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Uchwała Nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa 

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

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, 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 późniejszymi 

zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miejska w Gliwicach 

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, które zostało uchwalone uchwałą 

XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r., 

i uchwala: 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA GLIWICE DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIELNICĘ OSTROPA 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne 

§ 1

Plan, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/888/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 września 2005 roku obejmuje 
obszar dzielnicy Ostropa o powierzchni około 1345 ha, którego granicę wyznaczają od północy: ul. Lwowska do 
ul. Kozielskiej, dalej ul. Kozielska do skrzyżowania z ul. Oscara Caro, od wschodu: ul. Oscara Caro, wschodnia 
granica Lasu Dąbrowa, drogi gruntowe do ul. Południowej, i dalej wzdłuż ul. Południowej, przez ul. 
Daszyńskiego, wzdłuż ul. Ku Dołom do autostrady A-4, od południa: północna granica terenu autostrady A-4, od 
zachodu: granica administracyjna miasta Gliwice z miastem Sośnicowice. 

§ 2

Ustalenia planu zawarte są w formie: 
1) Tekstowej: niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami, będącymi jej integralną częścią: 

a) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gliwicach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do 
projektu planu – załącznik nr 2, 

b) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gliwicach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3. 

2) Graficznej: rysunku planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, zawierającym wyrys ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, będącym załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały i stanowiącym jej integralną część. 

§ 3
1. Na rysunku planu, obowiązują następujące oznaczenia graficzne ustaleń planu: 

1) granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , 
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej, 
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu, 
7) granica strefy obserwacji archeologicznej, 
8) budynki o wartości historycznej, chronione ustaleniami planu, 
9) obiekty historyczne – krzyże i kapliczki, chronione ustaleniami planu, 
10) miejsce pamięci – pomnik, 
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11) aleja drzew do zachowania, 
12) strefa oddziaływania autostrady A-4, 
13) symboli cyfrowych i literowych identyfikujących tereny o określonym przeznaczeniu, dla których ustalenia 

określa niniejsza uchwała: 
 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 

zabudowy 
MNn - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 

zabudowy - nowej 
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, o niskiej intensywności 

zabudowy 
MNUn - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności 

zabudowy - nowej 
MM - teren niskiej zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności zabudowy 
MM,WS
2 

- teren niskiej zabudowy mieszkaniowej i wód powierzchniowych o średniej 
intensywności zabudowy 

MU - tereny niskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności 
zabudowy 

MUn - tereny niskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności 
zabudowy - nowej 

UMN - teren zabudowy usługowej z towarzyszącą, istniejącą zabudową mieszkaniową 
o niskiej intensywności zabudowy 

UKR - tereny usług kultu religijnego 
U - tereny zabudowy usługowej 
Un - tereny zabudowy usługowej - nowej 
U1 - tereny zabudowy usługowej i istniejących obiektów produkcyjnych 
U,US - tereny zabudowy usługowej, sportu i rekreacji 
US - tereny obiektów sportu i rekreacji 
ZP,US - tereny zieleni urządzonej, obiektów sportu i rekreacji 
UP - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 
UPn - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - nowej 
UPC - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach miasta 
RPO - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych 
ZU - teren zieleni urządzonej 
ZC - teren cmentarza 
ZE - tereny użytków rolnych, sadów, łąk i pastwisk 
RZ - tereny trwałych użytków zielonych 
ZL - tereny lasów 
ZL1 - teren gruntów rolnych z dopuszczeniem zalesienia 
WS1 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych - cieków 
WS2 - teren wód powierzchniowych śródlądowych - stawu 
RZ,WS1 - tereny cieków powierzchniowych i towarzyszących im trwałych użytków 

zielonych 
E - tereny urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki 
W - teren urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę 
G - teren urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa 
KD - tereny skrzyżowań dróg publicznych 
KDG 1/2 - tereny publicznych dróg klasy głównej 
KDZ 1/2 - tereny ulic publicznych klasy zbiorczej 
KDL 1/2 - tereny ulic publicznych klasy lokalnej 
KDD 1/2 - tereny ulic publicznych klasy dojazdowej 
KDD - tereny ulic publicznych klasy dojazdowej o zmniejszonej szerokości 
KDX - tereny komunikacji pieszo-jezdnej 
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Kpr - tereny komunikacji pieszo-rowerowej 
2. Na rysunku planu, obowiązują następujące oznaczenia graficzne, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych: 

