

 
 

W zakresie liczby mieszka' oddawanych do u%ytkowania Mys$owice nie s" ju% tak dobrze 
notowane po&ród innych miast GZM jak w przypadku budynków mieszkalnych - zajmuj" 9 pozycj! z 
liczb" 593 oddanych mieszka' w latach 2006-2010. Rozbie%no&( ta wynika z faktu, %e w 
Mys$owicach wi!kszo&( budownictwa mieszkaniowego stanowi" jednorodzinne budynki o jednym 
mieszkaniu. 
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Liczba mieszka' oddanych do u%ytkowania w Mys$owicach i w miastach GZM w latach 2006-2010 
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Liczba mieszka' oddawanych do u%ytkowania w Mys$owicach w analizowanym okresie 
zmienia$a si! podobnie jak liczba budynków. W 2008 roku oddano ich najwi!cej, bo 132 mieszkania, 
w kolejnym roku liczba ta spad$a, a w 2010r. obserwowany jest ponowny (lecz nieznaczny) wzrost 
liczby oddawanych do u%ytkowania mieszka'. Roczne zmiany w liczbie mieszka' nie s" tak du%e jak 
w innych miastach GZM, maksymalna dynamika w tym okresie osi"gn!$a w 2007 r. tylko 120%. 
Zmian! w tym zakresie mog" przynie&( kolejne lata, poniewa% w roku 2010 znacznie wzros$a liczba 
mieszka' w wydawanych pozwoleniach na budow!. 
 
Mieszkania oddane do u%ytkowania w Mys$owicach i w miastach GZM w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 
w okresie 
2006-2010 

GZM Silesia 2 006 2 457 3 394 3530 3211 6741 
Bytom 81 30 83 90 100 384 
Chorzów 144 206 98 133 134 715 
D"browa Górnicza 87 81 122 195 134 619 
Gliwice 256 386 264 709 318 1933 
Jaworzno 91 70 110 202 176 649 
Katowice 440 619 1303 949 1177 4488 
Mys$owice 94 114 132 125 128 593 
Piekary )l. 26 35 84 44 59 248 
Ruda )l. 105 359 82 107 138 791 
Siemianowice )l. 33 14 56 45 122 270 
Sosnowiec 143 94 228 346 119 930 
)wi!toch$owice 4 7 17 48 38 114 
Tychy 371 284 674 459 501 2289 
Zabrze 131 158 141 78 67 575 
*ród$o: Bank Danych Lokalnych, GUS 2011, Biuletyn Statystyczny Woj. )l"skiego IV kw. 2010 
 

Dominacj! budownictwa jednorodzinnego w Mys$owicach potwierdzaj" dane dotycz"ce 
liczby mieszka' w pozwoleniach na budow! dla budownictwa indywidualnego. W latach 2006, 2007 i 
2009 odsetek liczby mieszka' w budownictwie indywidualnym w stosunku do ogólnej liczby 
mieszka' oscylowa$ w okolicach 80-90%. Potwierdzaj" to równie% dane dotycz"ce liczby mieszka' 
przypadaj"cych na 1 budynek – we wspomnianych latach przeci!tnie na 1 budynek przypada$o od 1,0 
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do 1,2 mieszkania. W ostatnim roku analizy widoczny jest przyrost liczby mieszka' w budownictwie 
zorganizowanym - na 1 budynek przypada przeci!tnie 2,9 mieszkania. 
 
Liczba nowych mieszka' na podstawie wydanych pozwole' na budow! w Mys$owicach i w miastach GZM 
w latach 2006-2010 

Mieszkania ogó$em w tym: budownictwo indywidualne 
Wyszczególnienie 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Mieszk\ 1 
budynek 
w 2010 r.

GZM 2 612 5 076 7794 3412 3734 905 1 318 1430 989 1289 2,4
Bytom 48 77 314 101 130 48 77 69 40 111 2,4
Piekary )l. 15 25 40 26 32 15 25 40 26 32 1,0
Gliwice 271 520 1 347 396 460 57 150 134 97 121 2,5
Zabrze 54 84 458 249 151 42 37 59 42 57 2,1
Chorzów 110 342 313 95 205 9 10 14 14 3 2,3
Katowice 1 085 1 542 3 554 611 970 108 119 184 104 161 4,6
Mys$owice 140 184 234 120 319 112 163 138 108 103 2,9
Ruda )l. 127 266 353 686 216 51 158 254 88 149 1,4
Siemianowice )l. 14 264 215 32 119 14 27 14 11 16 1,5
)wi!toch$owice 26 19 153 227 14 26 6 12 7 5 2,3
D"browa Górnicza 113 549 177 146 203 113 180 159 136 203 1,3
Jaworzno 57 151 148 236 293 57 148 120 110 129 2,0
Sosnowiec 164 196 125 163 152 164 64 55 72 76 1,7
Tychy 388 857 363 324 470 89 154 178 134 123 2,5
*ród$o: Bank Danych Lokalnych, GUS 2011 
 

Od roku 2008 w Mys$owicach nast!puje spadek liczby budynków w wydawanych 
pozwoleniach na budow!. Jednocze&nie obserwuje si! wzrost ogólnej liczby mieszka', co &wiadczy o 
o%ywieniu budownictwa wielorodzinnego w mie&cie. Potwierdzaj" to statystyki z roku 2010, wed$ug 
których odsetek nowych mieszka' w budownictwie indywidualnym w ogólnej liczbie mieszka' 
w pozwoleniach na budow! obni%y$ si! w stosunku do roku 2009 z 90% do 32%. 
 
Liczba mieszka' w pozwoleniach na budow! ogó$em i w budownictwie indywidualnym w Mys$owicach w 
latach 2006-2010 
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2.2. Decyzje o pozwoleniach na budow!, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzje o warunkach zabudowy 

 
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym uwzgl!dnia informacje dotycz"ce 

wydanych decyzji pozwole' na budow!. Umo%liwiaj" one oceni( tempo rozwoju przestrzennego oraz 
struktur! rodzajow" i przestrzenn" zmian zachodz"cych w u%ytkowaniu terenów na obszarze miasta. 
W latach 2006 – 2010 wydano w Mys$owicach $"cznie ok. 2900 pozwole' na budow!. 
Znaczn" grup! po&ród nich stanowi$y pozwolenia wydane na budow! nowych budynków 
mieszkalnych (23%), stanowi"c w poszczególnych latach 19-32% ogólnej liczby wydanych pozwole' 
na budow!. 
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Pozwolenia na budow! 2006 – 2010 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

OGÓ+EM 318 514 593 551 521
w tym:    

liczba 102 125 122 106 72- pozwolenia na budow! nowych budynków 
mieszkalnych % 32% 24% 21% 19% 14%

liczba 36 20 14 17 17- pozwolenia na budow! mieszka' w istniej"c. 
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych % 11% 9% 2% 3% 3%

liczba 35 48 44 46 60- pozwolenia na budow! nowych budynków 
niemieszkalnych i obiektów in%ynierii l"dowej % 11% 9% 7% 8% 12%

*ród$o: Urz"d Miasta Mys$owice 
 

Liczba pozwole' na budow! wydawanych w kolejnych latach zmienia$a si! zgodnie z ogóln" 
tendencj" zmian na rynku inwestycji budowlanych. W latach 2007-2008 obserwowany by$ szczyt 
aktywno&ci budowlanej - liczba wydanych pozwole' wzros$a z 318 w 2006 r. do 514 w 2007 r. i 593 
w 2008 r. (wzrost o 62-86%). W latach 2009 widoczna jest ju% tendencja spadkowa, która utrzymuje 
si! równie% w 2010 r. Nie wszystkie spo&ród wydanych pozwole' na budow! przyczyniaj" si! do 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, dlatego te% analiz" obj!to ok. 730 wybranych decyzji, 
które zosta$y uznane za istotne dla zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Analizy w 
dalszej cz!&ci tekstu tego rozdzia$u odnosi( si! b!d" w$a&nie do tej grupy. 
Co druga decyzja o pozwoleniu na budow! zosta$a wydana na podstawie planu miejscowego. Bior"c 
pod uwag! stan pokrycia miasta planami miejscowymi rz!du 25%, mo%na mówi( o pewnej 
koncentracji wydawanych pozwole' na budow! w obszarach obowi"zuj"cych planów miejscowych. 
Liczba pozwole' na budow! dla zabudowy mieszkaniowej zdecydowanie przewy%sza liczb! pozwole' 
dotycz"cych zabudowy o innych funkcjach (w latach 2006 – 2010 stanowi$a ok. 75% ogólnej liczby 
decyzji podlegaj"cych analizie przestrzennej). Kolejne co do liczebno&ci s" pozwolenia na budow! 
dotycz"ce funkcji us$ugowej oraz funkcji produkcyjnej. W grupie decyzji dla zabudowy 
mieszkaniowej, decyzje odno&nie zabudowy wielorodzinnej stanowi" tylko drobn" cz!&( (liczba 
decyzji dla zabudowy jednorodzinnej wynosi$a. 525, podczas gdy dla zabudowy wielorodzinnej – 12). 
 

Lokalizacja pozwole' na budow! dotycz"cych budynków jednorodzinnych obejmuje g$ównie 
dzielnice po$udniowe. Najwi!cej decyzji o tej funkcji wydano w badanym okresie w dzielnicach: 
Weso$a, Morgi i Krasowy, gdzie obowi"zuj" plany miejscowe. W dzielnicach: Brz!czkowice, 
Brzezinka i +awki, w analogicznym okresie wydano znacznie mniej decyzji tego rodzaju. Wysnu( z 
tego mo%na wniosek, %e obowi"zuj"ce plany miejscowe s" czynnikiem sprzyjaj"cym rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego. 
Pozwolenia na budow! dla budownictwa jednorodzinnego zorganizowanego stanowi" niewielk" cz!&( 
ogólnej liczby pozwole' na budow! dla tego rodzaju zabudowy, jednak ich znaczenie dla zmian w 
zagospodarowaniu miasta jest du%e, poniewa% tworz" jednorodne co do charakteru i formy zabudowy 
osiedla, licz"ce zwykle od kilku do kilkudziesi!ciu domków. W latach 2006-2010 wydano w 
Mys$owicach nast!puj"ce pozwolenia na wi!ksze zespo$y zabudowy jednorodzinnej: 
- budowa zespo$u 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych "Pod Lasem" w dzielnicy 

Brzezinka przy ul. Orzeszkowej, 
- budowa zespo$u domów jednorodzinnych wraz z uk$adem drogowym w Centrum w okolicach 

ul. Kili'skiego, 
- budowa 17 budynków mieszkalnych szeregowych w Centrum przy ul. Jastruna, 
- budowa 6 domków jednorodzinnych "Zielona Osada" w dzielnicy Brzezinka-Morgi 

przy ul. Le&nej. 
Zabudowa wielorodzinna rozwija$a si! w badanym okresie w siedmiu lokalizacjach. Cztery spo&ród 
nich dotycz" centrum miasta, dwie zlokalizowane s" w Laryszu, a jedna w Brz!czkowicach. Ka%de z 
pozwole' na budow! na cele zabudowy wielorodzinnej wydano na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy w obszarach, gdzie nie obowi"zuje plan miejscowy. W zakresie zabudowy us$ugowej w 
latach 2006-2010 wydano dziewi!tna&cie pozwole' na budow! budynków us$ugowych i handlowych, 
z czego po$owa zosta$a wydana na podstawie obowi"zuj"cego planu miejscowego. Najwi!ksze 
znaczenie ma decyzja o budowie centrum us$ug logistycznych „Panattoni Park” w obszarze Brzezinki 
Po$udniowej i Kosztów Pó$nocnych. Do istotnych inwestycji wynikaj"cych z pozwole' na budow! 
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nale%y równie% zaliczy( inwestycje w postaci obiektów sportowych. Do najwi!kszej nale%y planowana 
budowa basenu miejskiego wraz z infrastruktura techniczn" i uk$adem drogowym w Centrum przy ul. 
Katowickiej, na któr" wydano pozwolenie na budow! w 2009 roku. Oprócz tego, w 2008 r. wydano 
pozwolenie na budow! sali gimnastycznej przy Zespole Szkó$ Ogólnokszta$c"cych nr 1 i Liceom 
Ogólnokszta$c"cym nr 2. budow! boisk do siatkówki pla%owej na S$upnej (2006 r.) oraz budow! 
kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Boisko w mojej gminie ORLIK 2012" na osiedlu 
Piasek (2009 r.). Dla wszystkich z omawianych decyzji pozwolenia na budow! wydano na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy. 
 

Zgodnie z ustaw" o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
w przypadku obowi"zywania na danym terenie planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie 
na budow! uzyskuje si! bezpo&rednio na podstawie planu. Natomiast je&li nie ma obowi"zuj"cego 
planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budow! poprzedza wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy (lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Przy czym, w takiej 
sytuacji konieczne jest $"czne spe$nienie pi!ciu warunków tzw. „dobrego s"siedztwa” (tj. odpowiednia 
zabudowa s"siaduj"cej dzia$ki, dost!p do drogi publicznej, wystarczaj"ce uzbrojenie terenu, uzyskana 
wcze&niej zgoda na wylesienie oraz zgodno&( z przepisami odr!bnymi). 
 
Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w 
Mys$owicach w latach 2006 - 2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 
OGÓ+EM 225 256 209 168 113
z tego  
- decyzje o warunkach zabudowy 186 199 148 126 79
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

39 57 61 42 34

*ród$o: Urz"d Miasta Mys$owice 
 
Koncentracja w danym miejscu pozwole' na budow! wydanych na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy wskazywa( mo%e na obszary, gdzie uzasadnione by$oby opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W wyniku analizy mo%na wskaza( w Mys$owicach kilka takich 
obszarów: Brz!czkowice, Brzezinka (cz!&( dzielnicy nieobj!ta planem), +awki, Krasowy (cz!&( 
dzielnicy nieobj!ta planem) i Larysz. Dla cz!&ci tych obszarów – o czym w rozdz. 3.2 – zosta$y 
podj!te uchwa$y w sprawie przyst"pienia do sporz"dzenia planów. 

Generalnie nale%y przyj"(, i% plan zagospodarowania przestrzennego daje wyra#nie wi!ksze 
mo%liwo&ci ustanowienia jednolitych zasad sterowania procesem inwestycyjnym ni% decyzja o 
warunkach zabudowy, co dla kwestii $adu przestrzennego ma du%e znaczenie. 
 
Rozk!ad przestrzenny wydanych, istotniejszych decyzji pozwole" na budow# przedstawia za!$cznik – 

mapa. 

 
Analiza obecnego stanu zagospodarowania pozwala oceni(, i% w ramach terenów 

dopuszczonych do zabudowy mieszkaniowej (MN, MNU, MW i MWU) na podstawie 
obowi"zuj"cego studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyst!puje ok. 
645 ha terenów jeszcze nie zabudowanych (tzw. rezerw terenowych). Wielko&( ta stanowi ok. 37% 
wszystkich terenów przeznaczonych w studium do zabudowy mieszkaniowej (ok. 1750 ha). 
Dla zabudowy jednorodzinnej rezerwy terenowe wynosz" ok. ok. 608 ha. Zak$adaj"c, i% wielko&( 
&redniej dzia$ki budowlanej wynosi ok. 800m2, mo%na stwierdzi( i% ch$onno&( niezabudowanych 
terenów mieszkaniowych jednorodzinnych wynosi ok. 7,6 tys. budynków wolnostoj"cych. Przy czym 
jest to warto&( raczej nie doszacowana, gdy% – z uwagi na rosn"ce ceny nieruchomo&ci - tendencj" jest 
zmniejszanie powierzchni dzia$ki budowlanej. 
Zdecydowana wi!kszo&( (ok. 90%) rezerw terenów mieszkaniowych znajduje si! w po$udniowej 
cz!&ci miasta. 

W odniesieniu do terenów us$ug i produkcji (U, UH, U/ZU, S, CH, PU, UP, PE, TK/U) 
wielko&( terenów dopuszczonych do zabudowy a jeszcze nie zabudowanych szacuje si! na ok. 470 ha. 
Ogólna powierzchnia terenów us$ug i produkcji ustalonych w studium uwarunkowa' i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego wynosi ok. 940 ha. Wynika z tego, i% tereny niezabudowane 
stanowi" po$ow! wszystkich terenów us$ug i produkcji. Wi!kszo&( tych terenów (ok. 64%) znajduje 
si! w po$udniowej cz!&ci miasta, przede wszystkim z uwagi na tereny osadników py$ów 
elektrownianych zlokalizowanych pomi!dzy autostrad" a Przemsz". 

3. Sytuacja planistyczna 

3.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Wed$ug stanu w grudniu 2010 r. miasto Mys$owice posiada obowi"zuj"ce miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla 42. obszarów w mie&cie (obj!te 12. planami). Ogólna 
powierzchnia terenów obj!tych obowi"zuj"cymi planami wynosi ok. 1606 ha, co stanowi ok. 25% 
powierzchni miasta w granicach administracyjnych. Nie licz"c powierzchni lasów, wód otwartych 
oraz autostrady i drogi ekspresowej wska#nik ten wynosi ok. 36%. 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003 – 2008 – obowi"zuj"ce 

Nazwa (skrócona) planu Nr Uchwa$a inicjuj"ca Uchwa$a przyjmuj"ca 
Pow. w 

ha 
Zmpzp - w obszarach A, B1, B2.1, 
B2.2, B3, B6.1, B6.2, B6.3, C1, C2; 
B4 

1 XXIX/244/1997  
z dn. 25.04.1997 

XXII/146/99  
z dn. 30.06.1999; 
XII/175/99  
z dn. 21.10.1999 

26,7 

Zmpzp – 28 zmian obszarowych 2 XXXIX/381/2001  
z dn. 28.06.2001 

XVII/198/2003  
z dn. 14.11.2003 

82,3 

Zmpzp - Bo'czyk (Katowicka, 
Obrze%na Pó$nocna, potok Bolina) 

3 XLIX/497/2002  
z dn. 4.07.2002 

XVII/196/2003  
z dn. 14.11.2003 

11,1 

Mpzp - Dzie(kowice 4 XXXVII/379/2001  
z dn. 28.06.2001 

XXIV/259/2004  
z dn. 26.02.2004 

262,9 

Mpzp - Morgi Zachodnie 5 XXXVII/376/2001  
z dn. 28.06.2001 

LIV/557  
z dn. 24.11.2005 

157,0 

Mpzp - Morgi Wschodnie 6 XXXVII/375/2001  
z dn. 28.06.2001 

LIV/558/05  
z dn. 24.11.2005 

103,5 

Mpzp - Kosztowy 7 XXXVII/380/2001  
z dn. 28.06.2001 

LIV/559/05  
z dn. 24.11.2005 

115,6 

Mpzp - Stara Weso$a 8 XXXVII/377/2001  
z dn. 28.06.2001 

LIV/560/05  
z dn. 24.11.2005 

358,7 

Mpzp - Brzezinka Po$udniowa 9 XLII/445/2002  
z dn. 24.01.2002 

LXV/659/06 
 z dn. 30.03.2006 

157,3 

Mpzp - Krasowy Po$udniowe 10 XXXVII/378/2001  
z dn. 28.06.2001 

LXXIX/754/06  
z dn. 31.08.2006 

314,2 

Mpzp - Nowoo&wi!cimska 11 LXX/700/06  
z dn. 25.05.2006 

XXIX/645/08  
z dn. 25.09.2008 

7,9 

Mpzp – Miko$owska – Moniuszki - 
Kwiatowa 

12 LXXXIV/845/06  
z dn. 26.10.2006 

XXII/486/08  
z dn. 28.02 2008 

9,3 

Razem x x x 1606,5 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
Uwaga: „Zmpzp” – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; „Mpzp” – miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 
 
Pe!ny wykaz opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 1999 – 2008 

przedstawia za!$cznik – tabl. 1. 

Wykaz uchwa! (z pe!nym brzmieniem nazw uchwa!) w sprawie dokumentów planistycznych 

przedstawia za!$cznik – tabl. 2. 

 
Obowi"zuj"ce plany powstawa$y w trzech okresach: 

- 1999 – 2003, 
- 2004 – 2006, 
- i 2008. 
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W okresie 1999 – 2003 opracowano plany dla ponad 30 obszarów miasta. Powierzchnia tych 
obszarów by$a stosunkowo niedu%a – wielko&( najwi!kszego wynosi$a 45 ha (przeci!tna wielko&( 
obszaru obj!tego planem z okresu 1999 – 2003 wynosi$a ok. 3,9 ha). W okresie 2004 - 2006 r. spad$a 
liczba opracowywanych planów (a w$a&ciwie obszarów obj!tych planami), jednak radykalnie wzros$a 
przeci!tna powierzchnia obszaru obj!tego planem, i wynios$a ok. 210 ha (7 planów i obszarów o 
$"cznej powierzchni ok. 1470 ha). W 2008 r. opracowano tylko dwa plany o $"cznej powierzchni 17 
ha, albowiem prace planistyczne skupi$y si! na opracowaniu studium uwarunkowa' i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania ekofizjograficznego dla obszaru ca$ego miasta. 

