
 

PROJEKT 

Wyłożenie2 
 
 
 

UCHWAŁA NR  ......................../2018 

RADY MIASTA MYSŁOWICE  

z dnia ………… 2018 r.  

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - 
Bończyka w Mysłowicach 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 
XXXIX/569/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka w Mysłowicach 
 

RADA MIASTA MYSŁOWICE 
 
stwierdza, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”, przyjętego uchwałą Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z 
dnia 30 października 2008 roku 

i uchwala 
 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka w Mysłowicach 
 

Rozdział 1   
Przepisy ogólne 

§ 1.  
 

1. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu w skali 1:1000, będącym integralną częścią planu i 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 
4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu: 
1) będące ustaleniami planu: 

a) granice obszaru objętego planem,  
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
c) symbole terenów, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) obszary objęte stawką procentową zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 
2) oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu: 

a) granica terenu górniczego "Mysłowice I", 
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b) granica obszaru górniczego "Mysłowice", 
c) gazociąg średniego ciśnienia DN250, 
d) gazociąg średniego ciśnienia DN160, 
e) granica strefy kontrolowanej od gazociągu średniego ciśnienia, 
f) wodociąg magistralny DN600 mm, 
g) wodociąg magistralny DN500 mm, 
h) wodociąg magistralny DN400 mm, 
i) granica strefy technicznej od wodociągu magistralnego, 
j) magistrala ciepłownicza wysokich parametrów 
k) trasy rowerowe, 
l) granice własności, numery działek, 

m) nazwy ulic, 
n) powierzchnie terenów w hektarach, 
o) warunki górniczo-geologiczne po byłym terenie górniczym "Mysłowice", 

- uskok skośny I h~10-40.0, 
- pokład 405, 1847-1889, 
- pokład 349/1, 1837-1859. 

§ 2.  
 
Ilekroć w dalszych przepisach, jest mowa o: 
1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 12°; 
2) dojeździe - należy przez to rozumieć ciągi pieszo-jezdne, ciągi jezdne, służebności przejazdu  – o szerokościach 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną wg definicji ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.); 

4) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych istniejącej i 
projektowanej zabudowy na działce budowlanej; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą fragment terenu, na którym 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, obowiązującą na całej wysokości elewacji; linia ta nie 
dotyczy: balkonów i wykuszy oraz zadaszeń nad wejściami do budynków wystających do 1,5 m przed linię zabudowy 
a także gzymsów, okapów, schodów terenowych, pochylni, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych 
podobnych elementów; 

7) planie – należy przez to rozumieć niniejszy plan miejscowy; 
8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych 

krawędzi budynku na powierzchnię terenu, z wyłączeniem powierzchni wyznaczonej przez rzut kondygnacji 
podziemnych oraz powierzchni takich elementów jak gzymsy, okapy, schody terenowe, pochylnie, elementy 
odwodnienia, zdobienia elewacji, zadaszenia i innych podobnych elementów; 

9) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% 
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych w granicach każdej działki 
budowlanej, a w przypadku terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe na działce 
budowlanej lub terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w planie; 

11) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną liniami rozgraniczającymi 
i oznaczoną symbolem; 

12) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć funkcje usługowe, które nie należą do przedsięwzięć  
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a 
także usługi z wyłączeniem obiektów handlu hurtowego, warsztatów samochodowych, obiektów obsługi pojazdów 
(w tym stacji paliw), oraz funkcji usługowych wymagających otwartego składowania materiałów, baz transportowych, 
baz sprzętu budowlanego; 

13) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną wg rozporządzenia 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

14) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń urządzoną taką jak: parki, ogrody, zieleń towarzyszącą 
obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria. 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka w Mysłowicach 

1 października 2018  3 

§ 3.  

 
Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole: 
1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
3) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne, zabudowy usługowej; 
4) MW/KSp - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, parkingu; 
5) U - teren zabudowy usługowej; 
6) UO - teren zabudowy usług oświaty; 
7) US - teren sportu i rekreacji; 
8) ZP - teren zieleni urządzonej; 
9) ZP/U - teren zieleni urządzonej, zabudowy usługowej; 

10) ZP/KSp - teren zieleni urządzonej, parkingu; 
11) KSp - teren parkingu; 
12) KDG - teren drogi publicznej głównej; 
13) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 
14) KDL - teren drogi publicznej lokalnej; 
15) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej; 
16) KDW - teren drogi wewnętrznej; 
17) KX - teren komunikacji i parkingów; 
18) KPJ - teren ciągu pieszo-jezdnego; 
19) KPR – teren ciągu pieszo-rowerowego; 
20) I - teren infrastruktury technicznej. 

