
UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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UCHWAŁA NR 972/LII/2009  

RADY MASTA RUDA ŚLĄSKA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

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

U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska", 

które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

31 sierpnia 2009 roku i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska, położoną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, 

w rejonie ul. Norberta Bończyka, w granicach określonych na załączniku graficznym do

Uchwały Nr 772/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ruda Śląska, zwanej dalej "planem". 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu. 

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz 

przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3. Integralną część planu stanowią: 

4. Załącznikami do uchwały są: 

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w niniejszym tekście planu należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.  

§ 3. 1. Elementy planu na załączniku graficznym, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

2. Elementy planu na załączniku graficznym o charakterze informacyjnym: 

Rozdział 2 

USTALENIA  

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych: 

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania. 

1) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego

planu; 

2) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu,

stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu; 

3) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej, 

a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni poszczególnych działek; 

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także 

sposób lub sposoby zagospodarowania dopuszczone na danym terenie; 

5) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 

może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym"; 

6) "reklamie" – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe, będące nośnikiem 

informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu; 

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru 

planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) KDW2 – teren drogi wewnętrznej;

4) cały obszar mpzp - obszar rewitalizacji.

1) cały obszar mpzp – teren górniczy "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" KW S.A. 

Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek", obszar górniczy "Świętochłowice"; 

2) cały obszar mpzp – obszar chroniony filarem ochronnym (kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice). 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW2 ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleń urządzona.

1) zakaz lokalizowania reklam.

1) na obszarze planu nie określa się zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami). 

1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu

art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 

ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu górniczego "Kochłowice-Świętochłowice-

Chorzów" KW S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Wirek" oraz obszaru 

górniczego "Świętochłowice"; 

2) cały obszaru planu znajduje się w granicach filara ochronnego (Kat. III dla dzielnicy 

Kochłowice), w jego zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne 

z przepisami odrębnymi; 

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się 

uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy 

posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin; 

4) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.

1) na obszarze planu nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

1) dla terenu: KDW2 obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach 

rozgraniczających ustala się na minimum: 3,7 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicą planu; 

2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: zakaz 

lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej; 

3) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, 

eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone 

użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne 

itp.; 

5) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 

terenu, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców. 

1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów 

służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

1) cały obszar planu znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji, w jego zasięgu ustala się 

przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

Jarosław Kania 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.pdf

 

załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

W OBSZARZE POŁOŻONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH, 

W REJONIE UL. NORBERTA BOŃCZYKA.  

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta 

Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) z: 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r.

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 972/LII/2009

Rady Masta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Zalacznik3.doc

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Norberta

Bończyka. 
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