Z liczby 42. obszarów obj!tych obowi"zuj"cymi planami, bez ma$a wszystkie (tj. 40) zosta$y 
podj!te w latach 1999 – 2002 (uchwa$y inicjuj"ce) i by$y wykonywane na mocy ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. Tylko dwa ostatnie plany (uchwalone w 2008 
r.) zosta$y wykonane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. 
Razem ze wzrostem - od 2001 r. - powierzchni planów inicjowanych odpowiednimi uchwa$ami Rady 
Miasta, nast"pi$a wyra#na koncentracja lokalizowania obszarów obj!tych planami w po$udniowej 
cz!&ci miasta (Weso$a, Morgi, Brzezinka, Krasowy, Kosztowy i Dzie(kowice). 
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Obowi"zuj"ce plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003 - 2008 - rozk$ad wielko&ciowy obszarów 

  Okres 1999 - 2003  Okres 2004 - 2006  Okres 2008  
Wyszczególnienie razem 

(liczba) 
numery planów wg 

wykazu 
pow. w 

ha 
razem 

(liczba)
numery planów wg 

wykazu 
pow. w 

ha 
razem 

(liczba)
numery planów wg 

wykazu 
pow. w 

ha 
do 1,0 ha 17 1b2.1, 1b3, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 
2.11, 2.15, 2.19, 2.20, 
2.24, 2.25, 2.26, 2.27 
 

7,21 x - - x - - 

od 1,1 ha do 5,0 ha 12 1a, 1b1, 1b2.2, 1b6, 
1c2, 2.6, 2.10, 2.14, 
2.16, 2.17, 2.18, 2.21 
 

34,82 x - - x - - 

od 5,1 ha do 25,0 ha 3 1b4, 2.22, 3 
 

32,54 x - - 2 11, 12 17,20 

od 25,1 ha do 100,0 ha 1 2.28 
 

45,48 x - - x - - 

pow. 100,0 ha x - 
 

- 7 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1469,05 x - - 

Razem obowi"zuj"ce 33 x 

 

120,05 7 x 1469,05 2 x 17,20 

Plany nieobowi$zuj$ce 4 1c1, 2.8, 2.12, 2.13 

 

24,89 x - - x - - 

Przeci!tna pow. w ha 
planu (obowi"zuj"cego 
i nieobowi"zuj"cego) 

x x 3,92 x x 209,84 x x 8,60 

*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
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Do 31 grudnia 2003 r. na obszarze miasta obowi"zywa$ „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mys$owice” zatwierdzony Uchwa$" Nr XXXIV/224/93 Rady Miejskiej w 
Mys$owicach z dnia 11 lutego 1993 r., og$oszon" w Dzienniku Urz!dowym Województwa 
Katowickiego Nr 5 z dnia 5.04.1993 r. poz. 29. 
Obowi"zywanie tego planu usta$o zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó#niejszymi zmianami). 
Ustawa ta zmieni$a poprzednio obowi"zuj"c" ustaw! z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 nr 15 poz. 139 z pó#niejszymi zmianami). W zwi"zku z 
powy%szym, od pocz"tku 2004 r. obszar miasta obj!ty by$ planami zagospodarowania przestrzennego 
w niewielkim stopniu, tj. tylko takim, w jakim zosta$y wykonane plany na mocy ustawy z 1995r. 
Mo%na stwierdzi(, i% z dnia na dzie' miasto ze 100%-owego pokrycia planami zagospodarowania 
przestrzennego, zmieni$o ten wska#nik na ok. 2,2%-owy. 

Ustawa z 2003 r. przewiduje jednak mo%liwo&( uruchomienia procesu inwestycyjnego bez 
konieczno&ci sporz"dzania planu zagospodarowania przestrzennego, w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy terenu (lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) okre&laj"cej sposób 
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy (art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Przy czym, decyzje o warunkach zabudowy mog" by( wydawane wy$"cznie w 
przypadku $"cznego spe$nienia warunków tzw. „dobrego s"siedztwa” (art. 61 ust.1 ustawy o pizp). 
 

Po utracie wa%no&ci (z dniem 31 grudnia 2003 r.) planu przestrzennego zagospodarowania 
miasta Mys$owice z 1993 r. przez nast!pne lata nast!powa$ proces uchwalania i wchodzenia w %ycie 
nowych planów. W 2004 r. wszed$ w %ycie plan dla Dzie(kowic, w 2005 r. - dla Morg, Kosztów i 
Weso$ej, w 2006 r. dla Brzezinki i Krasowych, a w 2008 r. zako'czono prace nad planami 
„Nowoo&wi!cimska” oraz rejonu „Miko$owska – Moniuszki – Kwiatowa”. W wyniku tego procesu 
odpowiednio wzrasta$ udzia$ powierzchni obowi"zuj"cych planów w powierzchni miasta ogó$em, co 
przedstawia poni%sze zestawienie. 
 
Obowi"zuj"ce plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003 - 2008 – pokrycie powierzchni miasta 

Udzia$ pow. obowi"zuj"cych planów w 
powierzchni miasta 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

obowi"zuj"cych 
planów w ha ogó$em w% 

bez lasów, wód, 
autostrady i drogi 

ekspresowej w % 1/ 
XII 2003 6557 100,0 x 
   I  2004 145 2,2 3,2 
XII 2004 406 6,2 9,0 
XII 2005 1139 17,3 25,3 
XII 2006 1589 24,2 35,3 
XII 2008 1606 24,5 35,8 
XII 2010 -„- -„- -„- 
1/ pow. lasów wynosi ok. 1840 ha, wód – ok. 50 ha, autostrady i drogi ekspresowej ok. 150 ha. 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
 
 

Obowi"zuj"ce plany zagospodarowania przestrzennego w znacz"cej cz!&ci dotycz" 
dopuszczenia terenów do zabudowy mieszkaniowej. Na ogóln" powierzchni! miasta obj!t" 
obowi"zuj"cymi planami w wielko&ci ok. 1606 ha, prawie 53% tej powierzchni przypada na tereny 
przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – us$ugowej, co obrazuje poni%sze 
zestawienie. Nale%y przy tym zaznaczy(, %e siedem najwi!kszych planów (o $"cznej powierzchni ok. 
1470) stanowi ok. 92% ogólnej powierzchni obj!tej obowi"zuj"cymi planami. Plany te obejmuj! 
dzielnice podmiejskie (Weso$a, Morgi, Brzezinka, Krasowy, Kosztowy i Dzie(kowice), na których 
tereny dopuszczone do zabudowy mieszkaniowej cz!sto pe$ni" jeszcze funkcje rolnicze albo s" 
nieu%ytkami. 
W zakresie przeznaczenia terenów do zabudowy us$ugowej i produkcyjnej najwi!ksze powierzchnie 
ustala plan Brzezinki Po$udniowej – w oparciu o w!ze$ na drodze ekspresowej S1. 
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Obowi"zuj"ce plany zagospodarowania przestrzennego 1999-2008 – przeznaczenie terenów 

Wyszczególnienie 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej i 
mieszkaniowo - 

us$ugowej 

Tereny us$ug i 
produkcji 

Tereny rolne, 
lasów, zieleni i 

wód 

Tereny 
komunikacji, 
infrastruktury 
technicznej 

 ha % ha % ha % ha % 
OGÓ+EM 849 52,9 141 8,8 402 25,0 214 13,3
w tym    
mpzp - Dzie(kowice 74 4,6 15 0,9 147 9,2 27 1,7
mpzp - Morgi Zachodnie 132 8,2 0 0 8 0,5 17 1,1
mpzp - Morgi Wschodnie 72 4,5 0 0 11 0,7 22 1,4
mpzp - Kosztowy 79 4,9 0 0 25 1,6 12 0,7
mpzp - Stara Weso$a 252 15,7 0 0 80 5,0 27 1,7
mpzp - Brzezinka Po$udniowa 26 1,6 86 5,4 17 1,1 27 1,7
mpzp - Krasowy Po$udniowe 190 11,8 0 0 103 6,4 21 1,3

w/w 7. najwi#kszych planów 

razem 825 51,3 101 6,3 391 24,5 153 9,6

*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
 
 
Wykaz ustale" planów w zakresie wiod$cych przeznacze" terenów przedstawiaj$ za!$czniki – tabl. 3 

oraz mapa. 

 
 
3.2. Uchwa#y o sporz"dzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
Poni%sze zestawienie przedstawia obowi"zuj"ce uchwa$y Rady Miejskiej w Mys$owicach w 

sprawie przyst"pienia do sporz"dzenia nast!puj"cych planów. 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 1999 – 2008 – podj!te uchwa$y 

Nazwa (skrócona) planu Nr Uchwa$a inicjuj"ca 
Pow. w 

ha 
Uwagi 

Mpzp - Brz!czkowice Wschód A LXXIV/739/06 z dn. 29.06.2006 154,1 nie sporz"dzono 
projektu planu 

Mpzp - Brz!czkowice Zachód B LXXIV/740/06 z dn. 29.06.2006 52,6 -„- 
Mpzp - +awki C LXXIV/741/06 z dn. 29.06.2006 161,8 -„- 
Mpzp - Larysz D LXXIV/742/06 z dn. 29.06.2006 237,6 -„- 
Mpzp - Stare Miasto E LXXXIV/839/06 z dn. 26.10.2006 37,8 -„- 
Mpzp - Piasek Po$udniowy F LXXXIV/840/06 z dn. 26.10.2006 48,2 -„- 
Mpzp - Katowicka - Obrze%na Pó$nocna G LXXXIV/841/06 z dn. 26.10.2006 13,2 -„- 
Mpzp - Bytomska - )wierczyny - 
Obrze%na Pó$nocna 

H LXXXIV/842/06 z dn. 26.10.2006 13,4 -„- 

Mpzp - Mys$owice Pó$noc - Stary Ewald J LXXXIV/843/06 z dn. 26.10.2006 70,7 -„- 
Mpzp - Mys$owice Pó$noc - Szabelnia - 
Hubertus 

K LXXXIV/844/06 z dn. 26.10.2006 65,0 -„- 

Zmpzp - Bo'czyk L XXIII/510/2008 z dn. 27.03.2008 12,9 -„- 
Mpzp - Dworcowa M XXX/657/08 z dn. 30.10.2008 6,1 -„- 
Mpzp – Brzezinka Po$udniowa i 
Kosztowy Pó$nocne 

N XLI/815/09 z dn. 28.05.2009 157,2 -„- 

Razem x x 1030,6 x 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
Uwaga: „Zmpzp” – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; „Mpzp” – miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Wykazanych w powy%szym zestawieniu uchwa$ inicjuj"cych jest trzyna&cie, lecz odnotowa( 
jeszcze nale%y pi!( uchwa$ w sprawie planów, od których odst"piono przez podj!cie kolejnych uchwa$ 
o odst"pieniu, tj.: 
- obszar nr 23 (uchwa$a inicjuj"ca z 28.06.2001 r., uchwa$a odst!puj"ca z 14.11.2003 r.) 
- rejon ulicy )wierczyny (uchwa$a inicjuj"ca z 14.11.2003 r., uchwa$a odst!puj"ca z 30.03.2006), 
- Trójk"t Trzech Cesarzy (uchwa$a inicjuj"ca z 14.11.2003 r., uchwa$a odst!puj"ca z 29.06.2006), 
- miasto Mys$owice w granicach administracyjnych, z wy$"czeniem okre&lonych obszarów 

(uchwa$a inicjuj"ca z 27.11.2003 r., uchwa$a odst!puj"ca z 26.02.2004), 
- Kosztowy Pó$nocne (uchwa$a inicjuj"ca z 31.05.2007 r., uchwa$a odst!puj"ca z 28.05.2009). 

 
Nale%y ponadto odnotowa( cztery uchwa$y dotycz"ce wykonania planów z których zrezygnowano nie 
podejmuj"c %adnych prac, jak równie% nie podejmuj"c uchwa$ odst!puj"cych: 
- tereny górnicze (dolomitów) "Imielin - Pó$noc II" oraz "Imielin - Rek I” (z 18.10.2001 r.), 
- wschodni odcinek DT) (z 14.11.2003 r.), 
- przed$u%enie odcinka Obrze%na Zachodnia (z 14.11.2003 r.), 
- rejon ulicy Bo'czyka – Jastruna (z 14.11.2003 r.). 
 
Plany wg podj#tych uchwa! przedstawiaj$ za!$czniki – tabl. 1, 2 oraz mapa. 
 
3.3. Studium uwarunkowa$ kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 
Dokumentem planistycznym okre&laj"cym polityk! przestrzenn" miasta Mys$owice jest 

„Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice” przyj!te 
Uchwa$" Rady Miasta Mys$owice Nr XXX/656/08 z dnia 30 pa#dziernika 2008 r. Wcze&niejsza 
edycja studium pochodzi$a z 2000 r. (uchwa$a Nr XXIII/265/2000 z dnia 6 czerwca 2000 roku). 

Obowi"zuj"ce „Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mys$owice” w nast!puj"cy sposób okre&la g$ówne (wybrane) kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej i w przeznaczeniu terenów: 
1) Porz"dkowanie struktury zagospodarowania przestrzennego miasta, 
2) Krystalizacja struktury przestrzennej, 
3) Integracja przestrzenna i spo$eczna miasta, 
4) Integracja w obszarze metropolitalnym. 
 
ad. 1) 
Porz"dkowanie struktury zagospodarowania przestrzennego miasta: 
1.1) Kszta$towanie zwartych, czytelnie wyodr!bnionych obszarów o podobnym charakterze 
u%ytkowania i intensywno&ci zagospodarowania terenu (stref funkcjonalnych) - zw$aszcza na stykach 
terenów otwartych o g$ównej funkcji przyrodniczej z terenami zainwestowanymi. 
1.2) Restrukturyzacja rozleg$ych kompleksów przemys$owo-sk$adowych po$o%onych w otoczeniu 
&ródmie&cia, w kierunku: 
- wielofunkcyjnej zabudowy &ródmiejskiej, z przewag" funkcji us$ugowych i mieszkaniowej 

(tereny zak$adu g$ównego Kopalni Mys$owice),  
- nieuci"%liwych dzia$alno&ci produkcyjnych i us$ugowych (tereny w rejonie ulic Miarki - 

Partyzantów), z mo%liwo&ci" wprowadzenia intensywnej zabudowy us$ugowej i mieszkaniowo-
us$ugowej, w formie zorganizowanych zespo$ów.  

1.3) Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemys$owych: 
- po$o%onych pomi!dzy ulic" Obrze%n" Pó$nocn" a granic" miasta, z przeznaczeniem na cele: a) 

nieuci"%liwej produkcji i us$ug (strefa pomi!dzy ulic" Obrze%n" Pó$nocn" a lini" kolejow"), b) 
rekreacji i wypoczynku, (obszar po pó$nocnej stronie linii kolejowej, z o&rodkiem rekreacyjnym 
Hubertus), 

- po$o%onych w Brzezince (po wschodniej stronie Stacji Poboru Op$at na autostradzie A-4) oraz 
terenu sk$adowiska odpadów Elektrowni Jaworzno III. Mo%liwe kierunki przeznaczenia 
obejmuj": a) ró%norodne formy aktywno&ci gospodarczej, takie jak magazynowanie i 
dystrybucja, handel hurtowy, transport, produkcja (za wyj"tkiem zak$adów stwarzaj"cych 
ryzyko powa%nej awarii) oraz us$ugi produkcyjne (dzia$alno&( pomocnicza na rzecz 
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przedsi!biorstw), b) us$ugi rekreacji, sportu i rozrywki wraz terenami zieleni, w referowanej 
formie parku rozrywki i rekreacji o regionalnym zasi!gu oddzia$ywania - jako alternatywny 
sposób zagospodarowania terenu, 

- po$o%onych przy ulicy Laryskiej (teren zlikwidowanej cegielni) na cele zabudowy 
mieszkaniowo-us$ugowej, 

1.4) Racjonalizacja wykorzystania przestrzeni, ze szczególnym uwzgl!dnieniem obszaru Starego 
Miasta – zagospodarowanie luk budowlanych, przebudowa obiektów o gabarytach mniejszych od 
otaczaj"cej zabudowy, wymiana zdekapitalizowanej substancji pozbawionej walorów zabytkowych 
(zw$aszcza zasobów mieszkaniowych pomi!dzy ulic" Towarow" a Bytomsk"). 
 
ad. 2)  
Krystalizacja struktury przestrzennej: 
2.1) Wzmocnienie funkcji Starego Miasta jako o&rodka koncentracji funkcji administracyjnych, 
handlowych i innych us$ugowych o znaczeniu ogólnomiejskim, poprzez koncentracj! us$ug 
publicznych o randze ponadlokalnej, kontynuacj! rehabilitacji przestrzeni publicznych oraz popraw! 
dost!pno&ci komunikacyjnej obszaru, w tym obs$ugi komunikacj" zbiorow". 
2.2.) Ukszta$towanie w rejonie skrzy%owania ulic Bytomskiej i )wierczyny centrum us$ugowo-
handlowego o ogólnomiejskim lub ponadmiejskim zasi!gu oddzia$ywania, z wykorzystaniem 
zabytkowych obiektów Kopalni Mys$owice ("Nowe Centrum"). 
2.3) Przekszta$cenie zagospodarowania pozosta$ych terenów zak$adu g$ównego Kopalni Mys$owice w 
kierunku zabudowy typu &ródmiejskiego (us$ugowej, mieszkaniowej i wielofunkcyjnej o wysokiej 
intensywno&ci). 
2.4) Wzmocnienie funkcji us$ugowej i handlowej po zachodniej stronie ulicy O&wi!cimskiej, 
zw$aszcza na odcinku pomi!dzy ul. Miko$owsk" a Reymonta oraz pomi!dzy ulic" Mickiewicza a 
Miarki, poprzez zwi!kszenie udzia$u funkcji us$ugowych i intensyfikacj! wykorzystania terenu. 
2.5) Ukszta$towanie nowego o&rodka us$ugowo-handlowego dla po$udniowej cz!&ci miasta, z pe$nym 
zakresem podstawowych us$ug publicznych i komercyjnych oraz terenem parkowym, na terenie 
zlikwidowanej cegielni przy ul. Laryskiej. 
2.6) Kszta$towanie pó$nocnej strefy aktywno&ci gospodarczej wzd$u% ulicy Ks. Bo'czyka oraz 
w rejonie skrzy%owania ulic Katowickiej i Obrze%nej Pó$nocnej jako pasma zainwestowania us$ugowo 
- produkcyjnego. 
2.7) Wzmocnienie funkcji i poszerzenie po$udniowej strefy aktywno&ci gospodarczej w Brzezince - 
dzia$alno&ci produkcyjnej, zwi"zanej z transportem i dystrybucj" oraz innymi us$ugami dla 
przedsi!biorstw. 
2.8) Ukszta$towanie w poszczególnych osiedlach lokalnych o&rodków us$ugowo-handlowych 
o dogodnej dost!pno&ci przestrzennej. 
2.9) Utrzymanie wiod"cej funkcji przyrodniczej i ochrona krajobrazu systemu terenów otwartych 
opartego na dolinach cieków i uzupe$nionego kompleksami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
zapewniaj"cego powi"zanie ekologiczne kompleksów le&nych. 
 
ad.3)  
Integracja przestrzenna i spo$eczna miasta: 
3.1) Os$abienie oddzia$ywania bariery terenów kolejowych, poprzez zagospodarowanie terenów 
kolejowych zb!dnych PKP i KWK Mys$owice na cele:  
- zintegrowanego w!z$a przesiadkowego transportu publicznego kolej - autobus - tramwaj wraz z 

dworcem pasa%erskim, 
- us$ugowe (zw$aszcza handlu detalicznego, us$ug dla ludno&ci, funkcji zwi"zanych z obs$ug" 

transportu), z dba$o&ci" o zachowanie obiektów posiadaj"cych warto&( zabytkow" i ekspozycj! 
panoramy Starego Miasta z ulicy Katowickiej. 

3.2) Poprawa powi"za' komunikacyjnych Starego Miasta z zachodni" cz!&ci" )ródmie&cia: 
- zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 z ci"gu ulic Krakowska - Katowicka na Obrze%n" 

Zachodni" oraz nowy odcinek biegn"cy wzd$u% ulicy Stadionowej, na po$udnie od o&rodka 
S$upna do w!z$a "J!zor" w Jaworznie,  

- przebudowa ulic Towarowej, Katowickej i O&wi!cimskiej z wykorzystaniem cz!&ci terenów 
kolejowych, 
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- przebudowa wiaduktów kolejowych w ci"gu ulic Krakowskiej i Bytomskiej uwzgl!dniaj"ca 
stworzenie dogodnych powi"za' pieszych i rowerowych, 

- stworzenie od jednego lub dwóch nowych powi"za' pieszych pomi!dzy Starym Miastem a 
zachodni" cz!&ci" &ródmie&cia.  

3.3.) Ukszta$towanie czytelnego uk$adu drogowego w po$udniowej cz!&ci miasta, którego 
zasadniczymi elementami powinny by(: 
- planowana po$udnikowa o& komunikacyjna, $"cz"ca w!ze$ autostrady A-4 i Obrze%nej 

Zachodniej z w!z$em drogi ekspresowej S-1 na granicy Mys$owic i L!dzin,  
- planowana droga o przebiegu wschód - zachód, $"cz"ca ulic! Dzier%onia w Weso$ej z ulic" 

Brzezi'sk", poprzez ulic! Dworcow" - wymagaj"c" modernizacji wraz z wiaduktem kolejowym 
w ci"gu tej drogi. 

- prawid$owy uk$ad ulic lokalnych - wymagaj"cy zdefiniowania, pilnego uregulowania stanu 
prawnego oraz sukcesywnej modernizacji do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi. 

3.4) Utworzenie sieci tras rowerowych, tworz"cych alternatyw! dla ruchu samochodowego wewn"trz 
&ródmie&cia, zapewniaj"cych powi"zanie systemu terenów parkowo-rekreacyjnych oraz po$"czonych z 
terenami rekreacyjnymi w miastach s"siednich. 
3.5) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, ze szczególnym uwzgl!dnieniem 
zabytkowych osiedli robotniczych Piasek, Miarki - Robotnicza, i obszaru po$o%onego pomi!dzy 
ulicami Bytomsk" i Towarow". 
3.6) Kszta$towanie sieci handlowej miasta w sposób sprzyjaj"cy utrzymaniu witalno&ci istniej"cych 
lokalnych o&rodków us$ugowych i mo%liwo&ci zaspokojenia potrzeb mieszka'ców w zakresie 
codziennych zakupów i podstawowych us$ug w pobli%u miejsca zamieszkania, w odleg$o&ci 
dogodnego doj&cia pieszego. 
 
ad. 4)  
Integracja w obszarze metropolitalnym: 
4.1) Usprawnienie powi"za' drogowych w obr!bie obszaru metropolitarnego: 
- rozbudowa w!z$a "Wilhelmina" i budowa w!z$a „Janów” zapewniaj"cych sprawne po$"czenie 

drogowe &ródmiejskiej cz!&ci Mys$owic z centrum Katowic, 
- przed$u%enie Drogowej Trasy )rednicowej do Jaworzna i Sosnowca, 
- budowa po$"czenia ulicy D$ugiej z ulic" Bia$y Brzeg w Jaworznie, zapewniaj"cej powi"zanie 

po$udniowych dzielnic Jaworzna z drog" S-1. 
4.2) Wspólne rozwi"zania w zakresie infrastruktury technicznej: 
- kanalizacji sanitarnej - oczyszczanie &cieków odprowadzanych z terenu Mys$owic oraz cz!&ci 

obszaru miasta Katowice (planowanym kolektorem Bolina) w oczyszczalni Radocha na terenie 
Sosnowca, 

- gospodarki odpadami - lokalizacja elementów systemu gromadzenia i unieszkodliwiania 
odpadów na zdegradowanych terenach poprzemys$owych na granicy Katowic - Szopienic i 
Mys$owic. 