 

Rozdział 2  
Ustalenia ogólne 

§ 4.  

 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
Wysokość obiektów budowlanych, innych niż budynki, mierzona od średniego poziomu terenu po obrysie obiektu do 
najwyżej położonej części tego obiektu, nie większa niż: 15 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.  

 

§ 5.  
 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 
2) zakazuje się prowadzenia działalności inwestycyjnej w sposób zmieniający stosunki wodne, z wyłączeniem realizacji 

obiektów budowlanych; 
3) zakazuje się prowadzenia gospodarki wodnej i ściekowej mogącej powodować zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych; 
4) tereny kwalifikuje się, zgodnie z przepisami wykonawczymi do przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 

ochrony przed hałasem: 
a) MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
c) MW/U jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
d) UO  jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

5) cały obszar objęty opracowaniem planu znajduje się w granicach złoża węgla kamiennego „Mysłowice”; 
6) część obszaru objętego opracowaniem planu znajduje się w granicach: 

a) terenu górniczego „Mysłowice I”, 
b) obszaru górniczego „Mysłowice”. 

§ 6.  
 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
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Wszelkie prace ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7.  
 

Obowiązują następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) następujące tereny wyznacza się jako obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 
a) teren zieleni urządzonej 1ZP, 
b) teren zieleni urządzonej, parkingu 1ZP/KSp, 
c) tereny sportu i rekreacji 1US i 2US, 
d) tereny zabudowy usługowej 1U, 2U; 

2) dla terenów wymienionych w pkt 1 wymagania dotyczące zasad zagospodarowania określone zostały w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 8.  

 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:  
1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 
2) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż: 

a) 2000 m² dla terenów MW, MW/U, MW/KSp, 
b) 1500 m² dla terenów U, 
c) 600 m² dla terenów MN, 
d) 400 m² dla terenów UO, US, ZP/U, ZP/KSp, KSp, 
e) 2 m2 dla terenów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

3) szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż: 
a) 40 m dla terenów MW, MW/U, MW/KSp,   
b) 20 m dla terenów U, MN, UO, US, ZP/U, ZP/KSp, KSp, 
c) 1 m dla terenów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiędzy 60° a 120°. 

§ 9.  

 
Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i obsługi 
komunikacyjnej: 
1) obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o podstawowy system dróg i ulic służący powiązaniom 

drogowym wewnętrznym i zewnętrznym, na który składają się: 
a) droga główna KDG,   
b) droga zbiorcza KDZ, 
c) drogi lokalne KDL,  
d) drogi dojazdowe KDD, 
e) drogi wewnętrzne KDW, 
f) drogi pieszo-jezdne KPJ; 

2) dopuszcza się realizację dojazdów, dróg rowerowych, parkingów dla rowerów i ciągów pieszych na wszystkich 
terenach; 

3) parametry i standardy nowo wydzielanych dojazdów: 
a) szerokość zgodnie z § 2 pkt. 2, 
b) dopuszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników, 
c) nawierzchnia utwardzona; 

4) parametry i standardy nowo wydzielanych dróg rowerowych i ciągów pieszych: 
a) szerokość nie mniejsza niż 1,5 m, 
b) nawierzchnia utwardzona; 

5) obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 
a) przy realizacji inwestycji należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc do parkowania, co najmniej w liczbie ustalonej 

zgodnie z następującymi wskaźnikami: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe, w tym  co najmniej 1 poza  garażem, na 1 

lokal mieszkalny,  
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny, 
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- dla zabudowy usługowej – 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług, ale nie mniej niż 2 
miejsca, 

- dla zabudowy usług oświaty – 3 miejsca postojowe na 10 miejsc pracy, ale nie mniej niż 2 miejsca, 
- dla terenów sportu i rekreacji – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla użytkowników, ale nie mniej niż 3 

miejsca, 
b) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a należy sytuować na nieruchomości, na której usytuowany jest obiekt, 

któremu te miejsca towarzyszą, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz usług sportu i rekreacji, obowiązuje 

dodatkowo zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,  w liczbie nie 
mniejszej niż: 
- 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi ogólnie od 6 do 20, 
- 2 stanowiska jeżeli liczba stanowisk wynosi ogólnie od 21 do 40, 
- 5% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 40, 

d) na terenach dróg zbiorczych KDZ, lokalnych KDL, dojazdowych KDD oraz wewnętrznych KDW dopuszcza się 
lokalizację miejsc postojowych w formie zatok parkingowych ogólnodostępnych.  