1) granica administracyjna miasta Gliwice, 
2) granica rezerwatu „Las Dąbrowa”, 
3) granica otuliny rezerwatu „Las Dąbrowa”, 
4) zabytkowy kościół p.w. św. Jerzego wraz z otoczeniem wpisany do rejestru zabytków, 
5) stanowiska archeologiczne, 
6) granica terenu zamkniętego, 
7) granica strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej, 
8) granica strefy ochrony pośredniej zewnętrznej dla ujęcia wody podziemnej, 
9) granica strefy ochrony pośredniej wewnętrznej dla ujęcia wody podziemnej, 
10) granice strefy ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m i 150 m, 
11) granica obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych od 302 

m n.p.m. do 373,75 m n.p.m., związanym ze strefą od lotniska, 
12) granica strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków o zasięgu 

5 km od lotniska. 
3. Na rysunku planu, występują również oznaczenia informacyjne: 

1) czynne studnie ujęcia wód Ostropa wraz z numeracją, 
2) cieki powierzchniowe i rowy melioracyjne, 
3) teren byłej hałdy górniczej, 
4) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 
5) ścieżki pieszo – rowerowe o przebiegu orientacyjnym, 
6) izofony dopuszczalnego poziomu dźwięku (55 dB, 60 dB) w porze dziennej od autostrady A-4, 
7) izofona dopuszczalnego poziomu dźwięku (50 dB) w porze nocnej od autostrady A-4, 
8) granice własności nieruchomości, 
9) schemat istniejących i projektowanych tras sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami, 

przedstawiający zasady obsługi. 

§ 4
1. Ustalenia planu określają: 

1) Ustalenia ogólne – w rozdziale 1, 
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – w rozdziale 2, 
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – w rozdziale 3, 
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w rozdziale 4, 
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, zasady rozmieszczania reklam – w rozdziale 

5, 
6) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – w rozdziale 6, 

7) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – 
w rozdziale 7, 

8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy – w rozdziale 8, 

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz wskaźniki parkowania w rozdziale 9, 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej – w rozdziale 10, 
11) Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia terenu, parametrów i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu – w rozdziale 11, 
12) Ustalenia końcowe – w rozdziale 12. 

§ 5
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% 
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych 
nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych 
w planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – o ile 
ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć, przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie 
podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w ustaleniach planu, 

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

4) terenie zamierzenia inwestycyjnego - należy przez to rozumieć teren, obejmujący kilka sąsiadujących ze 
sobą działek budowlanych, wskazany przez inwestora w projekcie budowlanym, jako miejsce lokalizacji 
inwestycji, 
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5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana 
budynku, bez prawa jej przekraczania. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap 
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego; nie dotyczy to 
również linii przesyłowych, sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, 

6) przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć użytkowane i dostępne dla ogółu tereny takie jak: 
ulice i place, ścieżki rowerowe, tereny zieleni urządzonej (np. parki, skwery, tereny sportowo-rekreacyjne) 
w ustalonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. Do przestrzeni publicznych zalicza się również 
dostępne dla ogółu wnętrza budynków użyteczności publicznej oraz przynależne do tych budynków 
dostępne dla ogółu: dojścia, dojazdy, dziedzińce i parkingi, zieleń urządzona i ogrody, 

7) nieuciążliwych usługach wbudowanych – należy przez to rozumieć lokale użytkowe w budynkach 
wielorodzinnych lub jednorodzinnych, w których realizowane będą usługi z zakresu: kosmetyki i fryzjerstwa, 
ochrony zdrowia, nauki i oświaty, kultury, biur, wolnych zawodów, drobnego handlu. Przy czym wykluczona 
jest działalność: której funkcjonowanie powoduje szkodliwe oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 
i zdrowie ludzi oraz której oddziaływanie wykraczałoby poza granice budynku w którym jest prowadzona, 
i której funkcjonowanie spowodowałoby przekroczenie standardów jakości środowiska, 

8) terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – należy przez to rozumieć tereny, na których obie te 
funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach, 

9) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynki usług różnych (z wykluczeniem stacji paliw) 
w tym: biurowe i administracyjne, użyteczności publicznej, turystyki, gastronomii oraz handlu o nie więcej 
niż 2000 m2 powierzchni sprzedaży, związane z ogrodnictwem i szkółkarstwem, a także budynki warsztatów 
i drobnego rzemiosła, w tym piekarstwa i cukiernictwa, 

10) budynkach o wartości historycznej – należy przez to rozumieć budynki wybrane do objęcia ochroną 
konserwatorską w ramach ustaleń planu stanowiące wartościowe przykłady lokalnej tradycji budowlanej, 
wymienione w ustaleniach planu w rozdziale 4, w § 10, 

11) powierzchni zabudowy działki budowlanej – należy przez to rozumieć powierzchnię budynku lub 
wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, liczoną w rzucie 
pionowym zewnętrznych krawędzi budynku lub budynków na powierzchnię gruntu, wyrażoną jako wskaźnik 
%, 