4.3) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na granicy Mys$owic (o&rodek Hubertus), Sosnowca i 
Katowic w ramach realizacji idei Parku S"siedzkiego. 
 
U%ytkowanie terenów i przeznaczenie terenów (wg Studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mys$owice 

Wyszczególnienie 
Stan  

w 2006 r. 

Stan 
docelowy wg 

suikzp 

 
Stan w 2006 

= 100 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo - us$ugowej 

1171 1750 MN, MW, MNU, MWU 149 

Tereny us$ug i produkcji 473 943 U, UH, U/ZU, S, CH, PU, 
UP, PE, TK/U 

199 

Tereny rolne, zieleni i wód 2357 1371 R, ZE-I, ZE-II, ZU, 
ZU/U, ZC 

58 

Tereny lasów 1842 1804 ZL 98 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
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Polityka przestrzenna okre&lona w studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mys$owice (z 2008 r.) w istotny sposób ukierunkowana jest na rozwój funkcji 
mieszkalnictwa i gospodarki. )wiadcz" o tym wielko&ci przyrostu terenów przeznaczonych – 
generalnie ujmuj"c – pod funkcje mieszkaniowe i gospodarcze. Wed$ug studium uwarunkowa' 
kierunków zagospodarowania przestrzennego powierzchnia terenów przeznaczonych pod funkcje 
gospodarcze mo%e ulec podwojeniu w stosunku do stanu z istniej"cego, a wielko&( terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne i wielorodzinne) mo%e wzrosn"( o 
50%. Odbywa si! to – przede wszystkim - kosztem terenów rolnych (otwartych). 

Studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego okre&la (w rozdz. B.IX) 
obszary dla których obowi"zkowe jest sporz"dzenie planów miejscowych (tzw. plany obligatoryjne) i 
obszary dla których Gmina zamierza sporz"dzi( plany miejscowe (tzw. plany fakultatywne). Plany 
obligatoryjne obejmuj" tereny górnicze kopal' w!gla kamiennego oraz kopal' dolomitu. 
W zwi"zku z ustaw" z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) 
zachodz" nowe przes$anki w tym zakresie. Szerzej o tym w rozdz. 5.2 odnosz"cym si! do oceny 
aktualno&ci studium. 
 
Studium uwarunkowa" kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawia za!$cznik – mapa. 
 

4. Wnioski o zmian! dokumentów planistycznych 

4.1. Rekomendowane rozstrzygni!cia 

 
Analiza wniosków o zmian! lub sporz"dzenie podstawowych dokumentów planistycznych 

(tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa' kierunków 
zagospodarowania przestrzennego) jest jedn" z podstaw oceny aktualno&ci miejscowych planów oraz 
studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski w tej sprawie dostarczaj" wiedzy na temat 
potrzeb rozwoju gminy w optyce indywidualnych inwestorów. Pozwala to na weryfikacj! lub 
doprecyzowanie polityki przestrzennej gminy, z zasady ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb ca$ej 
zbiorowo&ci mieszka'ców i przedsi!biorców. 

W okresie od ko'ca 2006 r. do ko'ca 2010 r. z$o%ono prawie 100. wniosków odnosz"cych si! 
do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. S" to wnioski: o zmian! miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wykonanie planów, zmian! studium uwarunkowa' kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jak i wnioski niezwi"zane bezpo&rednio z dokumentami 
planistycznymi. Ponadto do po$owy 2011 r. z$o%ono jeszcze 12. wniosków, które poddano analizie. 
Wnioski obejmuj" ok. 60 tzw. „kwestii przestrzennych” – ró%nica w liczbie ogólnej wynika z faktu, i% 
czasami do jednej lokalizacji jest zg$oszonych wi!cej ni% jeden wniosek lub wniosek obejmuje wi!cej 
ni% jedn" lokalizacj! przestrzenn". 

 
Zdecydowana wi!kszo&( (74%) wniosków postuluje o przeznaczenia terenów na cele 

inwestycyjne (mieszkaniowe, us$ugowe, przemys$owe, itp.). Pozosta$e wnioski dotycz" takich kwestii 
jak: uzyskanie informacji, opracowanie mpzp, stworzenie warunków dla wielko powierzchniowych 
obiektów handlowych (Tesco Polska Sp. z o.o. oraz Marcpol Sp. z o.o.) oraz w"tpliwo&ci w stosunku 
do planowanych dróg. 
Prawie po$owa wniosków dotyczy zmiany planów (44%), podczas gdy zmiany studium dotyczy 24% 
wniosków. Pozosta$" cz!&( obejmuj" wnioski dedykowane jednocze&nie do planów i studium, jak i nie 
adresowane ani do planów, ani do studium. 

Dla ok. 51% wniosków rekomendowanym sposobem rozstrzygni!cia jest nieuwzgl!dnienie 
wniosku. W znacz"cej wi!kszo&ci dotycz" one przeznaczenia dzia$ek pod zabudow! mieszkaniowo – 
us$ugow". Propozycje nieuwzgl!dnienia wniosków wynikaj" z potrzeby uwzgl!dniania w wi!kszym 
stopniu interesów ogólnospo$ecznych ni% indywidualnych. Potrzebami tymi s" m.in. racjonalizacja 
wydatków na uzbrojenie nowych terenów w infrastruktur! techniczn", w tym przede wszystkim w 
drogi dojazdowe, wodoci"g i kanalizacj!. Równie istotn" jest potrzeba zachowania $adu 
przestrzennego, przez co rozumie si! „takie ukszta$towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn" 
ca$o&( oraz uwzgl!dnia w uporz"dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
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funkcjonalne, spo$eczno – gospodarcze, &rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne” 
(art. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wnioski których nie powinno 
si! uwzgl!dni( dotycz" w du%ej mierze zmiany przeznaczenia dzia$ek ze stref zieleni na zabudow! 
mieszkaniow" lub us$ugow". Cz!sto s" to miejsca istotne w strukturze przestrzennej miasta dla 
utrzymanie ci"g$o&ci terenów zieleni i aktywnych przyrodniczo. 

Oko$o 45% wniosków kwalifikuje si! do uwzgl!dnienia – w ca$o&ci lub w cz!&ci. Pozosta$a 
cz!&( to wnioski bezprzedmiotowe. Tak samo jak w grupie wniosków rekomendowanych do 
nieuwzgl!dnienia, w grupie proponowanych do uwzgl!dnienia przewa%aj" wnioski o dopuszczenie 
nieruchomo&ci do zabudowy (najcz!&ciej mieszkaniowo – us$ugowej). 
 

Wykaz wniosków – z rekomendowanym rozstrzygni#ciem – przedstawia za!$cznik – tabl. 4 

oraz mapa. 
 
4.2. Nast!pstwa rekomendowanych rozstrzygni!% 

 
W odniesieniu do obowi"zuj"cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz obowi"zuj"cego studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego (z 2008 r.), 
przyj!cie rekomendowanego rozstrzygni!cia wniosku mo%e skutkowa( nast!puj"cymi 
konsekwencjami: 
- dla ok. 30% wniosków zmian" planu (lub opracowaniem nowego), 
- równie% dla ok. 30% zmian" studium i planu (lub opracowaniem nowego planu). 
Dla pozosta$ych ok. 40%, rekomendowane rozstrzygniecie wniosków nie skutkuje potrzeb" zmiany 
dokumentów planistycznych. 
Obszarem koncentracji wniosków z konsekwencjami zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest  
- Stara Weso$a [plan 8; wnioski: 7, 10, 19, 11, 12 i 50], szczególnie obszar pomi!dzy ulicami 

Kr!t" i Obro'ców Westerplatte oraz 
- Brzezinka Po$udniowa i Kosztowy Pó$nocne [plan 9; wnioski: 27 i 44]. 
Inne, ewentualne zmiany obejmuj": 
- plan w rejonie ulic Topolowej i Le&nej [plan 2.21; wniosek 17] – z podtrzymaniem ustalenia dla 

planowanej drogi klasy Z, 
- plan w rejonie ul. Dworcowej [plan 2.6; wniosek 48b], 
oraz (w drobnym zakresie, tj. pojedyncze wnioski): 
- plan Morgi Zachodnie [plan 5; wniosek 22], 
- plan Kosztowy [plan 7; wniosek 54]. 
 
Rekomendowane rozstrzygni!cia wniosków wskazuj" równie% na potrzeb! zmiany studium 
uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji – zmian! 
obowi"zuj"cego planu lub wykonanie nowego planu. Obszarem koncentracji wniosków z 
konsekwencjami zmiany studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego s": 
- +awki [brak planu obowi"zuj"cego; podj!ta uchwa$a inicjuj"ca w 2006 r.; wnioski 16, 29, 38 i 

47]; 
- pó$nocna cz!&( Dzie(kowic [plan 4] - w zwi"zku z wnioskiem o rozszerzenie przeznacze' w 

kierunku RP (tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej) z mo%liwo&ci" „zabudowy na cele 
produkcji rolnej i podobnej” [wniosek 21], 

Inne, ewentualne zmiany studium z tytu$u rozstrzygni!cia wniosków obejmuj": 
- Dzie(kowice [plan 4] – rejon postulowanego boiska sportowego [wniosek 9], 
- rejon ulic Kubicy, Spokojnej (Hajdowizna) [obszar nie obj!ty planem; wnioski 24 i 40], 
- oraz drobna zmiana w Starej Weso$ej [obszar nie obj!ty planem po po$udniowej stronie ul. 

Laryskiej; wniosek 43]. 
 
Specyficznymi wnioskami s" takie, które zlokalizowane s" poza obowi"zuj"cymi planami, natomiast 
ich uwzgl!dnienie powinno poci"ga( za sob" wykonanie nowego planu, dotychczas nie 
przewidywanego. Sytuacja taka dotyczy nast!puj"cych wniosków: 
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- CTL Maczki - Bór Sp. z o.o. [wniosek 45], o opracowanie planu dla prowadzenia szeroko 
rozumianych dzia$alno&ci gospodarczych (w tym urz"dzenia i instalacje do zagospodarowania 
odpadów, równie% niebezpiecznych oraz unieszkodliwiania odpadów) w rejonie na wschód od 
ul. Bia$obrzeskiej, pomi!dzy ul. Cmentarn" i autostrad", 

- Europol Investment [wniosek 14], o „wyra%enie zgody i podanie warunków wykupu 
nieruchomo&ci”, na której wnioskodawca jest „zainteresowany wybudowaniem ok. 500 
mieszka' zabudowy wielorodzinnej”, w rejonie ulic Miko$owskiej i Stokrotek, 

- Marcpol Sp. z o.o. [wniosek 28] – o przeznaczenie terenu pod wielkopowierzchniowy obiekt 
handlowy (ponad 2000m2) oraz dokonanie podzia$u geodezyjnego. Specyfik! tego wniosku 
podkre&la fakt, i% dla obszaru obj!tego wnioskiem podj!to wcze&niej uchwa$! o przyst"pieniu 
do sporz"dzenia planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulicy Bo'czyka – Jastruna, 
uchwa$a z 2003 r.), lecz prac ostatecznie nie podj!to. Uchwa$a ta wymaga zmiany - aktualizacji. 

Inicjatywy te wymagaj" dalszej analizy i oceny ich przydatno&ci dla rozwoju miasta, tym niemniej w 
niniejszej analizie rekomendowanym kierunkiem rozstrzygni!cia jest uwzgl!dnienie wniosków. 
 
Jak stwierdzono powy%ej, ok. 40%, rekomendowanych rozstrzygni!( wniosków nie skutkuje potrzeb" 
zmiany dokumentów planistycznych. W przewa%aj"cej mierze dotycz" nieuwzgl!dnionych propozycji 
zmiany przeznacze' w kierunku zabudowy mieszkaniowo – us$ugowej. Przyk$adem jest wniosek 
mieszka'ców osiedla Kosztowy (z ko'ca 2006 r.; wniosek 1). 
 
Wykaz wniosków – z nast#pstwami rekomendowanych rozstrzygni#% dla dokumentów planistycznych – 

przedstawia za!$cznik – tabl. 4 oraz mapa. 
 

5. Ocena aktualno"ci dokumentów planistycznych 

5.1. Ocena aktualno&ci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kszta$tuj", wraz z innymi przepisami, 
sposób wykonywania prawa w$asno&ci nieruchomo&ci. Od wej&cia w %ycie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w obszarze, dla którego sporz"dzono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budow! wydawane jest wprost na podstawie ustale' 
planu – z pomini!ciem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W zwi"zku z tym istotne jest, aby 
miejscowy plan zawiera$ wszystkie wymagania, a zw$aszcza ograniczenia i warunki 
zagospodarowania terenów, których uwzgl!dnienia w planie wymaga ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy odr!bne. 
Zakres ustale' zawartych w planie oraz forma i skala jego opracowania powinny odpowiada( 
aktualnym wymaganiom, okre&lonym przez ustawodawc! w ustawie i w Rozporz"dzeniu Ministra 
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). St"d wynika okre&lony w art. 
33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi"zek dokonywania zmian planów 
miejscowych wówczas, gdy taka konieczno&( zachodzi w wyniku zmiany ustaw oraz okre&lony w art. 
32 ust. 1 obowi"zek okresowej oceny aktualno&ci miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z punktu widzenia aktualnego stanu prawnego. 

Ocena aktualno&ci planów miejscowych ma na celu identyfikacj! potrzeb dotycz"cych zmiany 
ustale' planów miejscowych. Plany miejscowe ocenia si! ze wzgl!du na nast!puj"ce kryteria: 
- ze wzgl!du na zgodno&( z aktualnymi przepisami prawa – zgodno&( ustale' planu z zakresem 

wymaganym w &wietle art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
2003 r. (z pó#niejszymi zmianami) a tak%e wymaganiami dotycz"cymi formy i zakresu ustale' 
miejscowego planu, okre&lonym w rozporz"dzeniu wydanym na podstawie tej ustawy, stopie' 
uwzgl!dnienia wymaga' okre&lonych w przepisach odr!bnych, 

- wyst"pienie nowych potrzeb w$a&cicieli gruntów i mieszka'ców - wyrazem tych potrzeb 
s" z$o%one wnioski o zmian! lub opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
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- wyst"pienie nowych potrzeb lub mo%liwo&ci rozwojowych gminy - przejawia si! to zmian" 
priorytetów i celów rozwojowych wyra%onych np. w strategii rozwoju, programach 
operacyjnych itp. 

 
Spo&ród dwunastu obowi"zuj"cych planów zagospodarowania przestrzennego, tylko dwa 

plany sporz"dzone s" zgodnie z ustaw" o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. 
Pozosta$ych dziesi!( zosta$o wykonanych wed$ug ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 
r. Na ogóln" powierzchni! 1606 ha obowi"zuj"cych planów, powierzchnia dwóch planów 
sporz"dzonych wed$ug ustawy z 2003 r. wynosi tylko 17 ha. Nale%y doda(, i% obowi"zkowy zakres 
merytoryczny planu wg ustawy z 1994 r. ró%ni$ si! w porównaniu do zakresu wg ustawy z 2003 r. 
Najistotniejsz" ró%nic" jest fakt, i% ni%ej wymienione ustalenia s" obligatoryjne wg ustawy z 2003 r., 
natomiast wg ustawy z 1994 r. wystarczy$o wybra( tylko jeden z wymienionych punktów: 

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj"ce tereny o ró%nych funkcjach, 
- granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj"cych ochronie, 
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, 
- parametry i wska#niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania zabudowy, w 

tym linie zabudowy, 
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu, 
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz"dzania oraz u%ytkowania terenu. 

Ponadto, planom uchwalonym przed styczniem 2001 r. nie towarzysz" opracowania specjalistyczne, 
jak „prognoza oddzia$ywania na &rodowisko” i „opracowanie ekofizjograficzne”. Plany uchwalone na 
podstawie ustawy z 1994 r. pozbawione s" równie% opracowania towarzysz"cego pn. „prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu”. Plany te nie by$y równie% opiniowane przez doradczy organ 
Prezydenta Miasta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego jakim jest miejska 
komisja urbanistyczno – architektoniczna – wymóg ten pojawi$ si! w ustawie z 2003 r. 
Jak z powy%szego wynika, plany zagospodarowania przestrzennego wykonane na podstawie ustawy z 
1994 r. z natury rzeczy pozbawione s" rozwi"za' (niekiedy o istotnym znaczeniu), w które musz" by( 
wyposa%one plany opracowane na podstawie ustawy z 2003. Te ewidentne braki planów 
wcze&niejszych nie musz" jednak oznacza( ich ca$kowitej bezu%yteczno&ci. Chocia% aktualno&( tych 
planów jest niewystarczaj"ca, ich zakres niepe$ny, to generalnie mo%na je okre&li( jako cz!&ciowo 
aktualne. 
Plan z 2008 r. („Miko$owska – Moniuszki – Kwiatowa”) zawiera zapis ograniczaj"cy mo%liwo&( 
lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu $"czno&ci publicznej, co jest niezgodne z 
przepisami pó#niejszej ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us$ug i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 r. nr 106 poz.675, art. 46 ust.1). Zapis planu brzmi nast!puj"co (§3 
ust. 7 lit. e) – „dopuszcza si! lokalizacj! instalacji radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych 
telefonii komórkowej pod warunkiem, %e zasi!g ponadnormatywnego oddzia$ywania tych instalacji, 
ustalony na podstawie przepisów odr!bnych, nie b!dzie kolidowa$ z zagospodarowaniem terenu 
istniej"cym oraz dopuszczonym ustaleniami planu miejscowego, z uwzgl!dnieniem istniej"cego t$a 
elektro – magnetycznego oraz pod warunkiem, %e zasi!g ten nie b!dzie wykracza$ poza obszar obj!ty 
niniejszym planem”. Formalnie bior"c, w terminie 12 miesi!cy od dnia wej&cia w %ycie ww. ustawy 
(art. 75 ust.1), tj. do czerwca 2011 r. gmina powinna dostosowa( tre&( planu w taki sposób, aby plan 
nie uniemo%liwia$ lokalizowania inwestycji z zakresu $"czno&ci publicznej. Jest to przyk$ad 
charakterystycznych zmian ustawodawstwa, których skutki zosta$y bezrefleksyjnie przeniesione na 
samorz"dy gminne. 

W niektórych obszarach plany wymagaj" zmiany – w zwi"zku ze z$o%onymi wnioskami [co 
przedstawiono w rozdz. 4.2] oraz w celu doprowadzenia do spójno&ci z polityk" przestrzenn" 
okre&lon" w studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z 2008 r.). W 
zwi"zku z faktem, i% istotne cz!&ci miasta pozbawione s" w ogóle planów zagospodarowania 
przestrzennego, generalnie uzasadnione jest jeszcze utrzymanie planów uchwalonych w latach 2004 – 
2006 dla miejscowo&ci Dzie(kowice, Morgi, Stara Weso$a, Brzezinka Po$udniowa, Kosztowy i 
Krasowy. 
W grupie planów wykonanych na podstawie ustawy z 1994 r. odmienna jest sytuacja planów 
wykonanych w okresie wcze&niejszym, tj. w latach 1999 – 2003 jako zmiany „Miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice” z 1993 r. Plany te charakteryzuj" si! 
stosunkowo niewielkimi powierzchniami i du%ym rozdrobnieniem (obejmuj" $"cznie 32. obszary o 
$"cznej powierzchni 109 ha). Plany te albo spe$ni$y sw" rol! przygotowania okre&lonego zamierzenia 
inwestycyjnego i ich rola wygas$a, albo ich ustalenia pozosta$y nie zrealizowane i raczej nie zostan" 
zrealizowane. 

W okresie wykonywania niniejszego opracowania nie zosta$y przedstawione dokumenty 
gminne wprowadzaj"ce nowe potrzeby w odniesieniu do dokumentów planistycznych, tj. studium 
uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Syntetyczn$ ocen# aktualno&ci obowi$zuj$cych planów zagospodarowania przestrzennego 

przedstawia za!$cznik – tabl. 5. 
 
5.2. Ocena aktualno&ci studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 
Studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice 

zosta$o przyj!te w pa#dzierniku 2008 r. Dokument jest stosunkowo nieodleg$ej daty, tym niemniej 
wp$yn!$y wnioski, których rekomendowane rozstrzygni!cia wskazywa$yby na potrzeb! zmiany 
studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego [patrz rozdz. 4.2]. Obszarami 
ewentualnych zmian, o najwi!kszym znaczeniu s" +awki oraz pó$nocna cz!&( Dzie(kowic. 
W przypadku dzielnicy +awki, wnioski sprowadzaj" si! do zwi!kszenia zainwestowania 
mieszkaniowego i us$ugowego. Kwestia ta w du%y m stopniu mo%e by( uwzgl!dniona, aczkolwiek 
obszar +awek okre&lony jest w studium jako obszar wskazany do obj!cia ochron" ze wzgl!du na 
warto&ci przyrodnicze i krajobrazowe (w formie obszaru chronionego krajobrazu). Fakt ten nie 
wyklucza mo%liwo&ci ograniczonego rozszerzenia zainwestowania i powinien by( w szczególny 
sposób uregulowany ustaleniami nowego planu. 
Dla pó$nocnej cz!&ci Dzie(kowic wyst!puje sytuacja o tyle specyficzna, i% wnioskodawca wnosi o jak 
najszersze uwzgl!dnienie w przeznaczeniach terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obecnie w 
studium (podobnie jak w planie zagospodarowania przestrzennego) cz!&( terenu okre&lona jest jako 
UP, czyli tereny us$ugowo – produkcyjne, co - jak twierdzi wnioskodawca - hamuje rozwój 
gospodarstwa rolnego. Zmiana ta jest mo%liwa i uzasadniona. 
Pozosta$e, ewentualne zmiany studium maj" charakter wybitnie lokalny [patrz rozdz. 4.2], i mog" by( 
przeprowadzone jednocze&nie z wy%ej wymienionymi. Nale%y zauwa%y(, i% konsekwencj" zmiany 
studium powinna by( zmiana (lub opracowanie nowego) planu zagospodarowania przestrzennego, 
gdy% tylko w ten sposób polityka przestrzenna okre&lona w studium staje si! prawem miejscowym. 
Wykonanie zmiany studium bez zmiany planu jest dzia$aniem niewystarczaj"cym. 