§ 10.  

 
Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się przebudowę i likwidację istniejącego uzbrojenia terenu; 
2) na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu związanego z zagospodarowaniem; 
3) sieci uzbrojenia terenu obowiązują jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów sieci, które ze względów 

technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego; 
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 
b) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych: 
a) ustala się rozdzielczy system odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych, 
b) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b, 
b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c) ustala się objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych 

ogólnodostępnych, 
d) ustala się usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich 

wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, za pomocą urządzeń do podczyszczania; 
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej, z zastrzeżeniem lit. b, 
b) w przypadku braku technicznych możliwości dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników 

zlokalizowanych na działce budowlanej; 
8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub sieci 

ciepłowniczej; 
9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i 
niskiego napięcia, 

b) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW z wyłączeniem 
elektrowni wiatrowych, 

c) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych jako obiekty wbudowane, 
d) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

10) w zakresie dostępności telekomunikacyjnej ustala się rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w 
dostosowaniu do potrzeb poszczególnych lokalizacji; 

11) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny 
z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie. 

§ 11.  

 
Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 
1) tereny dróg publicznych KDG, KDZ, KDL, KDD, 
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2) tereny ciągów pieszo-jezdnych KPJ, 
3) tereny ciągów pieszo-rowerowych KPR, 
4) tereny komunikacji i parkingów KX, 
5) teren infrastruktury technicznej I, 
6) tereny zieleni urządzonej ZP. 

 

§ 12.  
 

Obowiązują następujące stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, na podstawie której ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, w odniesieniu do terenów  których wartość wzrośnie w wyniku uchwalenia niniejszego 
planu, dla terenów lub ich części oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8MW, 10MW,  1ZP/U, 2ZP/U, 9U. 
 

Rozdział 3  
Ustalenia szczegółowe  

§ 13.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) dopuszczalne - zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, 
b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 

bezpośrednio przy granicy, 
c) budynki gospodarcze i garaże dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki, mierzona od średniego poziomu terenu po obrysie obiektu do 

najwyżej położonej części tego obiektu, nie większa niż: 5 m; 
c) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie większa niż 12 m: 
d) liczba kondygnacji nadziemnych budynków - do 2, 
e) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,2, 
- maksymalna - 1,2, 

f) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 35° do 45°,  
g) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 60% powierzchni działki budowlanej, 
h) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 14.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 8MW obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- parking wielopoziomowy, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
b) dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejących wolnostojących budynków usługowych,  
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c) sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe; 
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 18 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie mniejsza niż 4, nie większa niż 5, 
d) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 2,5, 

e) geometria dachu – dla terenów: 
- 1MW, 2MW, 3MW - dachy płaskie, 
- 4MW, 5MW, 6MW, 8MW - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 15° do 35°lub  

dachy płaskie, 
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 15.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW,     
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- parking wielopoziomowy, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
b) dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejących wolnostojących budynków usługowych,  
c) sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 21 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie mniejsza niż 4, nie większa niż 6, 
d) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 2,5, 

e) geometria dachu – dla terenów: 
- 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 14MW - dachy płaskie, 
- 13MW - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 15° do 35°lub  dachy płaskie, 

f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 16.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 15MW, 16MW, 17MW, 18MW obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- parking wielopoziomowy, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
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b) dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejących wolnostojących budynków usługowych,  
c) sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 55 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie mniejsza niż 11, nie większa niż 17, 
d) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 6,0, 

e) geometria dachu - dachy płaskie, 
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 17.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MW, 19MW obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- parking wielopoziomowy, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) usługi nieuciążliwe dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
b) dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejących wolnostojących budynków usługowych,  
c) sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 16 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie większa niż 4, 
d) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 1,8, 

e) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 15° do 35° lub  dachy 
płaskie, 

f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 18.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MW/U obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
- usługi nieuciążliwe, 

b) dopuszczalne: 
- sport i rekreacja,  
- parking wielopoziomowy, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu - sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe; 
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 17 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie mniejsza niż 3, nie większa niż 4, 
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d) intensywność zabudowy: 
- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 2,0, 

e) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 25° do 45°, 
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 19.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW/KSp, 2MW/KSp obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
- parking terenowy, 
- parking wielopoziomowy, 

b) dopuszczalne: 
- sport i rekreacja, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe, 
b) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub ażurowe wypełnione trawą; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 18 m, 
c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - nie mniejsza niż 4, nie większa niż 5, 
d) intensywność zabudowy: 