12) sieciach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne 
lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego 
planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania 
i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, itp. a także 
przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości, 

13) wewnętrznych ulicach dojazdowych – należy przez to rozumieć niewyznaczone na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania niepubliczne drogi wewnętrzne i dojazdowe, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej działek i obiektów, 

14) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i projektowanych do powierzchni działki budowlanej lub 
terenu zamierzenia inwestycyjnego, przeznaczonych do ich realizacji i funkcjonowania, 

15) terenach o niskiej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć tereny o intensywności 
zabudowy maksimum 0,8, 

16) terenach o średniej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć tereny o intensywności 
zabudowy maksimum 1,2, 

17) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenia 
reklamowe lub urządzenia reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną, a także tablice 
reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci, 

18) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć oznaczenie graficzne reklamujące lub wskazujące 
miejsce wykonywania działalności, w szczególności umieszczone nad witryną lub wejściem do miejsca 
prowadzenia działalności. 

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 
w obowiązujących przepisach odrębnych. 

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6

Ustala się: 
1) zachowanie historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego Ostropy położonego wzdłuż ulic 

Daszyńskiego, Architektów, Tokarskiej, poprzez ochronę konserwatorską kompozycji przestrzennej oraz 
zabudowy historycznej o wartościach kulturowych, 

2) utrzymanie skali zabudowy obszaru na poziomie 12,00 m, jako podstawowego standardu wysokości 
w części historycznej Ostropy w celu zachowania istniejących dominant przestrzennych, 
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3) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru objętego planem poprzez ochronę istniejących terenów 
otwartych o symbolach ogólnych ZE, lasów i dolesień ZL i ZL1, zieleni urządzonej, obiektów sportu 
i rekreacji ZU i ZP,US, zbiorników wodnych i cieków wraz z dolinami WS1, WS2, RZ,WS1, RZ oraz zieleni 
przydomowej i ogrodów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 

4) przeznaczenie terenów UPn i UPC, zlokalizowanych w sąsiedztwie autostrady A4 i węzła „Ostropa” pod 
realizację nowych zespołów zabudowy usługowo-produkcyjnej, 

5) możliwość realizacji na terenach o symbolach 6UPC oraz 7UP obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m2 , 

6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 na terenach innych niż 
wymienione w pkt 5. 

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7
1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek 
stanowią: 

1) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 
2) istniejące, w dniu wejścia w życie planu, legalne przedsięwzięcia, które działają w oparciu o wydane 

pozwolenia i decyzje zgodnie z przepisami odrębnymi, 
3) tereny o symbolu 1UPC – 6UPC, 7UP, gdzie dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem: uwzględnienia warunków wynikających 
z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz nie przekraczania uciążliwości poza 
granice nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

4) tereny o symbolu 1UPC – 6UPC, 1UP – 9UP, 1UPn – 5UPn, 1U – 4U, 1Un, 1U1 – 5U1, 1MU – 4MU, 1MUn 
– 2MUn, 1UMN, 1MNU – 56MNU, 1MNUn – 18MNUn gdzie dopuszcza się realizację przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem: uwzględnienia warunków 
wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz nie przekraczania 
uciążliwości poza granice nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

2. Zakazuje się działalności i przedsięwzięć powodujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji oraz 
stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego. 

§ 8
1. W celu ochrony terenów przyrodniczo cennych o walorach przyrodniczo-krajobrazowych: 

1) Wskazuje się na rysunku planu granice obszaru rezerwatu „Las Dąbrowa” wraz z otuliną, chronionego 
z mocy prawa na podstawie Rozporządzenia Nr 51/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r. 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Obowiązują cele ochrony określone w ww. Rozporządzeniu, 
zakazy określone dla rezerwatów w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 
ustalenia szczegółowe dla terenu 2ZL określone w rozdziale 11. 

2) Ustala się ochronę przestrzeni terenów otwartych w terenach o symbolach: 1ZE – 14ZE poprzez 
wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu i zainwestowaniu terenów zgodnie z ustaleniami: 
w rozdziale nr 4 dla strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu i w rozdziale 11 odnośnie przeznaczenia 
terenów ZE. 

3) Lasy położone na obszarze objętym planem w terenach o symbolach: 1ZL – 4ZL są lasami ochronnymi 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 

4) Ustala się ochronę dolinek cieków w terenach o symbolach: 1WS1 – 3WS1, 1RZ,WS1 – 5RZ,WS1 przed 
wszelkimi formami degradacji: zabudową, zmianą ukształtowania terenu, przekształcaniem i zasypywaniem. 
Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegu cieku 
powierzchniowego. 