 
Studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego okre&la program planów 

zagospodarowania przestrzennego w podziale na: 
- obszary dla których obowi"zkowe jest sporz"dzenie planów miejscowych (tzw. plany 

obligatoryjne), 
- obszary dla których Gmina zamierza sporz"dzi( plany miejscowe (tzw. plany fakultatywne). 
W przypadku planów fakultatywnych propozycje nie zdezaktualizowa$y si! i stanowi" istotn" cz!&( 
programu postulowanego w niniejszej analizie. Plany obligatoryjne obejmuj" tereny górnicze kopal' 
w!gla kamiennego oraz kopal' dolomitu. 
Jednak nowa ustawa z 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) 
wprowadzi$a istotne zmiany na styku górnictwa i planowania przestrzennego. Najwa%niejsza to 
stwierdzenie (art. 104 ust. 2) - „je%eli w wyniku zamierzonej dzia$alno&ci okre&lonej w koncesji 
przewiduje si! istotne skutki dla &rodowiska, dla terenu górniczego b"d# jego fragmentu mo%na 
sporz"dzi( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o 
zagospodarowaniu przestrzennym”. Tym samym wyeliminowany zosta$ obowi"zek wykonywania 
planów terenów górniczych, który zreszt" - dla ca$ych terenów górniczych w!gla kamiennego - 
praktycznie nie by$ powszechnie wykonywane, gdy% w zgodzie z obowi"zuj"cymi przepisami nie by$y 
mo%liwe do wykonania. 
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W zwi"zku z powy%szym w zakresie obligatoryjno&ci wykonania planów dla terenów górniczych 
zapisy studium nie s" aktualne. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze wchodzi w 
%ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 
5.3. Ocena aktualno&ci podj!tych uchwa# o sporz"dzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 
Obecnie, dla miasta Mys$owice obowi"zuje trzyna&cie uchwa$ o przyst"pieniu do 

sporz"dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [patrz. rozdz. 3.2]. Uchwa$y te s" 
aktualne, gdy% w jakikolwiek sposób nie podj!to decyzji o zrezygnowaniu z prac nad danym planem. 
W odniesieniu do innych uchwa$ inicjuj"cych (przede wszystkim sprzed 2006 r.), dla niektórych 
podj!to decyzje w postaci uchwa$ o odst"pieniu; dla innych zrezygnowano z wykonywania planów nie 
podejmuj"c uchwa$ w tym zakresie. 

Spo&ród trzynastu uchwa$, dziesi!( zosta$o podj!tych w 2006 r., dwie w 2008 r. i jedna w 
2009 r. Wszystkie maj" uzasadnienie, gdy% wykonanie planów wg tych uchwa$ wi"%e si! z realizacj" 
dokumentów planistycznych, które w wi!kszym stopniu ni% decyzje o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu pozwol" na spe$nienie jednego z podstawowych zada' w$asnych gminy 
jakim s" „sprawy $adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo&ciami, ochrony &rodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej” (art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o samorz"dzie gminnym). 

Mankamentem funkcjonowania uchwa$ o przyst"pieniu do sporz"dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego bez podj!cia prac nad tymi planami jest zawieszenie (na 6 
miesi!cy) post!powania w sprawie podzia$u nieruchomo&ci (art. 94 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomo&ciami). W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy okres zawieszenia wynosi 12 
miesi!cy, przy czym fakt zawieszenia okre&lony jest fakultatywnie („post!powanie mo%na zawiesi(” – 
art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tak wi!c, zasadniczo nie 
powinno si! dopuszcza( do sytuacji, kiedy podj!te uchwa$y o przyst"pieniu do sporz"dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oczekuj" d$ugi czas na ich realizacj!. 

Inn" kwesti" jest, i% wszystkie trzyna&cie uchwa$ zosta$o przyj!tych w okresie 2006 – 2009, co 
oznacza i% nie podlegaj" przepisom ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomo&ciami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2010 nr 155 
poz. 1043). Nowe przepisy wprowadzi$y zmiany m.in. w zakresie wymogów jakie powinny spe$nia( 
plany. By$oby kwesti" niefortunn", aby nowe plany nie by$y wykonywane z uwzgl!dnieniem nowych 
przepisów. Najlepszym w tej sytuacji rozwi"zaniem jest anulowanie wszystkich trzynastu uchwa$, i 
przyj!cie nowych w takim samym zakresie przestrzennym, ewentualnie podejmowanie uchwa$ 
odpowiednio do realnego post!pu prac planistycznych. 

Specyficzna sytuacja dotyczy uchwa$y w sprawie przyst"pienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Dworcowa” (uchwa$a z 30.10.2008 r.). Wskutek z$o%enia 
wniosku przez Spó$k! Mieszkaniow" „Mys$owice” (rekomendowanego do uwzgl!dnienia) zasadnym 
jest powi!kszenie obszaru planu o teren obejmuj"cy wniosek oraz teren obejmuj"cy obowi"zuj"cy 
plan (tzw. obszar nr 6) z 2003 r. 
 
5.4. Ocena post!pów w opracowywaniu planów miejscowych za lata 2006 - 2010 

 
W okresie od ko'ca 2006 roku do ko'ca 2010 r. uchwalone zosta$y tylko dwa miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego – „Nowoo&wi!cimska” oraz „Miko$owska - Moniuszki - 
Kwiatowa” – o $"cznej powierzchni 17,2 ha. Przyj!cie tych planów mia$o miejsce w 2008 r. W 
zestawieniu z przyj!tymi w 2006 r. uchwa$ami o przyst"pieniu do sporz"dzania planów na ogóln" 
wielko&( ok. 850 ha, nale%y stwierdzi( wyra#ny uwi"d prac planistycznych. I o ile lata 2006 – 2008 
po&wiecone by$y na opracowane studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
to w latach 2009 – 2010 praktycznie zaprzestano prac planistycznych. 

Dla miasta o znaczeniu i pozycji Mys$owic sytuacja taka jest trudno akceptowalna, tym 
bardziej, %e o potrzebie i zakresie wymaganych prac planistycznych &wiadcz" podj!te w 2006 r. 
uchwa$y o przyst"pieniu do sporz"dzania planów (na ok. 850 ha) oraz przyj!ty w 2008 r. – w studium 
uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunkowy program realizacji 
planów zagospodarowania przestrzennego (kolejne ok. 950 ha). Tak wi!c mo%na stwierdzi(, i% w 
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drugiej po$owie minionego czterolecia 2006 – 2010, zamierzenia sporz"dzania planów 
zagospodarowania przestrzennego pozosta$y tylko zamierzeniami. 
 

6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa "l#skiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa &l"skiego zosta$ przygotowany przez 
Marsza$ka Województwa )l"skiego i przyj!ty 21 czerwca 2004 Uchwa$" Nr II/21/2/2004 Sejmiku 
Województwa )l"skiego. Plan zosta$ opublikowany w Dzienniku Urz!dowym Województwa 
)l"skiego Nr 68/2004 poz. 2049 i wszed$ w %ycie z dniem 10 sierpnia 2004 r. Zosta$ zmieniony 
uchwa$" Nr III/56/1/2010 Sejmiku z dnia 22 wrze&nia 2010 roku, w zakresie zaktualizowania i 
uszczegó$owienia zapisów dotycz"cych przyj!tego zadania o znaczeniu ponadlokalnym pn. 
Rozbudowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach. 
Plan okre&la elementy struktury przestrzennej województwa oraz rozmieszczenie ponadlokalnych 
inwestycji celu publicznego, obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania, obszary 
wsparcia oraz obszary zwi"zane z polityk" ochrony &rodowiska, ochrony przez powodzi" i 
wyst!powania z$ó% kopalin.  

W planie zagospodarowania przestrzennego zdefiniowano struktur! sieci osadniczej 
województwa. W strukturze tej Mys$owice s" okre&lone jako jeden z o&rodków centralnych 
Aglomeracji Górno&l"skiej rozwijaj"cy funkcje metropolitarne, obj!ty stref" wzrastaj"cej koncentracji 
potencja$u gospodarczego i umacniania zwi"zków mi!dzy o&rodkami.  
W planie zagospodarowania województwa &l"skiego okre&lono inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, które powinny by( uwzgl!dnione w gminnych dokumentach 
planistycznych. W ramach tego typu inwestycji, na terenie Mys$owic planowana jest budowa odcinka 
Drogowej Trasy )rednicowej "Katowice - D"browa Górnicza" wraz z pod$"czeniem do autostrady A-
4 oraz drogi S1. Skutki lokalizacji tej inwestycji nie b!d" mia$y jedynie lokalnego znaczenia. Budowa 
drogowej trasy &rednicowej znacz"co wp$ynie na mo%liwo&ci rozwoju i zagospodarowania pó$nocnej 
cz!&ci miasta. 
W planie okre&lono równie% zadania o znaczeniu ponadlokalnym, uwzgl!dnione w dokumentach 
przyj!tych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rad! ministrów, w$a&ciwego ministra lub sejmik 
województwa. Na terenie Mys$owic planowana jest w zakresie tych zada' jedna inwestycja – budowa 
odcinka drogi ekspresowej S1 „Pyrzowice – D"browa Górnicza – Bielsko-Bia$a - Cieszyn”. Na terenie 
miasta zadanie to obejmuje budow! krótkiego odcinka drogi (oko$o 0,5 km) w po$udniowej cz!&ci 
miasta od istniej"cej drogi DK1 do granicy z gmin" Imielin. 
 

7. Kierunki dzia$a% planistycznych 

Okre&la si! nast!puj"ce generalne za$o%enia dzia$a' planistycznych: 
- Obowi"zuj"ce plany (z wyj"tkiem pochodz"cych z lat 1999 – 2003) mo%na okre&li( jako 

cz!&ciowo aktualne. Niezb!dne s" zmiany zwi"zane z ustaleniami studium oraz 
rekomendowanym rozstrzygni!ciem wniosków. Odr!bn" kwesti! stanowi plan „Miko$owska - 
Moniuszki - Kwiatowa” z ustaleniami ograniczaj"cymi mo%liwo&( lokalizowania inwestycji 
celu publicznego z zakresu $"czno&ci publicznej. 

- Podj!te w latach 2006 – 2009 uchwa$y w sprawie przyst"pienia do sporz"dzenia szeregu planów 
zagospodarowania przestrzennego pod wzgl!dem merytorycznym, tzn. co do celowo&ci i 
zakresu przestrzennego proponowanych planów nie zdezaktualizowa$y si!. Ze wzgl!dów 
formalnych (zmiana obowi"zkowego zakresu planów wprowadzona zmian" ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z sierpnia 2010), zaleca si! zmian! 
przedmiotowych uchwa$, w kolejno&ci post!pu prac planistycznych. 

- Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z 2008 r.) – nie wymaga 
jeszcze zmian. Zmiany studium b!d" niezb!dne przy przej&ciu do trzeciego etapu prac 
planistycznych (o czym poni%ej). 

- Wnioski zg$aszane przez zainteresowanych w kwestiach zagospodarowania i planowania 
przestrzennego s" wa%kim elementem kszta$towania polityki przestrzennej miasta, nie stanowi" 
jednak podstawowego kryterium przy podejmowaniu decyzji planistycznych, tj. decyzji o 
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wykonaniu lub zmianie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianie studium 
uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
7.1. Etapowanie prac planistycznych 

 
Dzia$ania planistyczne sprowadzaj" si! do stopniowego wykonywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania – w dalszej kolejno&ci – zmian studium 
uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Program realizacji planów w du%ej mierze okre&lony jest przez podj!te uchwa$y w latach 2006 – 2009 
oraz w obowi"zuj"cym studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego (z 2008 
r.). Zasadnym jest jednak wprowadzenie do tego programu zmian, sprowadzaj"cych si! do: 
- wskazania priorytetowych zmian obowi"zuj"cych planów – zmiany te s" nast!pstwem przyj!cia 

rekomendowanych rozstrzygni!( z$o%onych wniosków do dokumentów planistycznych; 
- okre&lenia mo%liwego etapowania procesu wykonywania planów; 
- wskazania nowych obszarów do obj!cia planem zagospodarowania przestrzennego (w dalszej 

kolejno&ci). 
 

Etapowanie dzia!a" planistycznych przedstawia za!$cznik – tabl. 6 oraz mapa. 
 
Etapowanie dzia$a' planistycznych mo%na okre&li( w czterech cz!&ciach: 

Etap pierwszy – obejmuje lokalne, ograniczone przestrzennie zmiany obowi"zuj"cych 
planów oraz wykonanie nowych planów (dla terenów w rejonie ulic: Miko$owska – Stokrotek oraz 
Bo'czyka - Jastruna). Przedsi!wzi!cia pierwszego etapu mo%na okre&li( jako priorytetowe o 
charakterze interwencyjnym. Ograniczaj" si! do rozwi"zania problemów zagospodarowania 
przestrzennego zg$oszonych we wnioskach do dokumentów planistycznych. Ustalenia 
obowi"zuj"cych planów uniemo%liwiaj" realizacj! wniosków. Przedsi!wzi!cia te nie wymagaj" 
zmiany obowi"zuj"cego studium. 
+"czna powierzchnia planów etapu pierwszego wynosi ok. 50 ha, co stanowi tylko 2,0% ogólnej 
wielko&ci postulowanych planów. Etap pierwszy powinien by( zrealizowany w obecnej kadencji 
w$adz samorz"dowych. 

Etap drugi – sk$ada si! z planów, dla których przyj!to uchwa$y inicjuj"ce w 2006 r. Wybór 
dotyczy uchwa$ obejmuj"cych obszary o szczególnym znaczeniu w strukturze przestrzennej pó$nocnej 
cz!&ci miasta, tj. teren u zbiegu ulic Katowickiej i Obrze%nej Pó$nocnej, teren po KWK „Mys$owice” i 
Stary Ewald. Dla po$udniowej cz!&ci miasta szczególne znaczenie ma plan Larysza. Wynika to z 
krzy%owania si! w tej dzielnicy planowanych dróg o istotnym znaczeniu dla uk$adu drogowego 
miasta, tj. drogi wychodz"cej z w!z$a „Mys$owice” (A4 i Obrze%na Zachodnia) na po$udnie przez 
Morgi, Larysz, Krasowy do granicy z L!dzinami oraz droga $"cz"ca ul. Dworcow" z ul. Dzier%onia, a 
nast!pnie z ul. Kopalnian" i poprzez ni" z ul. Beskidzk" w Katowicach. Opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego jest jedyn" mo%liwo&ci" zablokowania inwestowania w pasach 
terenów przewidzianych pod ci"gi drogowe. Ponadto etap drugi uzupe$nia plan zwi"zany z wnioskiem 
CTL Maczki – Bór (Brzezinka wschód), z nowym rozwi"zaniem komunikacyjnym, umo%liwiaj"cym 
po$"czenie tego obszaru z w!z$em „Brzezinka”. Do etapu drugiego zalicza si! równie% sporz"dzenie 
planu obszaru Brzezinka Po$udniowa i Kosztowy Pó$nocne (w powi"zaniu z wnioskiem PLC Poland 
20 Sp. z o.o. w sprawie rozbudowy hal magazynowych „Pannatoni Park”). 
+"czna powierzchnia planów etapu drugiego wynosi ok. 527 ha, co stanowi 21% ogólnej wielko&ci 
postulowanych planów. Zadania tego etapu mog" zosta( podj!te w obecnej kadencji w$adz 
samorz"dowych. 

Etap trzeci – stanowi najwi!ksz" cz!&( rekomendowanego programu wykonania planów 
zagospodarowania przestrzennego. +"czna powierzchnia planów etapu trzeciego wynosi ok. 1216 ha, 
tj. 48% ogólnej wielko&ci postulowanych planów. 
Etap trzeci obejmuje opracowanie planów zgodnie z kolejnymi uchwa$ami przyj!tymi w latach 2006 – 
2009, tj. Szabelnia, Stare Miasto, Piasek Po$udniowy oraz +awki. Drugi istotny komponent etapu 
trzeciego stanowi" plany wskazane do opracowania w obowi"zuj"cym studium uwarunkowa' 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak np. w pó$nocno zachodniej cz!&ci miasta oraz 
Larysz Pó$noc, Brzezinka, Brzezinka - ul. Piaskowa, Weso$a, Patykowiec i D"browa. 
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Trzecim komponentem s" plany w po$udniowo – wschodniej cz!&ci miasta, dla których dotychczas nie 
podj!to uchwa$ tzw. inicjuj"cych ani nie zosta$y wskazane w obowi"zuj"cym studium. Tereny te w 
du%ej mierze zwi"zane z prowadzonymi ju% (lub planowanymi) dzia$alno&ciami gospodarczymi w 
rejonie wschodniej cz!&ci Brzezinki, w pobli%y w!z$a autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. 
Etap trzeci powinien by( realizowany w nast!pnej kadencji, tym bardziej, i% niektóre z postulowanych 
planów wymagaj" wcze&niejszej zmiany studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (np. +awki). Nie wyklucza to, w przypadku zaistnienia nowych okoliczno&ci, podj!cia 
najpilniejszych zada' do 2014 r. 

Na etap czwarty sk$adaj" si! propozycje planów wynikaj"ce z jednej strony z przyj!tych 
uchwa$, tj.: Brz!czkowice Zachód i Brz!czkowice Wschód. Drug" stron! stanowi" propozycje planów 
wynikaj"ce z potrzeby zmian obowi"zuj"cych planów w taki sposób, aby dostosowa( je do polityki 
przestrzennej okre&lonej w studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego, i to 
w zakresie okre&lenia przeznacze' terenów jak i programu realizacji planów zagospodarowania 
przestrzennego (Hajdowizna). Komponent ten jest (szczególnie odno&nie osi"gni!cia spójno&ci w 
zakresie przeznacze' terenów ze studium) podobny do grupy propozycji planów z etapu pierwszego. 
Ró%nica polega na tym, i% potrzeba osi"gni!cia spójno&ci z rozwi"zani okre&lonymi w studium dla 
niniejszej grupy nie jawi si! tak pilna jak dla grupy z etapu pierwszego. Komponent ten stanowi" 
propozycje m.in. zmian planów dla dzielnic Stara Weso$a i Krasowy Po$udniowe (dla obu wynikaj"ce 
ze zmian w planowanym uk$adzie drogowym) oraz Kosztowy. 
Szczególn" propozycj" jest plan dla terenów nieu%ytków i poprzemys$owych, zdegradowanych 
(osadników py$ów) po$o%onych pomi!dzy autostrad" a Przemsz". To teren znacz"cej powierzchni (ok. 
270 ha), który mo%e si! sta( propozycj" inwestycyjn" miasta. 
+"czna powierzchnia planów etapu czwartego wynosi ok. 755 ha, co stanowi 30% ogólnej wielko&ci 
postulowanych planów. Analogicznie jak w przypadku etapu trzeciego, nie wyklucza si!, i% w 
przypadku wyst"pienia nowych uwarunkowa' niektóre z propozycji etapu czwartego mog" zosta( 
podj!te wcze&niej. Dotyczy to w szczególno&ci propozycja planu pomi!dzy autostrad" a Przemsz" 
oraz w rejonie ulicy bocznej-Katowickiej i Boliny. 
 

Jako specyficzny etap pi!ty nale%y rozpatrywa( zmian! (wymian!) obowi"zuj"cych planów 
zagospodarowania przestrzennego, szczególnie pochodz"cych z lat 1999 oraz 2003 – 2006, tj. 
sporz"dzonych jeszcze na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1995r. Plany te 
pozbawione s" szeregu ustale' które obecnie – wg przepisów ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 – s" obligatoryjne. Funkcjonowanie tych planów nale%y 
traktowa( jako sytuacj! w pewnym sensie wymuszon" a nie po%"dan". W perspektywie kilkuletniej 
zmiany planów powsta$ych na podstawie przepisów ustawy z 1995 r. b!d" coraz bardziej uzasadnione. 
 
Obowi"zuj"ce i zamierzone plany zagospodarowania przestrzennego - pokrycie powierzchni miasta 

Udzia$ powierzchni planów w powierzchni 
miasta 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 
planów w ha 

ogó$em w% 
bez lasów, wód, 

autostrady i drogi 
ekspresowej w % 1/ 

Stan XII 2010 – plany obowi"zuj"ce 1606 24,5 35,8 
Stan po wykonaniu planów proponowa-
nych w niniejszej analizie, z tego:    

etap 1 50,3 x x 
stan na zako'czenie etapu 1 1627 24,8 36,0 

etap 2 527,3 x x 
stan na zako'czenie etapu 2  1980 30,2 43,8 

etap 3 1216,5 x x 
stan na zako'czenie etapu 3 3099 47,3 68,6 

etap 4 754,9 x x 
stan na zako'czenie etapu 4 3753 57,2 83,0 

1/ pow. lasów wynosi ok. 1840 ha, wód – ok. 50 ha, autostrady i drogi ekspresowej ok. 150 ha. 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
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W ramach postulowanego programu wykonania planów zagospodarowania przestrzennego 

mo%liwe jest $"czenie poszczególnych planów jak równie% dzielenie. Nie wyklucza si! równie% 
przesuni!( mi!dzy etapami, w miar! pojawiaj"cych si! potrzeb i nowych okoliczno&ci. Wskazane jest 
tylko utrzymanie okre&lonych zakresów przestrzennych, tj. nie dopuszczanie do wyra#nego zaw!%ania 
przestrzennego, w celu ograniczania przewidywanych konfliktów i problemów przestrzennych. 
Zastrze%enie to nie powinno dotyczy( niezb!dnych do zrealizowania, ma$ych planów o charakterze 
interwencyjnym. 
 