- minimalna - 0,5, 
- maksymalna - 2,0, 

e) geometria dachu - dachy płaskie, 
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

§ 20.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, obowiązują następujące 
ustalenia:  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usługowa, 
b) dopuszczalne - zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zakazuje się lokalizacji obiektów o charakterze przemysłowym, magazynowo-składowych, baz transportowych, 

handlu hurtowego, 
b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 

bezpośrednio przy granicy, o ile nieprzekraczalne linie zabudowy nie stanowią inaczej;  
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą budynków istniejących, wykraczających poza te linie, dla których 

dopuszcza się wyłącznie przebudowę, remont i rozbiórkę; pozostałe roboty budowlane obowiązują zgodnie z liniami 
zabudowy, 

c) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 
punktu pokrycia dachu - nie większa niż 12 m, 

d) intensywność zabudowy: 
- minimalna:  0,2, 
- maksymalna:  2,1, 

e) geometria dachu – dachy płaskie,  
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 60% powierzchni działki budowlanej, 
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. 

§ 21.  
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Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7U, 8U, 9U obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe:  
- zabudowa usługowa, 
- obiekty obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacje paliw, 

b) dopuszczalne - zieleń urządzona; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się lokalizacji obiektów o charakterze przemysłowym, magazynowo-składowych, baz transportowych, 
handlu hurtowego, 

b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy, o ile nieprzekraczalne linie zabudowy nie stanowią inaczej;  

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą budynków istniejących, wykraczających poza te linie, dla których 

dopuszcza się wyłącznie przebudowę, remont i rozbiórkę; pozostałe roboty budowlane obowiązują zgodnie z liniami 
zabudowy, 

c) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 
punktu pokrycia dachu - nie większa niż 10 m, 

d) intensywność zabudowy: 
- minimalna:  0,5, 
- maksymalna:  1,4, 

e) geometria dachu – dachy łupinowe, powłokowe, półokrągłe, płaskie, wielospadowe, jednospadowe, sferyczne o 
dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych,  

f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki budowlanej, 
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej. 

§ 22.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UO, 2UO  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usług oświaty,  
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu – usługi nieuciążliwe dopuszcza się jako wbudowane w zabudowę usług oświaty; 
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 15 m, 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,2, 
- maksymalna: 1,6, 

d) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 35° lub dachy płaskie,  
e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 23.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3UO, 4UO,  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usług oświaty,  
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu – usługi nieuciążliwe dopuszcza się jako wbudowane w zabudowę usług oświaty; 
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 
punktu pokrycia dachu - nie większa niż 12 m, 

c) intensywność zabudowy: 
- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 1,2, 

d) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 35° lub dachy płaskie,  
e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej. 

§ 24.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1US obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - sport i rekreacja, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu – w przypadku przeznaczenia części terenu pod zieleń urządzoną obowiązuje 
urządzenie obiektów małej architektury; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 18m, 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 2,5, 

d) geometria dachu – dachy łupinowe, powłokowe, półokrągłe, płaskie, wielospadowe, jednospadowe, sferyczne o 
dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych,  

e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 60% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. 

§ 25.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2US obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - sport i rekreacja, 
b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciążliwe, 
- zieleń urządzona; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 10 m, 
b) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 0,6, 

c) geometria dachu – dachy łupinowe, powłokowe, półokrągłe, płaskie, wielospadowe, jednospadowe, sferyczne o 
dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych,  

d) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej, 
3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej. 

§ 26.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zieleń urządzona, 
b) dopuszczalne - sport i rekreacja; 

2) zasady zagospodarowania terenu - sport i rekreację dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe. 

§ 27.  
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Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP/U, 2ZP/U obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe:  
- zieleń urządzona, 
- usługi nieuciążliwe, 
- sport i rekreacja; 

b) uzupełniające: 
- parking terenowy, 
- parking podziemny;  

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie minimum 50% istniejących drzew, na każdej działce budowlanej, 
b) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub ażurowa wypełniona trawą; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 

punktu pokrycia dachu - nie większa niż 12m, 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,01, 
- maksymalna: 0,8, 

d) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 35° lub dachy płaskie,  
e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 28.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP/KSp, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zieleń urządzona, 
b) parking terenowy, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub ażurowa wypełniona trawą, 
b) urządzenie zieleni na terenie parkingu terenowego,  

3) wskaźniki zagospodarowania terenu - powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki 
budowlane. 