7.2. Geneza prac planistycznych 
 

Generalnie ujmuj"c, kwesti! genezy postulowanych prac planistycznych mo%na sprowadzi( do 
nast!puj"cych sytuacji: 
- plany wynikaj"ce z podj!tych uchwa$ w latach 2006 – 2009 oraz z wniosków i/lub ustale' 

studium z 2008 r. (oznaczenia A – N), 
- plany wynikaj"ce z programu okre&lonego w studium oraz z innych ustale' studium i/lub 

wniosków (nr 1. – 23.), 
- plany wynikaj"ce z rekomendowanych rozstrzygni!( wniosków i/lub z ustale' studium (nr 24. – 

32.), 
- plany - propozycje wynikaj"ce z niniejszej „analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym” (nr 33. – 38.). 
Powy%sza klasyfikacja obrazuje potrzeb! (i mo%liwo&() prowadzenia polityki przestrzennej 

uwzgl!dniaj"cej wcze&niejsze analizy, przemy&lenia i decyzje. Oczywi&cie, nie jest okoliczno&ci" 
korzystn", i% szereg uchwa$ o podj!ciu prac nad planami zagospodarowania przestrzennego pozosta$o 
niezrealizowanych od 2006 r. Z$o%y$o si! na to szereg przyczyn, z których ograniczenia finansowe s" 
szczególnie istotne. Jak ju% stwierdzono powy%ej, uchwa$y o planach podj!te w latach 2006 – 2009 
mo%na uzna( merytorycznie za aktualne (wymagaj" zmian jedynie z przyczyn formalnych). Ich 
aktualno&( oznacza jednocze&nie zasadno&( opracowania planów, cho( niekoniecznie w pilnym 
terminie. 

Istotne znaczenie maja propozycje planów wynikaj"ce z polityki przestrzennej przyj!tej w 
studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego, i to zarówno z 
zaproponowanego w studium programu realizacji planów jak i z innych ustale' studium, odnosz"cych 
si! np. do przeznacze' terenów. Jest wyrazem prowadzenia konsekwentnej polityki przestrzennej 
dokonywanie zmian w obowi"zuj"cych planach zagospodarowania przestrzennego (lub wykonywanie 
nowych planów) zgodnie ze studium uwarunkowa' kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Innym, istotnym impulsem dla kszta$towania polityki przestrzennej s" wnioski dotycz"ce 
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski cz!sto odnosz" si! do obowi"zuj"cych planów, i 
najcz!&ciej wnosz" o ich zmian!. Niekiedy adresatem wniosku jest studium uwarunkowa' kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Zdarza si! równie%, i% wniosek zg$asza nowy problem, now" 
kwesti! przestrzenn" wymagaj"c" mniej lub bardziej pilnej interwencji. Oczekiwanie, i% wszystkie, 
albo nawet wi!kszo&( wniosków mo%e by( uwzgl!dniona jest ma$o realne. W obecnej sytuacji 
zagospodarowania przestrzennego miasta wnioski dotycz"ce zabudowy jednorodzinnej w du%ej 
mierze wnikaj" w struktur! terenów zielonych, które takimi s" i takimi powinny w du%ej mierze 
powinny pozosta(. 

Niniejsza analiza wskazuje dodatkowe, postulowane do wykonania plany zagospodarowania 
przestrzennego, nie uwzgl!dniane dotychczas. Plany te koncentruj" si! w po$udniowo wschodniej 
cz!&ci miasta, cz!&( po wschodniej stronie autostrady, w rejonie Brzezinki Wschód. Najwi!ksza z tych 
propozycji obejmuje obszar nieu%ytków i terenów zdegradowany (osadniki popio$ów z elektrowni) po 
wschodniej stronie autostrad, przy czym, nie s" to propozycje do pilnej realizacji. 
 
Genez# dzia!a" planistycznych przedstawia za!$cznik – tabl. 6 oraz mapa. 
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7.3. Program prac planistycznych na lata 2011 - 2014 

 
Realistyczny program prac planistycznych na lata 2011 – 2014 obejmuje co najmniej podj!cie 

prac nad planami zagospodarowania przestrzennego których geneza tkwi w uwzgl!dnieniu z$o%onych 
wniosków w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzia$ania te 
mia$yby charakter wyra#nie interwencyjny, przy czym jako zasad! nale%y przyj"(, i% pierwszy etap 
prac planistycznych nie powinien wywo$ywa( potrzeby zmiany studium. 
Tak zarysowany program prac planistycznych obejmuje wy%ej przedstawiony etap pierwszy. Do 
ko'ca 2014 r. mo%liwe jest zrealizowanie tego etapu, tj. doprowadzenie do sfinalizowania prac nad 
planami, zak$adaj"c i% opracowanie poszczególnych planów etapu pierwszego mo%e trwa( ok. 1 – 1,5 
roku. 
Nale%y równie% za$o%y(, podj!cie prac nad planami etapu drugiego. Mo%liwe s" trzy opcje: 
- plany zwi"zane z terenami po kop. „Mys$owice” w pó$nocnej cz!&ci miasta, 
- plan Larysza, o du%ym stopniu z$o%ono&ci w po$udniowej cz!&ci miasta, 
- plan Brzezinki Po$udniowej i Kosztów Pó$nocnych oraz plan Brzezinka Wschód. Obie 

propozycje dotycz" terenów gospodarczych w po$udniowo – wschodniej cz!&ci miasta, 
Najbardziej pilne s" propozycje wykonania planów dla terenów zwi"zanych z by$" kop. „Mys$owice” 
w pó$nocnej cz!&ci miasta. 
 
Program prac planistycznych na lata 2011-2014 - postulowany 

Rejon planu 
Symbol 
planu 

Etap Geneza 
Powierz. 

w ha 
Bo'czyk L pierwszy uchwa$a inicjuj"ca z 2008 r. 12,9 
ul. Bo'czyka - Jastruna 24. pierwszy rozstrzygni!cie wniosku 6,2 
,mok, ulice Miko$owska - Stokrotek 25. pierwszy rozstrzygni!cie wniosku 5,8 
Stara Weso$a – obszar pomi!dzy ul. Kr!t" i 
ul. Obro'ców Westerplatte 

28. pierwszy rozstrzygni!cie wniosków 11,3 

Morgi – ulice Wybickiego i Ofiar Wrze&nia 29. pierwszy rozstrzygni!cie wniosku 0,6 
Stara Weso$a – ulice 3 Maja i Obro'ców 
Westerplatte 

30. pierwszy rozstrzygni!cie wniosku 1,3 

Stara Weso$a – ul. Laryska 31. pierwszy rozstrzygni!cie wniosku 0,5 
Brzezinka, ul. Dworcowa 34. pierwszy propozycja „analizy zmian”, 

rozstrzygni!cie wniosków, 
uchwa$a inicjuj"ca z 2008 r. 

11,8 

Brzezinka Wschód 26. drugi rozstrzygni!cie wniosku 35,3 
Larysz D drugi uchwa$a inicjuj"ca z 2006 r. 237,6 
Katowicka - Obrze%na Pó$nocna G drugi uchwa$a inicjuj"ca z 2006 r. 13,2 
Bytomska - )wierczyny - Obrze%na P$n. H drugi uchwa$a inicjuj"ca z 2006 r. 13,4 
Mys$owice Pó$noc - Stary Ewald J drugi uchwa$a inicjuj"ca z 2006 r. 70,7 
Brzezinka Po$udniowa i Kosztowy P$n. N drugi uchwa$a inicjuj"ca z 2009 r. 157,2 

Razem    577,8 
*ród$o: opracowanie w$asne BRR 
 
 
 

8. Materia$y wykorzystane 

Materia$y planistyczne: 
- Obowi"zuj"ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1999 – 2008. 
- Uchwa$y w sprawie przyst"pienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z lat 2001 – 2009 
- Materia$y nt. planów zagospodarowania przestrzennego nieobowi"zuj"cych, w trakcie realizacji 

oraz od których odst"piono 1999 – 2009 
- Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice 

(przyj!te uchwa$" Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mys$owice z dnia 30 pa#dziernika 2008 r.) 
- Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice 

(przyj!te uchwa$" Nr XXIII/265/2000 Rady Miasta Mys$owice z dnia 6 czerwca 2000 r.) 
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mys$owice, zatwierdzony Uchwa$" 
Nr XXXIV/224/93 Rady Miejskiej w Mys$owicach z dnia 11 lutego 1993 r., og$oszon" w 
Dzienniku Urz!dowym Województwa Katowickiego Nr 5 z dnia 5.04.1993 r. poz. 29 

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa &l"skiego, przyj!ty Uchwa$" Nr 
II/21/2/2004 Sejmiku Województwa )l"skiego z dnia 21 czerwca 2004 r., opublikowany w 
Dzienniku Urz!dowym Województwa )l"skiego Nr 68/2004 poz. 2049; zmieniony uchwa$" Nr 
III/56/1/2010 Sejmiku Województwa )l"skiego z dnia 22 wrze&nia 2010 roku (w zakresie 
zaktualizowania i uszczegó$owienia zapisów dotycz"cych przyj!tego zadania o znaczeniu 
ponadlokalnym pn. Rozbudowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach). 

 
 
Materia$y pozosta$e: 
- Wnioski w sprawie zmiany dokumentów planistycznych 2006 – 2010 (2011) 
- Decyzje o pozwoleniach na budow! 2006 - 2010 
- Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006 - 2010 
- Decyzje o warunkach zabudowy 2006 - 2010 
- Bank Danych Regionalnych GUS – efekty budownictwa w Górno&l"skim Zwi"zku 

Metropolitalnym 2006 – 2009 
- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mys$owice (przyj!ta uchwa$" Nr 

LXXXIV/838/2006 z dnia 26 pa#dziernika 2006 r.) 
- Studium komunikacyjne dla miasta Mys$owice, 2006 
- Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Mys$owice, 2005 
 
- Mapa topograficzna 1:10000 
- Ortofotomapa, 2008 



ZA!"CZNIKI 
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Tabl. 1. Plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003–2008 - obowi!zuj!ce, nieobowi!zuj!ce, odst!pione od realizacji, podj"te uchwa#y - nie sporz!dzono projektu planu 

Nr Nazwa Uchwa#a inicjuj!ca Uchwa#a przyjmuj!ca Og#oszenie w Dzienniku Urz"dowym 
Pow. w 

ha 
Uwagi 

1a zmpzp - teren A (przy autostradzie) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  2.63  

1b1 zmpzp - teren B1 (przy ul. Kopernika) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  2.13  

1b2.1 zmpzp - teren B2.1 (przy ul. Jaworowej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  1.00  

1b2.2 zmpzp - teren B2.2 (przy ul. Konopnickiej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  3.22  

1b3 zmpzp - teren B3 (przy ul. Plebiscytowej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  0.38  

1b4 zmpzp - teren B4 (w rejonie ul. Konopnickiej i Ptasiej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XII/175/99 z dn. 21.10.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz.1290 z 1999  10.64  

1b6 zmpzp - teren B6.1, 2, 3 (przy ul. Le%nej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  3.74  

1c1 zmpzp - teren C1 (w Dzie&kowicach) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  2.05 nieobowi!zuj!cy; obowi!zuje plan nr 4 

1c2 zmpzp - teren C2 (przy ul. Chrzanowskiej) XXIX/244/1997 z dn. 25.04.1997 XXII/146/99 z dn. 30.06.1999 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1289 z 1999  2.94  

2.1 zmpzp - obszar nr 1 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.14  

2.2 zmpzp - obszar nr 2 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.62  

2.3 zmpzp - obszar nr 3 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.30  

2.4 zmpzp - obszar nr 4 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.25  

2.5 zmpzp - obszar nr 5 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 1.01  

2.6 zmpzp - obszar nr 6 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 4.89  

2.7 zmpzp - obszar nr 7 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.10  

2.8 zmpzp - obszar nr 8 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 1.38 nieobowi!zuj!cy; obowi!zuje plan nr 6 

2.9 zmpzp - obszar nr 9 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.15  

2.10 zmpzp - obszar nr 10 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 4.87  

2.11 zmpzp - obszar nr 11 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.10  

2.12 zmpzp - obszar nr 12 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 9.33 nieobowi!zuj!cy; obowi!zuje plan nr 10 

2.13 zmpzp - obszar nr 13 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 12.13 nieobowi!zuj!cy; obowi!zuje plan nr 10 

2.14 zmpzp - obszar nr 14 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 1.48  

2.15 zmpzp - obszar nr 15 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.45  

2.16 zmpzp - obszar nr 16 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 2.68  

2.17 zmpzp - obszar nr 17 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 2.61  

2.18 zmpzp - obszar nr 18 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 2.05  

2.19 zmpzp - obszar nr 19 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.54  

2.20 zmpzp - obszar nr 20 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.39  

2.21 zmpzp - obszar nr 21 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 1.58  

2.22 zmpzp - obszar nr 22 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 10.82  

- zmpzp - obszar 2.23 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 x x 11.89 odst!piono od prac - uchw. XVII/197/2003 z 

dn. 14.11.2003 

2.24 zmpzp - obszar nr 24 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.51  

2.25 zmpzp - obszar nr 25 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.23  

2.26 zmpzp - obszar nr 26 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.71  

2.27 zmpzp - obszar nr 27 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 0.33  

2.28 zmpzp - obszar nr 28 XXXIX/381/2001 z dn. 28.06.2001 XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3721 z dn. 23.12.2003 45.48  

3 zmpzp - Bo'czyk (Katowicka, Obrze(na Pó#nocna, p. Bolina XLIX/497/2002 z dn. 4.07.2002 XVII/196/2003 z dn. 14.11.2003 D.U.W.$l. Nr 115 poz. 3720 z dn. 23.12.2003 11.08  

4 mpzp - Dzie&kowice XXXVII/379/2001 z dn. 28.06.2001 XXIV/259/2004 z dn. 26.02.2004 D.U.W.$l. Nr 33 poz. 1072 z dn. 21.04.2004 262.87  

5 mpzp - Morgi Zachodnie XXXVII/376/2001 z dn. 28.06.2001 LIV/557 z dn. 24.11.2005 D.U.W.$l. Nr 151 poz. 4454 z dn. 28.12.2005 157.01  

6 mpzp - Morgi wschodnie XXXVII/375/2001 z dn. 28.06.2001 LIV/558/05 z dn. 24.11.2005 D.U.W.$l. Nr 151 poz. 4455 z dn. 28.12.2005 103.49  

7 mpzp - Kosztowy XXXVII/380/2001 z dn. 28.06.2001 LIV/559/05 z dn. 24.11.2005 D.U.W.$l. Nr 151 poz. 4456 z dn. 28.12.2005 115.57  

8 mpzp - Stara Weso#a XXXVII/377/2001 z dn. 28.06.2001 LIV/560/05 z dn. 24.11.2005 D.U.W.$l. Nr 151 poz. 4457 z dn. 28.12.2005 358.70  

9 mpzp - Brzezinka Po#udniowa XLII/445/2002 z dn. 24.01.2002 LXV/659/06 z dn. 30.03.2006 D.U.W.$l. Nr 54 poz. 1511 z dn. 9.05.2006 157.25  

10 mpzp - Krasowy Po#udniowe XXXVII/378/2001 z dn. 28.06.2001 LXXIX/754/06 z dn. 31.08.2006 D.U.W.$l. Nr 118 poz. 3351 z dn. 11.10.2006 314.16  

- mpzp - tereny gór. "Imielin-Pólnoc II" oraz "Imielin-Rek I” XXXIX/407/2001 z dn. 18.10.2001 x x 214.06 prac nie podj"to ostatecznie (zrezygnowano) 



Nr Nazwa Uchwa#a inicjuj!ca Uchwa#a przyjmuj!ca Og#oszenie w Dzienniku Urz"dowym 
Pow. w 

ha 
Uwagi 

- mpzp - wschodni odcinek DT$ XVII/199/2003 z dn. 14.11.2003 x x 17.05 prac nie podj"to ostatecznie (zrezygnowano) 

- mpzp - przed#u(enie odcinka Obrze(na Zachodnia XVII/200/2003 z dn. 14.11.2003 x x 11.69 prac nie podj"to ostatecznie (zrezygnowano) 

- mpzp - rejon ulicy $wierczyny XVII/202/2003 z dn. 14.11.2003 x x 1.40 odst!piono od prac - uchw. LXV/660/06 z dn. 

30.03.2006 

11 mpzp – Nowoo%wi"cimska LXX/700/06 z dn. 25.05.20061 XXIX/645/08 z dn. 25.09.2008 D.U.W.$l. Nr 208 poz. 4049 z dn. 4.12.2008 7.88  

- mpzp - Trójk!t Trzech Cesarzy XVII/203/2003 z dn. 14.11.2003 x x 35.74 odst!piono od prac - uchw. LXXIV/738/06 z 

dn. 29.06.2006 

- mpzp - rejon ulicy Bo'czyka – Jastruna XVII/204/2003 z dn. 14.11.2003 x x 5.33 prac nie podj"to ostatecznie (zrezygnowano) 

- mpzp - miasto Mys#owice (z wy#!czeniem okre%lonych 

obszarów) 

XVIII/216/2003 z dn. 27.11.2003 x x x odst!piono od prac - uchw. XXIV/258/04 z 

dn. 26.02.2004 

A mpzp - Brz"czkowice Wschód LXXIV/739/06 z dn. 29.06.2006 x x 154.13 nie sporz!dzono projektu planu 

B mpzp - Brz"czkowice Zachód LXXIV/740/06 z dn. 29.06.2006 x x 52.59 nie sporz!dzono projektu planu 

C mpzp – )awki LXXIV/741/06 z dn. 29.06.2006 x x 161.81 nie sporz!dzono projektu planu 

D mpzp – Larysz LXXIV/742/06 z dn. 29.06.2006 x x 237.62 nie sporz!dzono projektu planu 

E mpzp - Stare Miasto LXXXIV/839/06 z dn. 26.10.2006 x x 37.82 nie sporz!dzono projektu planu 

F mpzp - Piasek Po#udniowy LXXXIV/840/06 z dn. 26.10.2006 x x 48.21 nie sporz!dzono projektu planu 

G mpzp - Katowicka - Obrze(na Pó#nocna LXXXIV/841/06 z dn. 26.10.2006 x x 13.17 nie sporz!dzono projektu planu 

H mpzp - Bytomska - $wierczyny - Obrze(na Pó#nocna LXXXIV/842/06 z dn. 26.10.2006 x x 13.40 nie sporz!dzono projektu planu 

J mpzp - Mys#owice Pó#noc - Stary Ewald LXXXIV/843/06 z dn. 26.10.2006 x x 70.70 nie sporz!dzono projektu planu 

K mpzp - Mys#owice Pó#noc - Szabelnia – Hubertus LXXXIV/844/06 z dn. 26.10.2006 x x 64.98 nie sporz!dzono projektu planu 

12 mpzp – Miko#owska – Moniuszki – Kwiatowa LXXXIV/845/06 z dn. 26.10.2006 XXII/486/08 z dn. 28.02 2008 D.U.W.$l. Nr 97 poz. 1991 z dn. 28.05.2008 9.32  

- zmpzp - Kosztowy Pó#nocne IX/199/2007 z dn. 31.05.2007 x x 47.02 odst!piono od prac - uchw. XLI/815/09 z dn. 

28.05.2009 

L zmpzp - Bo'czyk XXIII/510/2008 z dn. 27.03.2008 x x 12.87 nie sporz!dzono projektu planu 

M mpzp - Dworcowa XXX/657/08 z dn. 30.10.2008 x x 6.06 nie sporz!dzono projektu planu 

N mpzp – Brzezinka Po#udniowa i Kosztowy Pó#nocne XLI/815/09 z dn. 28.05.2009 x x 157.17 nie sporz!dzono projektu planu 

 

                                                 
1 zmieniaj!ca uchwa#" Nr XVII/201/2003 z dn. 14.11.2003 



Tabl. 2. Uchwa!y w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 1999 – 2009 

 a) przyjmuj"ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 b) o przyst"pieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 c) o odst"pieniu od sporz"dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Nr Nazwa skrócona planu Uchwa!a (pe!na nazwa) 

  a) Uchwa!y przyjmuj"ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1a,

b,c 

zmpzp - tereny A, B1, 

B2.1, B2.2, B3, B6.1, 

B6.2, B6.3, C1, C2 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr XII/146/99 z 30 czerwca 1999 r w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mys!owice 

1b4 zmpzp - teren B4 (w 

rejonie ul. Konopnickiej i 

Ptasiej) 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr XII/175/99 z 21 pa#dziernika 1999 r. w sprawie 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mys!owice 

2 zmpzp – „28 zmian” Uchwa!a RM Mys!owice Nr XVII/198/2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Mys!owic; 

[dla obszaru nr 23 odst"piono uchwa!" przytoczon" w cz$%ci „c)”] 

3 zmpzp - Bo&czyk 

(Katowicka, Obrze'na 

Pó!nocna, p. Bolina 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr XVII/196/2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mys!owice w obszarze dzielnicy „Bo&czyk” w rejonie 

ulic: Katowicka, Obrze'na Pó!nocna, potok Bolina 

4 mpzp - Dzie(kowice Uchwa!a RM Mys!owice Nr XXIV/259/2004 z 26 lutego 2004 r. w sprawie 

uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy „Dzie(kowice” w Mys!owicach 

5 mpzp - Morgi Zachodnie Uchwa!a RM Mys!owice Nr LIV/557/05 z 24 listopada r. w sprawie uchwalenia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morgi Zachód” 

w Mys!owicach 

6 mpzp - Morgi wschodnie Uchwa!a RM Mys!owice Nr LIV/558/05 z 24 r. w sprawie uchwalenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morgi Wschodnie” w 

Mys!owicach 

7 mpzp - Kosztowy Uchwa!a RM Mys!owice Nr LIV/559/05 z 24 listopada r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosztowy” w 

Mys!owicach 

8 mpzp - Stara Weso!a Uchwa!a RM Mys!owice Nr LIV/560/05 z 24 listopada 2005 r. w sprawie 

uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara 

Weso!a” w Mys!owicach 

9 mpzp - Brzezinka 

Po!udniowa 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Brzezinka Po!udniowa” w Mys!owicach 

10 mpzp - Krasowy 

Po!udniowe 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

“Krasowy Po!udniowe” w Mys!owicach 

11 mpzp – Nowoo%wi$cimska Uchwa!a RM Nr XVII/ 201 /2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Nowoo%wi$cimska” w Mys!owicach, oraz 

zmiana obszaru opracowania – Uchwa!a RM Nr LXX/ 700 /2006 z 25 maja 2006 

r. w sprawie zmiany uchwa!y Nr XVII/ 201 /2003 z 14 listopada 2003 r. o 

przyst"pieniu do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Nowoo%wi$cimska” w Mys!owicach 

12 mpzp – Miko!owska – 

Moniuszki – Kwiatowa 

Uchwa!a RM Mys!owice Nr XXII/486/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miko!owska - Moniuszki 

- Kwiatowa” w Mys!owicach 

  b) Uchwa!y o przyst"pieniu do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

- mpzp - tereny gór. 

"Imielin-Pólnoc II" oraz 

"Imielin-Rek I” 

Uchwa!a RM Nr XXXIX/407/2001 z 18 pa#dziernika 2001 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów górniczych "Imielin-Pólnoc II" oraz "Imielin-Rek I” w 

Mys!owicach; 

[prac ostatecznie nie podj$to – zrezygnowano, nie podejmuj"c odr$bnej uchwa!y] 



Nr Nazwa skrócona planu Uchwa!a (pe!na nazwa) 

- mpzp - wschodni odcinek 

DT) 

Uchwa!a RM Nr XVII/ 199 /2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Wschodni odcinek DT)” w Mys!owicach 

[prac ostatecznie nie podj$to – zrezygnowano, nie podejmuj"c odr$bnej uchwa!y] 

- mpzp - przed!u'enie 

odcinka Obrze'na 

Zachodnia 

Uchwa!a RM Nr XVII/ 200 /2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Przed!u'enie odcinka Obrze'na Zachodnia” w Mys!owicach 

[prac ostatecznie nie podj$to – zrezygnowano, nie podejmuj"c odr$bnej uchwa!y] 

- mpzp - rejon ulicy 

)wierczyny 

Uchwa!a nr XVII/202/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

ulicy )wierczyny" w Mys!owicach; 

[odst"piono uchwa!" przytoczon" w cz$%ci „c)”] 

- mpzp - Trójk"t Trzech 

Cesarzy 

Uchwa!a nr XVII/203/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trójk"t 
Trzech Cesarzy"; 

[odst"piono uchwa!" przytoczon" w cz$%ci „c)”] 

- mpzp - rejon ulicy 

Bo&czyka – Jastruna 

Uchwa!a RM Nr XVII/ 204 /2003 z 14 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Bo&czyka - Jastruna” w Mys!owicach; 

[prac ostatecznie nie podj$to – zrezygnowano, nie podejmuj"c odr$bnej uchwa!y] 

- mpzp - miasto Mys!owice 

(z wy!"czeniem 

okre%lonych obszarów) 

Uchwa!a nr XVIII/216/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Mys!owice; 

[odst"piono uchwa!" przytoczon" w cz$%ci „c)”] 

A mpzp - Brz$czkowice 

Wschód 

Uchwa!a RM Nr LXXIV/739/06 z 29 czerwca 2006r. w sprawie przyst"pienia do 

sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

“Brz$czkowice - Wschód” w Mys!owicach 

B mpzp - Brz$czkowice 

Zachód 

Uchwa!a RM Nr LXXIV/740/06 z 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyst"pienia do 

sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

“Brz$czkowice - Zachód” w Mys!owicach 

C mpzp – *awki Uchwa!a RM Nr LXXIV/741/06 z 29 czerwca 2006r. w sprawie przyst"pienia do 

sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

“*awki” w Mys!owicach 

D mpzp – Larysz Uchwa!a RM Nr LXXIV/742/06 z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie przyst"pienia 

do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

“Larysz” w Mys!owicach 

E mpzp - Stare Miasto Uchwa!a RM Nr LXXXIV/839/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy “Stare Miasto” w Mys!owicach 

F mpzp - Piasek Po!udniowy Uchwa!a RM Nr LXXXIV/840/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy “Piasek Po!udniowy” w Mys!owicach 

G mpzp - Katowicka - 

Obrze'na Pó!nocna 

Uchwa!a RM Nr LXXXIV/841/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Katowickiej i Obrze'nej Pó!nocnej w Mys!owicach 

H mpzp - Bytomska - 

)wierczyny - Obrze'na 

Pó!nocna 

Uchwa!a RM Nr LXXXIV/842/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Bytomskiej, )wierczyny, Obrze'nej Pó!nocnej w 

Mys!owicach 

J mpzp - Mys!owice Pó!noc 

- Stary Ewald 

Uchwa!a RM Nr LXXXIV/843/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu „Mys!owice Pó!nocne – Stary Ewald” w Mys!owicach 

K mpzp - Mys!owice Pó!noc 

- Szabelnia – Hubertus 

Uchwa!a RM Nr LXXXIV/844/2006 z 26 pa#dziernika 2006 r. w sprawie 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu „Mys!owice Pó!nocne – Szabelnia - Hubertus” w 

Mys!owicach 



Nr Nazwa skrócona planu Uchwa!a (pe!na nazwa) 

- zmpzp - Kosztowy 

Pó!nocne 

(zmiana po!udniowego fragmentu MPZP „Brzezinka Po!udniowa”) 

Uchwa!a RM Nr IX/199/2006 z 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Po!udniowa” przyj$tego 

uchwa!" Rady Miasta Mys!owice Nr LXV/559/06 z dnia 30 marca 2006 r. w 

obszarze obejmuj"cym „Kosztowy Pó!nocne” w Mys!owicach; 

[odst"piono uchwa!" przytoczon" w cz$%ci „c)”] 

L zmpzp - Bo&czyk Uchwa!a RM Nr XXIII/510/2008 z 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bo&czyk” przyj$tego 

uchwa!" Rady Miasta Mys!owice Nr Nr XVII/196/2003 z 14 listopada 2003 w 

obszarze dzielnicy „Bo&czyk” w rejonie ulic: Katowicka, Obrze'na Pó!nocna, 

potok Bolina 

M mpzp - Dworcowa Uchwa!a RM Nr XXX/657/08 z 30 pa#dziernika 2008 r. w sprawie przyst"pienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Dworcowa” w Mys!owicach 

N mpzp – Brzezinka 

Po!udniowa i Kosztowy 

Pó!nocne 

Uchwa!a RM XLI/815/09 z 28 maja 2009 r. w sprawie przyst"pienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka 

Po!udniowa” i „Kosztowy Pó!nocne” 

  c) Uchwa!y o odst"pieniu od sporz"dzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

- zmpzp – „28 zmian” Uchwa!a nr XVII/197/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zmiany 

uchwa!y Nr XXXVII/381/2001 w sprawie przyst"pienia do sporz"dzenia zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mys!owice w 

zakresie granic opracowania 

- mpzp - rejon ulicy 

)wierczyny 

Uchwa!a RM Nr LXV/6609/06 z 30 marca 2006 r. w sprawie odst"pienia od 

sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. 

)wierczyny” w Mys!owicach 

 mpzp - Trójk"t Trzech 

Cesarzy 

Uchwa!a RM Nr LXXIV/738/06 z 29 czerwca 2006 r. w sprawie odst"pienia od 

sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójk"t 
Trzech Cesarzy” w Mys!owicach 

- mpzp - miasto Mys!owice 

(z wy!"czeniem 

okre%lonych obszarów) 

Uchwa!a RM Nr XXIV/258/04 z 26 lutego 2004 r. w sprawie odst"pienia od 

przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mys!owice 

 zmpzp – Kosztowy 

Pó!nocne 

Uchwa!a RM XLI/815/09 z 28 maja 2009 r. w sprawie przyst"pienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka 

Po!udniowa” i „Kosztowy Pó!nocne”, 

w tym (§4) odst"pienia od przyst"pienia do sporz"dzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kosztowy Pó!nocne” 

 



Tabl. 3. Plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003–2008 - wiod!ce przeznaczenia 

 

zmpzp - 8 obszarów [plan 1]: 

MUII  ekstensywna zabudowa mieszkaniowo – us"ugowa, 

PU  wielofunkcyjna strefa produkcyjno – us"ugowa, 

PU+KS  strefa produkcyjno – us"ugowa oraz tereny urz!dze# komunikacji samochodowej, 

Z II+SM  tereny zieleni i sportów motorowych. 

 

zmpzp - 28 obszarów* [plan 2]: 

MUI  tereny zabudowy specjalnej mieszkaniowo – us"ugowej, 

MUIII  tereny zabudowy jednorodz. w obszarze o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobraz., 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

UH  tereny us"ug i handlu z mo$liwo%ci! zamieszkania, 

PU  tereny produkcyjno – us"ugowe, 

PUKT  tereny produkcyjno – sk"adowe, 

ZSD  strefa ochrony %rodowiska, tereny o podwy$szonych warto%ciach przyrodniczych i 

krajobrazowych, podlegaj!ce ochronie prawnej, 

ZII  tereny otwarte o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

ZII Zi  tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, 

ZIII  tereny zieleni urz!dzonej z dopuszczeniem zabudowy us"ugowej. 

 

zmpzp - Bo!czyk (Katowicka, Obrze"na P#n., Bolina) [plan 3]: 

GIV  teren o funkcji gospodarczo – us"ugowej, 

ZII+WP  ziele# ochronna oraz tereny wód otwartych, 

 

mpzp – Dzie$kowice [plan 4]: 

MUI  tereny zabudowy specjalnej mieszkaniowo – us"ugowej, strefa %ródmiejska, 

MUIII  tereny zabudowy jednorodzy. w obszarze o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobraz., 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

UH  tereny us"ug i handlu z mo$liwo%ci! zamieszkania, 

PU  tereny produkcyjno – us"ugowe, 

ZI  tereny zieleni wysokiej – lasy i zadrzewienia, 

ZII  tereny otwarte o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

ZIII  tereny zieleni urz!dzonej z dopuszczeniem zabudowy us"ugowej, 

ZIII Zc  tereny cmentarzy, 

RP  tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa do zabudowy. 

 

mpzp - Morgi Zachodnie [plan 5]: 

MUI  tereny zabudowy specjalnej mieszkaniowo – us"ugowej, 

MUII  tereny mieszkaniowo – us"ugowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem us"ug 

MUIII  tereny zabudowy jednorodzy. w obszarze o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobraz., 

ZI  tereny zieleni wysokiej, 

ZII  tereny dolin i cieków uk"adu fizjograficznego, 

ZIII  tereny obiektów i urz!dze# u$yteczno%ci publicznej o swobodnej lokalizacji i zabudowie z du$ym 

udzia"em zieleni. 

 

mpzp - Morgi Wschodnie [plan 6]: 

MUI  tereny zabudowy specjalnej mieszkaniowo – us"ugowej, 

MUII  tereny mieszkaniowo – us"ugowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem us"ug, 

MUIII  tereny zabudowy jednorodzy. w obszarze o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobraz., 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

ZI  tereny zieleni wysokiej, 

ZII  tereny dolin i cieków uk"adu fizjograficznego, 

ZIII  tereny obiektów i urz!dze# u$yteczno%ci publicznej o swobodnej lokalizacji i zabudowie z du$ym 

udzia"em zieleni. 

 

mpzp – Kosztowy [plan 7]: 

MUII  tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us"ug, 



MUIII  tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków uk"adu fizjograficznego, 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

ZI  tereny lasów ochronnych, 

ZII  tereny zieleni ochronnej dolin uk"adu fizjograficznego i zieleni izolacyjnej, 

RP  tereny gruntów rolnych. 

 

mpzp - Stara Weso#a [plan 8]: 

MUI  tereny zabudowy specjalnej mieszkaniowo – us"ugowej, 

MUII  tereny mieszkaniowo – us"ugowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem us"ug, 

MUIII  tereny zabudowy jednorodzy. w obszarze o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobraz., 

ZI  tereny zieleni wysokiej, 

ZII  tereny dolin i cieków uk"adu fizjograficznego, 

ZIII  tereny obiektów i urz!dze# u$yteczno%ci publicznej o swobodnej lokalizacji i zabudowie z du$ym 

udzia"em zieleni. 

 

mpzp - Brzezinka Po#udniowa [plan 9]: 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

UH  tereny us"ug i handlu z mo$liwo%ci! zamieszkania, 

PU  tereny produkcyjno – us"ugowe, 

PUB  tereny us"ugowo – biurowe, 

ZI  tereny zieleni wysokiej – lasy i zadrzewienia, 

ZII  tereny otwarte o podwy$szonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

ZII Zi  tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, 

ZIII  tereny zieleni urz!dzonej z dopuszczeniem zabudowy us"ugowej, 

ZIII Zc  tereny cmentarzy, 

ZIII Zd  tereny ogrodów dzia"kowych. 

 

mpzp - Krasowy Po#udniowe [plan 10]: 

MUII  tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

MUIII  tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków uk"adu fizjograficznego z 

dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

MUIV  tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji us"ugowej, 

ZE  tereny u$ytków ekologicznych, 

ZI  tereny lasów ochronnych, 

ZII E tereny zieleni o funkcji ochronnej, 

ZIII  tereny zieleni urz!dzonej z dopuszczeniem zabudowy us"ugowej, 

ZIII Zc  tereny cmentarzy, 

RP  tereny gruntów rolnych. 

 

mpzp – Nowoo%wi&cimska [plan 11]: 

KDG  tereny dróg publicznych – drogi g"ówne 

 

mpzp – Miko#owska – Moniuszki – Kwiatowa [plan 12]: 

MW  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U  tereny zabudowy us"ugowej, 

ZP tereny zieleni urz!dzonej. 
 

 

 

* Wiod!ce przeznaczenia terenów dla 28. zmian mpzp (uchwala RM nr XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003): 

MU I – MU IV   2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.24, 2.25, 2.26, 

UH -    2.5, 2.22, 

PU, PUKT -  2.1, 2.10, 2.14, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22, 

Z II – Z III, ZI -   2.1, 2.14, 2.15, 2.17, 2.21, 2.22, 

KET, KZ -   2.20, 2.21, 2.22, 

KK -    2.28, 

KI, NOT -   2.2, 2.14. 



Tabl. 4. Wnioski o zmian� dokumentów planistycznych 2006 – 2010 (VI 2011) 

Nr 
Data 

wpływu 
Tre�� wniosku Obr�b, działki Mpzp 

Suikzp (zgodny / 
niezgodny) 

Rekomendacja 
rozstrzygni�cia 

wniosku 

Nast�pstwo 
rozstrzygni�cia 

odno�nie 
dokumentów 

planistycznych 

Uwagi 

1 2006.12.29 zamiana stref oznaczonych w mpzp jako UH ma MUIV lub 
inn� z zabudowa mieszkaniow�

Kosztowy - obszar 
ul. Dzióbka, 
Kosztow-skiej i 
Białobrzeskiej 

Brzezinka Płd. - 
UH 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

2 2007.01.03 zmiana umo�liwiaj�ca podział geodezyjny działki [pod 
zabudow�] 

Wesoła - 1359/11 Stara Wesoła - 
MU II, ZII 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

3.1 2007.03.09 okre�lenie ostatecznego przeznaczenia w zwi�zku 
mo�liwo�ci� sprzeda�y na zabudow� mieszkaniow�

Brzezinka - 
2141/210, 2156/210

brak planu zgodny uwzgl�dniony bez zmian  

3.2 2007.05.24 utrzymanie przeznaczenia GIII [GII - studium z 2000 r.] oraz 
niezwłoczne opracowanie mpzp 

Brzezinka - 
2141/210, 2156/210

brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

4.1 2007.04.10 przekwalifikowanie terenu zielonego pod zabudow� Wesoła - 1375/83 Stara Wesoła - 
ZII 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

4.2 2011.02.08 przekwalifikowanie terenu zielonego pod zabudow� Wesoła - 1375/83 Stara Wesoła - 
ZII 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

5a 2007.04.13 uwzgl�dnienie inwestycji modernizacyjnych stacji bazowych 
telefonii komórkowej 

Brz�czkowice - 
1133/121 

brak planu niezgodny bezprzedmiotowy bez zmian  

5b 2007.04.13 uwzgl�dnienie inwestycji modernizacyjnych stacji bazowych 
telefonii komórkowej 

Brzezinka - 2184/45 brak planu niezgodny bezprzedmiotowy bez zmian  

5c 2007.04.13 uwzgl�dnienie inwestycji modernizacyjnych stacji bazowych 
telefonii komórkowej 

Mysłowice - 
3053/162 

brak planu niezgodny bezprzedmiotowy bez zmian  

6.1 2007.05.25 zmiana przeznaczenia na MUIII Wesoła - 967/92 Stara Wesoła - 
ZII, MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

6.2 2007.10.16 zmiana przeznaczenia na MUIII Wesoła - 967/92 Stara Wesoła - 
ZII, MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

7.1 2007.06.20 zmiana przeznaczenia zezwalaj�ca na lokalizacj�
zabudowy jednorodzinnej 

Wesoła - 1090/95 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

7.2 2009.01.27 cz��ciowa zmiana pod zabudow� domem jednorodzinnym Wesoła - 1090/95 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

7.3 2010.03.18 cz��ciowa zmiana pod zabudow� domem jednorodzinnym Wesoła - 1090/95 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

7.4 2010.06.09 cz��ciowa zmiana pod zabudow� domem jednorodzinnym Wesoła - 1090/95 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

8 2007.08.06 zmiana przeznaczenia z terenów rolnych na teren 
zabudowy mieszkaniowej 

Wesoła - 518/129, 
519/129 

Stara Wesoła - 
ZII, ZI 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

9.1 2007.09.10 zmiana z ZII na stref� rekreacji i sportu umo�liwiaj�c�
urz�dzenie boiska 

Dzie�kowice - 
1788/200, 544/201 

Dzie�kowice - 
ZII, MU III 

niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
zmiana mpzp 

9.2 2009.02.18 zmiana z ZII w sposób umo�liwiaj�cy urz�dzenie boiska 
sportowego 

Dzie�kowice - 
1788/200, 544/201 

Dzie�kowice - 
ZII, MU III 

niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
zmiana mpzp 

10.1 2007.09.26 zmiana z ZII na tereny umo�liwiaj�ce zabudow�
mieszkaniow�

Wesoła - 601/100, 
465/99 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

10.2 2008.09.29 zmiana z ZII na tereny umo�liwiaj�ce zabudow�
mieszkaniow� MNU 

Wesoła - 601/100, 
465/99 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

10.3 2010.06.21 zmiana przeznaczenia z ZII na tereny umo�liwiaj�ce 
zabudow� mieszkaniow� MNU 

Wesoła - 1230/100 -
1240/100 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

10.4 2010.10.28 zmiana przeznaczenia z ZII na tereny umo�liwiaj�ce 
zabudow� mieszkaniow� MNU 

Wesoła - 1230/100 -
1240/100 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

11 2007.11.23 przekształcenie z ZII na działk� MU budownictwo 
jednorodzinne 

Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

12.1 2008.07.22 przekwalifikowanie działki na cel budowlany Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

12.2 2009.05.26 przekwalifikowanie działki na cel budowlany Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  



Nr 
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niezgodny) 
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12.3 2009.11.06 przekwalifikowanie działki na cel budowlany Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

12.4 2010.04.12 przekwalifikowanie na cel budowlany Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

12.5 2010.10.26 przekwalifikowanie na cel budowlany Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

12.6 2011.05.16 zmiana na cele budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego 

Wesoła - 653/155 Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

13.1 2008.02.01 sporz�dzenie planu dopuszczaj�cego funkcje tankowania 
paliwami i gazem 

Brzezinka - 
1529/52, 1520/53 

brak planu zgodny uwzgl�dniony wykonanie mpzp  

13.2 2008.07.17 sporz�dzenie planu dopuszczaj�cego funkcje tankowania 
paliwami i gazem 

Brzezinka - 
1529/52, 1520/53 

brak planu zgodny uwzgl�dniony wykonanie mpzp  

14 2008.06.12 podanie warunków wykupu nieruchomo�ci - lokalizacja 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

Mysłowice - 
3108/43, 2160/55, 
2361/55, 2166/28 

brak planu zgodny uwzgl�dniony wykonanie mpzp  

15 2008.07.22 zmiana przeznaczenia z gruntu rolnego na budowlany Kosztowy - 632/37 Kosztowy –  
RP 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

16 2008.09.04 uwzgl�dnienie działki jako teren o funkcji mieszkaniowej Ławki - 931/95 brak planu niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

17 2008.12.30 zmiana przeznaczenia z obecnego jako zielony na teren 
budowlany 

Brzezinka - 1496/5, 
452/7 

obszar nr 21 - 
ZIII, MU III, KDZ

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

18 2008.12.31 dopuszczenie zabudowy mieszkalnej Kosztowy - 
1164/166 

brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

19.1 2009.01.19 uj�cie w planie gruntu pod budownictwo jednorodzinne 
mieszkaniowo-usługowe 

Wesoła - 479/111, 
278/112 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

19.2 2010.07.29 zmiana przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowo - 
usługowe 

Wesoła - 479/111, 
278/112 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

19.3 2011.02.09 zmiana gruntu pod budownictwo jednorodzinne 
mieszkaniowo-usługowe 

Wesoła - 479/111, 
278/112 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

20.1 2009.03.03 zmiana zakwalifikowania ze strefy ekologicznej na stref�
gospodarcz� (z mieszkalnictwem) 

Brz�czkowice - 392 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

20.2 2009.12.07 zmiana przeznaczenia z zalesienia na usługi - handel lub 
teren zabudowy mieszkaniowej 

Brz�czkowice - 392 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

20.3 2010.10.08 ��danie wyja�nienia na jakiej podstawie w suikzp z 2008 
zmieniono przeznaczenie działki 

Brz�czkowice - 392 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

20.4 2011.01.19 zamiana lub przekwalifikowanie gruntu Brz�czkowice - 392 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

20.5 2011.03.01 zamiana działki; wyja�nienie ró�nic zapisów w studium [z 
2000 r. i 2008 r.] 