§ 29.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2ZP/KSp, 3ZP/KSp,  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zieleń urządzona, 
b) parking terenowy, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub ażurowa wypełniona trawą, 
b) urządzenie zieleni na terenie parkingu terenowego,  
c) obowiązuje zachowanie minimum 50% istniejących drzew, na każdej działce budowlanej; 

3) wskaźniki zagospodarowania terenu - powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki 
budowlanej. 

§ 30.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KSp, 2KSp  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- parking terenowy, 
- parking wielopoziomowy, 

b) dopuszczalne - zieleń urządzona; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub ażurowa wypełniona trawą, 
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b) urządzenie zieleni na terenie parkingu terenowego,   
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 3,2, 

c) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 
punktu pokrycia dachu - nie większa niż 12 m, 

d) geometria dachu - dachy o dowolnej formie i geometrii, 
e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.  

§ 31.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna główna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie i przebudowa istniejącej ulicy głównej, jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, części pasa drogowego znajdującej się w granicach planu (pozostała część 

pasa drogowego znajduje się poza granicami planu) od 3 m do 9 m, z zastrzeżeniem lit. c, 
c) dopuszcza się poszerzenie w obrębie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 32.  
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ,  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna zbiorcza; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie i przebudowa istniejącej ulicy zbiorczej, jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających części pasa drogowego znajdującej się w granicach planu od 7 do 26 m, 

zgodnie z rysunkiem planu (pozostała część pasa drogowego znajduje się poza granicami planu). 

§ 33.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDZ, 3KDZ, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna zbiorcza; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie i przebudowa istniejącej ulicy zbiorczej, jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, części pasa drogowego znajdującej się w granicach planu, zgodnie z 

rysunkiem planu: 
- dla 2KDZ od 19 do 25 m, 
- dla 3KDZ od 9 do 26 m. 

§ 34.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna lokalna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie, przebudowa istniejących ulic lokalnych, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. c: 

- dla 1KDL od 12 do 15 m, 
- dla 2KDL od 12 do 32 m, 

c) dopuszcza się poszerzenie w obrębie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu, 
d) chodniki - co najmniej jednostronne. 

§ 35.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD,  
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna dojazdowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 
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a) budowa, utrzymanie i przebudowa istniejących i projektowanych ulic, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. c: 

- dla 1KDD od 10 do 18 m, 
- dla 2KDD od 12 do 15 m,  
- dla 3KDD od 10 do 27 m, 
- dla 4KDD, 7KDD od 10 do 19 m, 
- dla 5KDD od 10 do 13,5 m, 
- dla 6KDD od 10 do 15 m; 

c) dopuszcza się poszerzenie w obrębie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu, 
d) chodniki obustronne. 

§ 36.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – droga wewnętrzna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budowa, utrzymanie i przebudowa istniejących i projektowanych dróg i ulic, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. c: 

- dla 1KDW od 8 do 14 m, 
- dla 2KDW 12 m, 
- dla 3KDW od 6,5 do 15 m,  
- dla 4KDW od 6,5 do 8 m, 
- dla 5KDW od 10 do 15 m, 

c) dopuszcza się poszerzenie w obrębie skrzyżowań oraz placów do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 37.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX, 2KX, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) droga publiczna, 
b) droga wewnętrzna, 
c) parking terenowy, 
d) drogi rowerowe, 
e) ciągi piesze, place, promenady, 
f) zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) nawierzchnia parkingu terenowego: bitumiczna, żwirowa lub z bloczków ażurowych wypełnionych trawą, 
b) urządzenie zieleni na terenie parkingu terenowego,  
c) na terenie 1KX powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni terenu, 
d) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 38.  

 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KPJ, 2KPJ, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – ciąg pieszo - jezdny; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budowa, utrzymanie i przebudowa istniejących i projektowanych ciągów pieszo - jezdnych, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu 

- dla 1KPJ od 6 do 8 m, 
- dla 2KPJ od 5 do 10 m. 

§ 39.  

 
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KPR,  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – ciąg pieszo - rowerowy; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) budowa, utrzymanie i przebudowa istniejących i projektowanych ciągów pieszo - rowerowych, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających 3 m. 
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§ 40.  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1I, 2I, 3I, 4I, obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu - infrastruktura techniczna; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą budynków istniejących, wykraczających poza te linie, dla których 

dopuszcza się wyłącznie przebudowę, remont i rozbiórkę; pozostałe roboty budowlane obowiązują zgodnie z liniami 
zabudowy, 

c) intensywność zabudowy: 
- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 1, 

d) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego 
punktu pokrycia dachu - nie większa niż 8 m, 

e) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 25°, 
f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki budowlanej, 
g) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. 

 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe  

§ 41.  
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

 

§ 42.  

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 