Brz�czkowice - 392 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

21.1 2009.03.04 zmiana przeznaczenia z PU, UH i MU IV na RP z 
mo�liwo�ci� zabudowy zagrodowej 

Dzie�kowice - 17 
działek 

Dzie�kowice - 
MU III, MUIV, 
PU, UH, KDG, 
RP, ZII, ZI 

niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
zmiana mpzp 

21.2 2011.06.01 zmiana na RP (inne przeznaczenie hamuje rozwój 
gospodarstwa rolnego) 

Dzie�kowice - 17 
działek 

Dzie�kowice - 
MU III, MUIV, 
PU, UH, KDG, 
RP, ZII, ZI 

niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
zmiana mpzp 

22 2009.03.12 zmiana przeznaczenia na cele budowlane, zgodnie z 
ustaleniami suikzp 

Brzezinka - 
1633/138 

Morgi Zach. - ZII zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

23 2009.04.02 dopuszczenie mo�liwo�ci budowy obiektów handlowych o 
powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m

2
Mysłowice - 
8678/444, 8681/453

Mikołowska- 
Moniuszki - U 

zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

24 2009.04.20 zmiana przeznaczenia w studium z ZEII na MN Kosztowy - 
1504/152 

brak planu niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 
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25.1 2009.05.06 przekwalifikowanie w planie z gruntów rolnych na zabudow�
jednorodzinn�

Krasowy - 604/128 Krasowy Płd. - 
RP, KDG,KDL 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

25.2 2009.05.06 przekwalifikowanie w studium z ZEII na MN Krasowy - 604/128 Krasowy Płd. - 
RP, KDG,KDL 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

26.1 2009.05.12 zmiana przeznaczenia na budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne 

Kosztowy - 
1000/113, 1001/113

Kosztowy - RP niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

26.2 2009.07.31 zmina przeznaczenia z RP na tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 

Kosztowy - 5 
działek 

Kosztowy - RP, 
MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

26.3 2010.07.29 pro�ba o wyja�nienie na jakim etapie znajduje si� wniosek Kosztowy - 5 
działek 

Kosztowy - RP, 
MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

27 2010.05.27 zmiana mpzp "Brzezinka Południowa" z 2006 r. - zapisy 
planu ograniczaj� inwestycj� (rozbudow� hal 
magazynowych) 

Brzezinka PUB, PU, UH, 
MUIV, ZII …

zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

28 2009.06.05 przeznaczenie całego terenu pod wielkopowierzchniowy 
obiekt handlowy (ponad 2000m

2
) 

Mysłowice - 
8738/42, 7787/14 

brak planu zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

wykonanie mpzp  

29.1 2009.08.20 dopuszczenie lokalizacji budynków rolniczych (obory) Ławki - 1016/95, 
1017/95, 885/95 

brak planu niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

29.2 2009.11.09 przypomnienie o wcze�niej zło�onym wniosku [z 
2009.08.20] 

Ławki - 1016/95, 
1017/95, 885/95 

brak planu niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

30.1 2010.10.01 zmiana przeznaczenia która umo�liwi swobodne 
umiejscowienie i realizacj� inwestycji 

Brzezinka - 965/14 teren B6.1, 2, - 
MU II, Zt 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

30.2 2011.03.14 udzielenie informacji o stanie sprawy (zmiana planu) Brzezinka - 965/14 teren B6.1, 2, - 
MU II, Zt 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

31 2010.01.12 umo�liwienie podziału nieruch. oraz uzyskanie mo�liwo�ci 
zabudowy jednorodzinnej 

Ławki - 57, 777/58 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

32 2010.01.18 zmiana przeznaczenia ze strefy ZEII na MN oraz 
opracowanie planu 

Kosztowy - 604/23, 
476/23 

brak planu zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

33 2010.01.20 zmiana planu - brak zgody na lokalizacj� drogi lokalnej Brzezinka - 600/50, 
1860/50 

Morgi Wsch. - 
MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

34 2010.01.25 zmiana planu w zakresie k�ta spadku połaci dachowych Słupna - 1491/20, 
1494/20 

obszar nr 18 - 
MU III 

bezprzedmiotowy nieuwzgl�dniony bez zmian  

35a 2010.02.12 zmiana umo�liwiaj�ca lokalizacj� obiektów mieszkalnych 
jedno- lub wielorodzinnych. (niewielkie apartamentowce) 

Wesoła - 968/4, 12, 
482/10, 702/6 

Stara Wesoła - 
ZII, MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

35b 2010.02.12 zmiana umo�liwiaj�ca lokalizacj� obiektów mieszkalnych 
jedno- lub wielorodzinnych. (niewielkie apartamentowce) 

Wesoła - 968/4, 12, 
482/10, 702/6 

Stara Wesoła - 
ZI 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

36 2010.03.01 zmiana przeznaczenia z ZE na teren zabudowy 
mieszkaniowej (ewentualnie zamiana) 

Krasowy - 808/71 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

37 2010.03.18 zmiana przeznaczenia z ZII-ZI na UH Kosztowy - 946/3 Brzezinka Płd. - 
ZII-Zi, KDD 

zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

38.1 2010.04.14 zmiana przeznaczenia z terenów zielonych na pas 50m pod 
zabudow� jednorodzinn�

Ławki - 927/111 brak planu niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

38.2 2010.06.25 zmiana przeznaczenia z terenów zielonych na tereny 
budowlane 

Ławki - 927/111 brak planu niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

39 2010.05.05 przekwalifikowanie cz��ci gruntu i ewentualna budowa 
domu jednorodzinnego 

Krasowy - 140/1, 
138/4 

brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

40 2010.08.16 zmiana przeznaczenia ze strefy zieleni na działki budowlane Kosztowy - 
447/164, 2336/165, 
1963/165 

brak planu niezgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

41 2010.08.18 przekształcenie na działk� budowlan� Ławki - 704/74 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

42.1 2010.08.31 zezwolenie pod zabudow� Kosztowy - 499/46 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

42.2 2011.06.01 zezwolenie pod zabudow� Kosztowy - 499/46 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

43 2010.09.16 dopuszczenie zabudowy budynkami mieszkalnymi 
(ustanowienie strefy MN, MNU) 

Wesoła - 652/151 brak planu niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 
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44 2010.09.23 przekształcenie działki pod zabudow� mieszkaln� Brzezinka - 6 Brzezinka Płd. - 
ZII 

zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

45 2010.09.27 opracowanie planu dla terenów osadników wg zał�cznika 
mapowego 

Kosztowy - 292/37 i 
41 innych 

brak planu zgodny cz. uwzgl�dniony wykonanie mpzp  

46 2010.10.05 zmiana przeznaczenia z MUI na MUII Brzezinka - 
2563/138 

Morgi Zach. - 
MU I 

zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

47.1 2010.10.19 zmiana przeznaczenia z ZII (studium) na teren zabudowy 
jednorodzinnej 

Ławki - 1033/70 brak planu niezgodny uwzgl�dniony zmiana suikzp,  
wykonanie mpzp 

47.2 2010.11.04 pro�ba o wydanie za�wiadczenia stwierdzaj�cego obecny 
stan prac nad mpzp 

Ławki - 1033/70 brak planu bezprzedmiotowy uwzgl�dniony zmiana suikzp, 
wykonanie mpzp 

48a 2010.10.26 zmiana na cele budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego (ul. Boczna) 

Brzezinka - 
1250/59, 1153/59 

brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

48b 2010.10.26 zmiana na cele budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego (ul. Dworcowa) 

Brzezinka - 
2164/231, 
2169/231, 1998/231 
.. 

obszar nr 6 - MU 
I 

zgodny cz. uwzgl�dniony zmiana mpzp  

48c 2010.10.26 zmiana na cele budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego (ul. Laryska) 

Brzezinka - 
1046/121 

Stara Wesoła - 
MU II, ZII, KDD 

zgodny cz. nieuwzgl�dniony bez zmian  

48d 2010.10.26 zmiana na cele budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego. (ul. Kryształowa) 

Wesoła - 1518/58 ? brak planu zgodny uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

bez zmian  

49 2010.11.17 przesuni�cie strefy mieszkaniowej na cał� działk� Brz�czkowice - 
1003/352 

brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

50 2010.11.19 zmiana przeznaczenia cz��ci działki z Z na MUII Wesoła - 1300/69 Stara Wesoła - 
MU II, ZII 

zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

51 2010.11.24 zmiana przeznaczenia z ZII na MUII Wesoła - 791/127, 
792/127 

Stara Wesoła - 
ZII 

zgodny cz. uwzgl�dniony 
cz��ciowo 

zmiana mpzp  

52 2011.02.17 zmiana przeznaczenia na stref� zabudowa� mieszkalnych Wesoła - 967/92 Stara Wesoła - 
ZII, MU II 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

53 2011.02.28 uwzgl�dnienie zapisów planu urz�dzenia lasu (w planie 
działki s� le�ne) 

Dzie�kowice - 
1100/48, 1138/48, 
1139/48 

brak planu bezprzedmiotowy bezprzedmiotowy bez zmian  

54 2011.03.21 zmiana przeznaczenia działki zgodnie z obowi�zuj�cym 
studium 

Kosztowy - 435 Kosztowy - ZII zgodny uwzgl�dniony zmiana mpzp  

55 2011.03.31 zmiana przeznaczenia  MUIV na MUII Kosztowy - 
2008/118, 2009/118

Kosztowy - MU 
IV, KDD 

zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

56 2011.03.31 przeanalizowanie mo�liwo�ci zlikwidowania w 
obowi�zuj�cym planie drogi planowanej 

Krasowy – nieruch. 
od nru 69 do 85 

Krasowy Płd. - 
KDD 

bezprzedmiotowy nieuwzgl�dniony bez zmian  

57 2011.04.04 odst�pienie od realizacji uchwały o przyst�pieniu do planu 
dzielnicy Ławki 

Ławki brak planu bezprzedmiotowy nieuwzgl�dniony wykonanie mpzp  

58 2011.04.18 usuni�cie strefy drogi D (10) i wyznaczenie MN (zgodnie ze 
studium) 

Wesoła - 959/57 Stara Wesoła - 
KDD, MU III 

bezprzedmiotowy nieuwzgl�dniony bez zmian  

59 2011.05.09 zmiana przeznaczenia na teren zabudowy jednorodzinnej Ławki - 688/70 brak planu niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

60 2011.06.03 pro�ba o informacj� czy miasto przewiduje zmiany w 
studium lub nowy plan 

Dzie�kowice - 
1769/311 i 15 
innych 

brak planu bezprzedmiotowy nieuwzgl�dniony bez zmian  

61 2011.06.06 zmiana planowanej drogi z L na B, zaw��enie linii 
rozgraniczaj�cych dla umo�liwienia budownictwa 
jednorodzinn. 

Brzezinka - 1862/51 Morgi Wsch. - 
MU II, KDL 

niezgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  

62 2011.06.22 zmiana z terenów zielonych na mo�liwo�� wybudowania 
domu 

Kosztowy - 257 brak planu zgodny nieuwzgl�dniony bez zmian  
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Tabl. 5. Plany zagospodarowania przestrzennego 1999, 2003–2008 - ocena aktualno!ci (stan VIII 2011) 

Numer planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nazwa (skrócona) planu 
Zmpzp - w obszarach  

A, B, C 

Zmpzp – 28 zmian 

obszarowych 
Zmpzp - Bo"czyk Mpzp - Dzie#kowice 

Mpzp - Morgi 

Zachodnie 

Mpzp - Morgi 

Wschodnie 
Mpzp - Kosztowy Mpzp - Stara Weso$a

Mpzp - Brzezinka 

Po$udniowa 

Mpzp - Krasowy 

Po$udniowe 

Mpzp – 

Nowoo!wi%cimska 

Mpzp – Miko$owska –

Moniuszki - 

Kwiatowa 

Uchwa$a przyjmuj&ca 
XXII/146/99  

z dn. 30.06.1999 

XVII/198/2003  

z dn. 14.11.2003 

XVII/196/2003  

z dn. 14.11.2003 

XXIV/259/2004  

z dn. 26.02.2004 

LIV/557  

z dn. 24.11.2005 

LIV/558/05  

z dn. 24.11.2005 

LIV/559/05  

z dn. 24.11.2005 

LIV/560/05  

z dn. 24.11.2005 

LXV/659/06  

z dn. 30.03.2006 

LXXIX/754/06  

z dn. 31.08.2006 

XXIX/645/08  

z dn. 25.09.2008 

XXII/486/08  

z dn. 28.02 2008 

Powierzchnia planu w ha 
ogó$em 26,7 ha  

(8. obszarów) 

ogó$em 82,3 ha  

(24. obszary) 
11,1 ha 262,9 ha 157,0 ha 103,5 ha 115,6 ha 358,7 ha 157,3 ha 314,2 ha 7,9 ha 9,3 ha 

Podstawa prawna (ustawa) 
ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

7.07.1994 r. o zp 

ustawa z dn. 

27.03.2003 r. o pizp 

ustawa z dn. 

27.03.2003 r. o pizp 

Zarzuty zg$oszone do planu / 

Zaskar'enia do s&du 
brak brak brak brak 

zarzuty z$o'one 

(rozstrz. przez NSA) 

zarzuty z$o'one 

(rozstrz. przez NSA) 

zarzuty z$o'one 

(rozstrz. przez NSA) 

zarzuty z$o'one 

(rozstrz. przez NSA) 
brak 

zarzuty z$o'one 

(rozstrz. przez NSA) 
brak zaskar'e" brak zaskar'e" 

Opracowanie 

ekofizjograficzne 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

brak; 

nie wymagane 

tak  

(dla miasta 2005) 

tak  

(dla miasta 2005) 

Prognoza finansowa 
brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 
tak tak 

Prognoza !rodowiskowa /  

Strategiczna ocena oddzia$yw. 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

brak; 

nie wymagana 

tak - prognoza ; 

nie – strateg. ocena 

tak - prognoza ; 

nie – strateg. ocena 

Liczba wniosków o zmian% 

planu 

2 wnioski  

(ogó$em) 

3 wnioski  

(ogó$em) 
brak 2 wnioski 3 wnioski 2 wnioski 4 wnioski 13 wniosków 3 wnioski 2 wnioski brak 

1 wniosek  

(o dopuszczenie woh)

Wi%ksze inwestycje 

zrealizowane na podstawie 

planu 

brak brak brak brak brak brak brak brak 
Centrum Us$ug 

Logistycznych 
brak brak 

budynek salonu 

wystawowego mebli 

Zgodno!# mpzp ze suikzp 

(szczególnie uk$ad drogowy, 

przeznaczenia) 

zgodne,  

z wyj&tkiem 1B2 oraz 

1B1 (niezgodne w 

cz%!ci) 

zgodne,  

z wyj&tkiem: 2.1, 

2.10, 2.15, 2.22, 2.25 

oraz 2.14, 2.17, 2.18, 

2.20, 2.21 (niezgodne 

w cz%!ci) 

niezgodny w cz%!ci 

niezgodny w cz%!ci 

(w tym uk$ad 

drogowy) 

niezgodny w 

(drobnej) cz%!ci 

niezgodny w 

(drobnej) cz%!ci 
niezgodny w cz%!ci 

niezgodny w cz%!ci 

(w tym uk$ad 

drogowy oraz doliny 

cieków) 

niezgodny w cz%!ci 

(w tym w%ze$ 

drogowy) 

niezgodny w cz%!ci 

(w tym uk$ad 

drogowy) 

niezgodny w 

(drobnej) cz%!ci 
zgodny 

Ustalenia planu (art. 15): 
wyst!puj"ce 

(przyk#ady) 

wyst!puj"ce 

(przyk#ady), w tym dla 

obszarów [nr]: 

x x x x x x x x x x 

przeznaczenia (wiod&ce) 

terenów 

MU II; 

PU, PU+KS, Zt 

Z II+SM; 

MU I, MU III, MUIV; 

UH, PU; 

Z II – Z III, ZI; 

KET, KZ 

G IV; 

KG 2/2; 

KG 1/4; 

ZII+WP 

MU I, MU III, MUIV; 

UH, PU 

Z I, Z II, Z III; 

RP; 

 

MU I, MU II, MU III,

Z I, Z II, Z III 

MU I, MU II, MU III, 

MU IV, 

Z I, Z II, Z III 

MU II, MU III,MUIV,

Z I, Z II; 

RP 

MU I, MU II, MU III;

Z I, Z II, Z III 

MU IV; 

UH, PU, PUB; 

Z I, ZII (ZII-Zi), Z III 

(Z III Zc, Z III Zd) 

 

MU II, MU III,MUIV,

ZE, Z I, Z II E, Z III, 

Z III Zc 

KDG 

MW; 

U; 

ZP 

ochrona i kszta$towanie 

$adu przestrzennego, 
brak 

- obiekty uwzgl%dni& 

charakter, skal% i 

form% istn. zabud.;  

- zakaz stosowania 

ogrodze" z betono 

element. prefab. [2.3] 

brak 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

zakaz stosowania 

ogrodze" z 

betonowych 

elementów 

prefabrykowanych 

brak 
m.in. zakaz tablic 

reklamowych 

- nawi&zanie do istn. 

zabudowy; 

- zakaz realizacji 

ogrodze" o wysoko!ci 

przekracz. 2,20 m 

ochrona !rodowiska, 

przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

- odprowadzanie 

!cieków sanit. do 

kanalizacji 

- odprowadzanie 

!cieków do 

kanalizacji sanit.  

- czyste no!niki 

energii;  

- zakaz sk$adow. i 

magazyn. odpadów;  

- zakaz podnoszenia 

gruntu o wi%cej ni' 

1,10 m 

- zakaz sk$adow. i 

magazyn. odpadów;  

- zakaz 

odprowadzania 

nieoczyszczonych 

!cieków i wód 

opadowych 

- zakaz sk$adowania i 

magazyn. odpadów 

wymóg zastosowania 

czystych no!ników 

energii 

wymóg zastosowania 

czystych no!ników 

energii 

- zakaz sk$adowania, 

magazynowania i 

unieszkodliwiania 

odpadów; 

- wymóg 

zastosowania czystych 

no!ników energii 

wymóg zastosowania 

czystych no!ników 

energii 

- zakaz sk$adowania, 

magazynowania i 

unieszkodliwiania 

odpadów; 

- wymóg 

zastosowania czystych 

no!ników energii 

zakaz sk$adowania, 

magazynowania i 

unieszkodliwiania 

odpadów 

np. dopuszcza si% 

realizacj% ekranów 

akustycznych 

- odprowadzanie 

!cieków komunalnych 

do systemu 

kanalizacji sanitarnej; 

- zakaz stosowania 

ogrzewania budynków 

z zastosowaniem 

w%glowych (róde$ 

energii o sprawno!ci 

ni'szej ni' 80%, 

ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

wspó$czesnej 

prace ziemne pod 

nadzorem 

archeologicznym 

brak brak 

- ochrona stanowiska 

archeologicznego 

wraz ze stref& „W”; 

- nakaz uzgadn. z 

konserwatorem 

wszelkich prac 

remontowo – 

budowlanych w 

oznacz. obiektach 

nakaz uzgadniania z 

konserwatorem 

wszelkich prac 

remontowo – 

budowlanych w 

oznaczonych 

obiektach 

nakaz uzgadniania z 

konserwatorem 

wszelkich prac 

remontowo – 

budowlanych w 

oznaczonych 

obiektach 

brak 

nakaz uzgadniania z 

konserwatorem 

wszelkich prac 

remontowo – 

budowlanych w 

oznaczonych 

obiektach 

brak 

ustala si% 'e obiekty 

oznaczone na rysunku 

planu nale'y obj&# 

ochron& 

konserwatorsk& 

brak przedmiotu 

zlokalizowany jest 

zabytkowy zespó$ 

wpisany do rejestru 

zabytków w 

odniesieniu do 

którego obowi&zuj& 

przepisy odr%bne 
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Numer planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nazwa (skrócona) planu 
Zmpzp - w obszarach  

A, B, C 

Zmpzp – 28 zmian 

obszarowych 
Zmpzp - Bo"czyk Mpzp - Dzie#kowice 

Mpzp - Morgi 

Zachodnie 

Mpzp - Morgi 

Wschodnie 
Mpzp - Kosztowy Mpzp - Stara Weso$a

Mpzp - Brzezinka 

Po$udniowa 

Mpzp - Krasowy 

Po$udniowe 

Mpzp – 

Nowoo!wi%cimska 

Mpzp – Miko$owska –

Moniuszki - 

Kwiatowa 

kszta$towanie przestrzeni 

publicznych 
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak przedmiotu brak (w istocie) 

wska(niki 

zagospodarowania terenu: 

dla ró$nych 

obszarów: 

dla ró$nych 

obszarów: 
x x x x x x x x x x 

linie zabudowy dopuszczalna (?) brak nieprzekraczalne brak brak brak 
nieprzekraczalne; 

obowi&zuj&ce 
brak nieprzekraczalne obowi&zuj&ce brak nieprzekraczalna 

intensywno!# 

zabudowy 
brak 

max. 0,8; 1,0;  

0,25 [2.3]; 0,3 [2.15]; 

0,6 [2.25] 

max. 0,4 

MU I – max. 0,8; 

MU III – max. 0,25; 

MU IV – max. 0,6; 

UH – max. 1,0; 

PU – max. 1,0; 

MU I – max. 0,8; 

MU II – max. 0,7; 

MU III – max. 0,25 

MU I – max. 0,8; 

MU II – max. 0,7; 

MU III – max. 0,25; 

MU IV – max. 0,6 

MU II – max. 0,7; 

MU III – max. 0,25; 

MU IV – max. 0,6 

MU I – max. 0,8; 

MU II – max. 0,7; 

MU III – max. 0,25 

MU IV – max. 0,6; 

UH – max. 1,0; 

PU – max. 1,0, 

PUB – max. 1,0 

MU II – max. 0,7; 

MU III – max. 0,25; 

MU IV – max. 0,6 

brak przedmiotu brak 

powierzchnia 

zabudowy 
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak przedmiotu 

MW - max. 50%; 

U – max. 50% 

powierzchnia 

biologicznie czynna 

[tzw. zieleni 

urz&dzonej]: 

25% - 30% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

min. 20%, 30%, 60% 

[2.3]; 100% [dla Z, 

2.17] 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

min 0,4  

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU I – min. 30%; 

MU III – min. 60%; 

MU IV – min. 30%; 

UH – min. 30%; 

PU – min. 20% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU I – min. 30%; 

MU II – min. 50%; 

MU III – min. 60% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU I – min. 30%; 

MU II – min. 50%; 

MU III – min. 60%; 

MU IV – min. 30% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU II – min. 50%; 

MU III – min. 60%; 

MU IV – min. 30% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU I – min. 30%; 

MU II – min. 50%; 

MU III – min. 60% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU IV – min. 30%; 

UH – min. 15%; 

PU – min. 20%; 

PUB – min. 5% 

[tzw. wska(nik 

zieleni]: 

MU II – min. 50%; 

MU III – min. 60%; 

MU IV – min. 30% 

brak przedmiotu 
MW – min 20%; 

U – min. 20% 

wielko!# dzia$ki  750 m2 – 1000 m2 

min. 2000 m2 [2.3]; 

450 m2 [2.5]; 600 m2 

[2.25]; 800 m2 [2.6] 

brak 

MU I – zab. wolnost. 

min. 800 m2; 

MU III – zab. 

wolnost. min. 

2000m2; 

MU I – zab. wolnost. 

min. 800 m2; 

MU I – zab. wolnost. 

min. 800 m2; 

MU II – zab. wolnost. 

min. 600m2; 

MU III – zab. 

wolnost. min. 2000m2

zabudowa wolnost.: 

MU I – min. 800 m2; 

MU II – min. 600m2; 

MU III – min.2000m2;

MU IV - min. 800 m2 

zabudowa wolnost.: 

MU II – min. 600m2; 

MU III – min.1000m2;

MU IV - min. 800 m2 

zabudowa wolnost.: 

MU I – min. 800 m2; 

MU II – min. 600m2; 

MU III – min.2000m2

zabudowa wolnost.: 

MU IV - min. 800 m2; 

UH, PUB pod 

zamierzenia inwest.– 

min. 5000m2 

zabudowa wolnost.: 

MU II – min. 600m2; 

MU III – min.1000m2;

MU IV - min. 800 m2 

 

brak przedmiotu brak 

wysoko!# zabudowy 
max. 2 – 3 

kondygnacje 

max. 6m; 8m; 9m; 

10m 
max 10m 

MU I – max. 9,0 m; 

MU III – max. 8,0 m; 

MU IV – max. 9,0 m; 

UH - max. 9,0 m 

PU - max. 9,0 m 

MU I – max. 9,0 m; 

MU II – max. 9,0 m; 

MU III – max. 9,0 m 

MU I – max. 9,0 m; 

MU II – max. 9,0 m; 

MU III – max. 9,0 m; 

MU IV - max. 9,0 m 

MU II – max. 9,0 m; 

MU III – max. 9,0 m; 

MU IV - max. 9,0 m 

MU I – max. 9,0 m; 

MU II – max. 9,0 m; 

MU III – max. 9,0 m 

MU IV - max. 9,0 m; 

UH – max. 9,0 m; 

PU – 15,0 m; 

PUB – max. 12,0 m 

MU II – max. 9,0 m; 

MU III – max. 9,0 m; 

MU IV - max. 9,0 m 

brak przedmiotu MW – max. 15,0 m 

wska(niki parkingowe brak 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej oraz  

25 mp/100 zatrud.; 

2 mp/1 dzia$k%; 

1mp/ 1 mieszkanie 

brak 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej; 

1mp/ 2 mieszkania; 

25 mp/100 zatrud.; 

1 mp/10 ogrodów 

dzia$kowych 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej; 

3 mp/10 u'ytkownik.;

25 mp/100 zatrud. 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej; 

3 mp/10 u'ytkownik.;

25 mp/100 zatrud. 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej; 

3 mp/10 u'ytkownik.;

25 mp/100 zatrud. 

 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej; 

1mp/ 2 mieszkania; 

25 mp/100 zatrud.; 

1 mp/10 ogrodów 

dzia$kowych 

2 mp/1 dzia$k%; 

3 mp/100m2 powierz. 

u'ytkowej 

 

brak przedmiotu 

MW – 1 mp/1 

mieszkanie; 

2mp/50 m2 powierz. 

handlowej 

geometria dachów brak 

400 – 450 [2.4]; 

300 – 450 [2.5]; 

200 – 450 [2.5] 

brak 

MU I - 300 – 450; 

MU III - 400 – 450; 

MU IV - 300 – 450 

MU I - 300 – 450; 

MU II - 300 – 450; 

MU III - 300 – 450 

MU I - 300 – 450; 

MU II - 300 – 450; 

MU III - 300 – 450; 

MU IV – 300 – 450; 

MU II - 300 – 450; 

MU III - 350 – 450; 

MU IV – 300 – 450; 

MU I - 300 – 450; 

MU II - 300 – 450; 

MU III - 350 – 450; 

MU IV – 300 – 450;; 

UH – do 190 

MU II - 300 – 450; 

MU III - 400 – 450; 

MU IV – 300 – 450; 

brak przedmiotu brak 

ustalenia z mocy 

przepisów odr%bnych 
brak brak brak 

- teren b%d&cy cz%!ci& 

projekt. i obecnego 

OG ZGE Sobieski 

Jaworzno III; 

- strefa ochrony 

sanitarnej od 

cmentarzy; 

- strefa uci&'liwo!ci 

wg decyzji Wojewody 

Katow. z 1996 r. 

[autostrada] 

brak brak 

- tereny lasów 

ochronnych Z I s& 

terenami 

podlegaj&cymi 

ochronie; 

- obszar obj%ty 

planem cz%!ciowo 

po$o'ony jest na TG 

KWK „Weso$a”,  

brak 

na rysunku planu 

oznaczono: 

- stref% ochrony 

sanitarnej od 

cmentarzy. 

na rysunku planu 

obowi&zuj& ustalenia 

dotycz&ce: 

- strefy sanitarnej od 

istniej&cego 

cmentarza 

brak brak 

warunki scale" i 

podzia$ów nieruchomo!ci 
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

uwzgl%dnianie linii 

rozgraniczaj&cych 

okre!lonych w planie 

uwzgl%dnianie linii 

rozgraniczaj&cych 

okre!lonych w planie 



 c

Numer planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nazwa (skrócona) planu 
Zmpzp - w obszarach  

A, B, C 

Zmpzp – 28 zmian 

obszarowych 
Zmpzp - Bo"czyk Mpzp - Dzie#kowice 

Mpzp - Morgi 

Zachodnie 

Mpzp - Morgi 

Wschodnie 
Mpzp - Kosztowy Mpzp - Stara Weso$a

Mpzp - Brzezinka 

Po$udniowa 

Mpzp - Krasowy 

Po$udniowe 

Mpzp – 

Nowoo!wi%cimska 

Mpzp – Miko$owska –

Moniuszki - 

Kwiatowa 

szczególne warunki 

zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia 

w ich u'ytkowaniu, w 

tym zakaz zabudowy 

brak 

- strefa 15 m dla linii 

energetycznej 

wysokiego napi%cia 

[2.11];  

- strefa 20 m dla 

gazoci&gu 

wysokop.[2.16] 

brak 

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

- ustala si% nakaz 

zachowania stref 

ochronnych 

pokazanych na 

rysunku planu; 

- zakaz zabudowy na 

terenach Z I, Z II i RP

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

ustala si% tereny 

obj%te strefami 

ochronnymi od 

istniej&cych sieci i 

urz&dze" 

infrastruktury 

technicznej 

zakaz realizacji 

wjazdów i zjazdów 

bezpo!rednio na 

jezdnie g$ówne 

tak (specyficzne dla 

terenów) 

system komunikacji 

ulica zbiorcza 

tranzytowa Zt [tylko 

B.6] 

ulica zbiorcza K(Z) 

[2.21 i 2.22] 

ulice: 

KG 2/2, 

KG 1/4 

ulice: 

G, Z, L i D 

ulice: 

G, Z, L i D 

ulice: 

G, Z, L i D 

ulice: 

S, Z, L i D 

ulice: 

G, Z, L i D 

ulice: 

S, G, Z, L i D 

ulice: 

G, Z, L i D 

wy$&cznie 

komunikacja, tj. G 

ulice: 

L, D i W 

systemy infrastruktury 

technicznej 

[kanalizacja, ciep$o] 

brak 
rozdzielczy system 

kanalizacji 

- docelowo !cieki do 

oczyszczalni 

„Mys$owice"; 

- zakaz wznoszenia 

kot$owni oraz innych 

(róde$ energii 

cieplnej, które spalaj& 

w%giel 

ustala si% rozdzielczy 

system kanalizacji 

ustala si% rozdzielczy 

system kanalizacji 

ustala si% rozdzielczy 

system kanalizacji 

ustala si% 

projektowany 

komunalny system 

kanalizacji sanitarnej; 

- zaopatrzenie w 

ciep$o poprzez 

rozwi&zania 

indywidualne 

ustala si% rozdzielczy 

system kanalizacji 

ustala si% rozdzielczy 

system kanalizacji 

- ustala si% 

projektowany 

komunalny system 

kanalizacji sanitarnej; 

- zaopatrzenie w 

ciep$o poprzez 

rozwi&zania 

indywidualne 

tak 

nakazuje si% realizacj% 

sieci infrastruktury 

technicznej w 

systemie podziemnym

w tym ograniczenia w 

lokalizacji nadajników 

telefonii komórkowej 

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 
wyst%puj& (dopuszcza 

si% pod warunkiem)* 

tymczasowe 

zagospodarowanie 

terenów 

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

dopuszczenie 

dotychczasowego 

zagospodarowania 

zakaz lokalizacji 

tymczasowych 

obiektów budowlan. 

stawki procentowe 

30%  

[z wyj&tkiem obszaru 

B6.1] 

30%  

[obszary 2.3, 2.7, 

2.19, 2.24, 2.26 2.27] 

0% 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

30% dla terenów 

oznacz. (przekszt. z 

rolnych na budow.) 

0% 
30% dla dwóch 

terenów 

obszary wymagaj&ce 

scale" i podzia$ów 

nieruchomo!ci 

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

obszary rozmieszczenia 

obiektów handlowych o 

powierzchni sprzeda'y 

powy'ej 2000 m2 

brak brak 
tak  

(dopuszcza si%) 
brak brak brak brak brak 

brak 

(oraz zakaz dla PU) 
brak brak zakaz 

Zakres planu (niepe$ny, 

wystarczaj&cy) 
niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny niepe!ny wystarczaj"cy niepe!ny 

Ocena aktualno#ci planu 
(nieaktualny, cz%!ciowo 

aktualny, aktualny, 

aktualizacja wymagana przez 

przepisy odr%bne) 

nieaktualne  

 i cz$#ciowo 

aktualne** 

nieaktualne 

 i cz$#ciowo 

aktualne*** 

cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny cz$#ciowo aktualny aktualny 

aktualizacja 

wymagana przez 

przepisy odr$bne 

* pod warunkiem, 'e zasi%g ponadnormatywnego oddzia$ywania tych instalacji, ustalony na podstawie przepisów odr%bnych, nie b%dzie kolidowa$ z zagospodarowaniem terenu istniej&cym oraz dopuszczonym ustaleniami planu miejscowego, z uwzgl%dnieniem istniej&cego t$a elektro – magnetycznego oraz pod warunkiem, 'e zasi%g ten nie 

b%dzie wykracza$ poza obszar obj%ty niniejszym planem. 

 

** Ocena aktualno!ci dla 7. zmian mpzp (uchwa$a RM nr XXII/146/99 z dn. 30.06.1999):  

nieaktualne: 1A (PU+KS), 1B2 (PU); 

cz$#ciowo aktualne: 1B1 (MU II), 1B3 (MU II), 1B4 (Z II+SM), 1B6 (MU II, Zt), 1C2 (MU II). 

 

*** Ocena aktualno!ci dla 28. zmian mpzp (uchwala RM nr XVII/198/2003 z dn. 14.11.2003):  

nieaktualne: 2.1 (PU), 2.2 (KI), 2.10 (PU, MU I), 2.14 (Z II), 2.15 (Z III), 2.17 (MU I), 2.18 (MU III), 2.20 (PUKT), 2.21 (Z III), 2.22 (UH, KZ), 2.25 (MU IV); 

cz$#ciowo aktualne: 2.3 (MU III), 2.4 (MU III), 2.5 (S), 2.6 (MU I), 2.7 (MU III), 2.9 (MU III), 2.11 (MU III), 2.16 (PU), 2.19 (MU III), 2.24 (MU III), 2.26 (MU III), 2.27 (MU III), 2.28 (KK-UC). 



Tabl. 6. Plany zagospodarowania przestrzennego – postulowane 

Rejon planu Nr Przedmiot (g!ówny) 
Pow. w 

ha 
Etap 

  
a) Plany wynikaj!ce z podj"tych uchwa# w latach 2006 – 2009 

oraz wniosków i/lub z ustale$ studium z 2008 r.: 
 

 

Brz"czkowice Wschód A Zgodnie z uchwa!# LXXIV/739/06 z dn. 29.06.2006 154,1 etap 4 
Brz"czkowice Zachód B Zgodnie z uchwa!# LXXIV/740/06 z dn. 29.06.2006 52,6 etap 4 
$awki C Zgodnie z uchwa!# LXXIV/741/06 z dn. 29.06.2006 161,8 etap 3 
Larysz D Zgodnie z uchwa!# LXXIV/742/06 z dn. 29.06.2006 237,6 etap 2 
Stare Miasto E Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/839/06 z dn. 26.10.2006 37,8 etap 3 
Piasek Po!udniowy F Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/840/06 z dn. 26.10.2006 48,2 etap 3 
Katowicka - Obrze%na 
Pó!nocna 

G Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/841/06 z dn. 26.10.2006 13,2 etap 2 

Bytomska - &wierczyny - 
Obrze%na Pó!nocna 

H Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/842/06 z dn. 26.10.2006 13,4 etap 2 

Mys!owice Pó!noc - Stary 
Ewald 

J Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/843/06 z dn. 26.10.2006 70,7 etap 2 

Mys!owice Pó!noc - Szabelnia 
- Hubertus 

K Zgodnie z uchwa!# LXXXIV/844/06 z dn. 26.10.2006 65,0 etap 3 

Bo'czyk L Zgodnie z uchwa!# XXIII/510/2008 z dn. 27.03.2008 12,9 etap 1 
Brzezinka – ul. Dworcowa - propozycja zast!pienia przez postulowany, poszerzony plan nr 34 0,0 - 
Brzezinka Po!udniowa i 
Kosztowy Pó!nocne 

N Zgodnie z uchwa!# XLI/815/09 z dn. 28.05.2009 157,2 etap 2 

  Razem a)  1024,5  
  b) Plany wynikaj!ce z programu okre%lonego w studium (nr 1 

- 15) oraz z innych ustale$ studium i/lub z wniosków: 
  

Bo'czyk, ul. Bo'czyka - 
Rzemie(lnicza 

1. Okre(lenie warunków zagospodarowania terenów dla rozwoju 
funkcji gospodarczych po pó!nocnej stronie ul. Bo'czyka; 
niezb"dne zachowanie pasma ekologicznego w dolinie Boliny 

34,2 etap 3 

Janów Miejski 2. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenów  37,3 etap 3 
Las w rejonie Janowa 3. Stworzenie prawnych podstaw dla uruchomienia inwestycji celu 

publicznego polegaj#cej na budowie cmentarza miejskiego wraz z 
infrastruktur# towarzysz#c# 

9,6 etap 3 

Las w rejonie ul. Obrze%na 
Zachodnia 

3a. Alternatywna lokalizacja cmentarza miejskiego 10,4 etap 3 

Janów Miejski, ul. Jod!owa 4. Ustalenie warunków dla nowej zabudowy mieszkaniowo - 
us!ugowej z zachowaniem terenu zieleni urz#dzonej 

9,7 etap 3 

&ródmie(cie, ul. Wojska 
Polskiego 

5. Ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej i wynikaj#cych 
st#d ogranicze' w zagospodarowaniu terenów 

1,9 etap 4 

ulice Wysockiego - S!upecka 
- Robotnicza - Górnicza 

6. Ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej i wynikaj#cych 
st#d ogranicze' w zagospodarowaniu terenów 

1,6 etap 4 

ul. Miarki "zachód" 7. Okre(lenie warunków zagospodarowania terenów rozwoju funkcji 
gospodarczych; niezb"dne przetrasowanie (ladu ul. Miarki 

24,1 etap 3 

Larysz p!n. 8. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenów dla 
rozwoju funkcji mieszkaniowych, wraz z okre(leniem przebiegu 
ulic dojazdowych udost"pniaj#cych tereny przeznaczone pod 
zabudow"; ochrona terenów otwartych w ci#gach dolin 

89,6 etap 3 

Brzezinka 9. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenów dla 
funkcji mieszkaniowych i us!ugowych, z okre(leniem przebiegu 
ulicy zbiorczej !#cz#cej ul. Le(n# z ul. Nowochrzanowsk#  

42,1 etap 3 

Brzezinka - ul. Piaskowa 10. Okre(lenie warunków zagospodarowania terenu rozwoju funkcji 
gospodarczych 

19,7 etap 3 

Patykowiec - ul. Storczyków 11. Ustalenie przebiegu fragmentu planowanej drogi !#cz#cej ul. 
nowo - Dworcow# z ul. Kopalnian#; okre(lenie warunków 
zagospodarowania terenów o zró%nicowanych funkcjach 

75,6 etap 3 

Weso!a 12. Ustalenie przebiegu fragmentu planowanej drogi !#cz#cej ul. 
nowo - Dworcow# z ul. Kopalnian#; ochrona terenów otwartych 
w ci#gach dolin przed zabudow#; okre(lenie warunków 
zagospodarowania terenów o zró%nicowanych funkcjach 

221,0 etap 3 



Rejon planu Nr Przedmiot (g!ówny) 
Pow. w 

ha 
Etap 

D#browa 13. Ustalenie przebiegu fragmentu planowanej drogi !#cz#cej w"ze! 
„Mys!owice” z w"z!em „L"dziny”; ochrona terenów otwartych w 
ci#gach dolin przed zabudow#; okre(lenie warunków 
zagospodarowania terenów dopuszczonych do zabudowy 

222,9 etap 3 

Hajdowizna 14. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenów dla 
rozwoju funkcji mieszkaniowych; ochrona terenów otwartych w 
ci#gach dolin przed zabudow# 

147,9 etap 4 

Kosztowy zachód 15. Ochrona terenów otwartych w ci#gach dolin przed zabudow# 13,1 etap 4 
Szabelnia, ul. Sosnowiecka 16. Ustalenie przebiegu planowanej drogi 4,9 etap 3 
Stara Weso!a – cz"() 
pó!nocno - wschodnia 

17. Ustalenie przebiegu planowanej drogi 54,9 etap 4 

Morgi – rejon b. cegielni 18. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

0,5 etap 4 

Krasowy – cz po!udniowo - 
zachodnia 

19. Ustalenie przebiegu planowanej drogi 13,0 etap 4 

Krasowy  - Furmaniec 20. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

1,2 etap 4 

Kosztowy cz. po!udniowa 21. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

24,2 etap 4 

Dzie)kowice, rejon ul. 
S!owików 

22. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

3,2 etap 3 

Dzie)kowice, rejon ul. 
D!ugosza 

23. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

1,2 etap 3 

  Razem b)  1063,8  
  c) Plany wynikaj!ce z rekomendowanych rozstrzygni"& 

wniosków (nr 24 – 26) i/lub z ustale$ studium: 
  

ul. Bo'czyka - Jastruna 24. Okre(lenie warunków zagospodarowania rozwoju funkcji 
gospodarczych (wielkopowierzchniowy obiekt handlowy) 

6,2 etap 1 

*mok, ulice Miko!owska - 
Stokrotek 

25. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 5,8 etap 1 

Brzezinka Wschód 26. Prowadzenie dzia!alno(ci gospodarczych., w tym 
zagospodarowanie. odpadów (w tym niebezpiecznych) 

35,3 etap 2 

Dzie)kowice, plac sportowy 27. Urz#dzenie boiska sportowego 3,8 etap 3 
Stara Weso!a - obszar pomi"-
dzy ul. Kr"t# i Obro'ców We. 

28. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

11,3 etap 1 

Morgi – ulice Wybickiego i 
Ofiar Wrze(nia 

29. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

0,6 etap 1 

Stara Weso!a – ulice 3 Maja i 
Obro'ców Westerplatte 

30. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

1,3 etap 1 

Stara Weso!a – ul. Laryska 31. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych 

0,5 etap 1 

Dzie)kowice, cz"() pó!nocna 32. Rozszerzenie terenów rolniczych, zmiana planow. uk!adu drogow. 60,5 etap 4 
  Razem c)  125,3  
  d) Plany - propozycje wynikaj!ce z „analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym”: 
  

ul. boczna-Katowicka - 
Bolina 

33. Okre(lenie warunków zagospodarowania rozwoju funkcji 
gospodarczych 

19,2 etap 4 

Brzezinka, ul. Dworcowa 34. Okre(lenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenów dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

11,8 etap 1 

Brzezinka, ul. Chrzanowska 35. Okre(lenie warunków zagospodarowania terenów o 
zró%nicowanych funkcjach, krystalizacja struktury  

7,7 etap 4 

Brzezinka, ul. Cmentarna 36. Okre(lenie warunków zagospodarowania terenów o 
zró%nicowanych funkcjach, krystalizacja struktury 

8,7 etap 4 

Brzezinka, obszar pomi"dzy 
ul. Cmentarn# i Piaskow# 

37. Okre(lenie warunków zagospodarowania rozwoju funkcji 
gospodarczych, krystalizacja struktury, uk!ad drogowy 

17,5 etap 4 

Obszar pomi"dzy autostrad# a 
Przemsz# 

38. Zagospodarowanie terenów nieu%ytków i zdegradowanych 
(osadniki py!ów elektrownianych) 

270,7 etap 4 

  Razem d)  335,6  
  OGÓ$EM  2549,0  




