5) Ustala się ochronę alei drzew o walorach kulturowych i estetyczno-izolacyjnych wzdłuż ulicy Daszyńskiego 
w terenie 4KDZ1/2. Dopuszcza się możliwość przebudowy, uzupełnień drzewostanu. Zakazuje się 
nieuzasadnionego usuwania istniejącego wysokiego drzewostanu. Przy realizacji obiektów budowlanych 
postępowanie z istniejącym drzewostanem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. 

6) Ustala się ochronę zadrzewień i pozostałej nie wymienionej w pkt 5 zieleni ulicznej i przyulicznej o funkcji 
izolacyjnej towarzyszącej drogom publicznym. Zakazuje się nieuzasadnionego usuwania istniejącego 
wysokiego drzewostanu. Przy realizacji obiektów budowlanych postępowanie z istniejącym drzewostanem 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony warstwy próchniczej gleby przed 
degradacją lub zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 

3. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się: 
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1) przestrzeganie zakazów ustalonych w Decyzji Wojewody Katowickiego OS-I-7211/44/97 z dnia 23 
października 1997 r. dla terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Ostropie, 
wymienionych w § 18, ust. 3 i 4, 

2) obowiązek oczyszczenia wód opadowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, takich jak np. 
drogi publiczne, place utwardzone i parkingi o powierzchni powyżej 0,1 ha, przed odprowadzeniem ich do 
środowiska, 

3) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, niezgodnego z warunkami ustalonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może 
przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, przy czym: 

1) dla terenów: 1MN - 19MN, 1MNn - 23MNn obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) dla terenów: 1MM, 1MM,WS2 obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

3) dla terenów: 1MNU - 56MNU, 1MNUn - 18MNUn, 1MU - 4MU, 1MUn - 2MUn obowiązują poziomy hałasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

4) dla terenów: 1U,US - 2U,US oraz przedszkoli i żłobków obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dopuszcza się zmianę lub 
rezygnację z ochrony akustycznej w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynków i terenów, 

5) dla terenów: 1ZP,US - 5ZP,US, 1US i 2US obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

5. W zakresie ochrony powietrza ustala się stosowanie w nowych obiektach niskoemisyjnych lub nieemisyjnych 
źródeł ciepła. Powyższa zasada ma zastosowanie również przy przebudowie i rozbudowie istniejących instalacji 
i urządzeń. 

6. Ustala się nakaz wprowadzenia na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej 1UPC i 2UPC do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy – pasów terenów zieleni o funkcji izolacyjnej w stosunku do terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej: zadrzewień i zakrzewień rodzimych gatunków roślinności, odpowiadających 
potencjalnym siedliskom. Dopuszcza się wprowadzenie budowli w formie ekranów z zielenią o funkcji 
izolacyjno-estetycznej. 

7. W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 
1) postępowanie z odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami w gminie oraz przepisami ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
2) zakaz magazynowania odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej 

na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, lub przeznaczonych do wykorzystania na tym 
terenie, przy czym okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to 
z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dopuszcza się punkty skupu 
złomu na terenach o symbolach ogólnych: UPC, UP, UPn, 

3) dla części obszaru planu, wskazanego na rysunku planu, gdzie obowiązuje ograniczenie w lokalizacji 
obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, związane z zapewnieniem funkcjonowania lotniska 
w Gliwicach ustala się zakaz składowania poza budynkami odpadów mogących być źródłem żerowania 
ptaków. 

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9
1. Na obszarze planu, na terenie oznaczonym symbolem 1UKR znajduje się, oznaczony na rysunku planu, 

zabytkowy kościół p.w. św. Jerzego, chroniony prawem na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych 
dawnego województwa katowickiego nr A/355/60 z dnia 10.03.1960 r. Ochrona rejestrowa, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmuje kościół wraz z otoczeniem 
w ramach ogrodzenia oraz wyposażenie wnętrza, co stanowi cały teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
1UKR. 

2. Pozostałe, cenne dla tradycji dzielnicy, zlokalizowane na obszarze planu historyczne obiekty i obszary 
o wartości kulturowej, obejmuje się w planie ustaleniami ochrony: 

1) budynki o wartości historycznej, chronione ustaleniami planu – w § 10, 
2) obiekty historyczne – krzyże i kapliczki, chronione ustaleniami planu – w § 11, 
3) miejsce pamięci, pomnik – w § 12, 
4) kompozycję układu urbanistycznego dzielnicy, objętą strefą ochrony konserwatorskiej – w § 13, 
5) krajobraz terenów otwartych i lasów towarzyszących zabudowie Ostropy, objęty strefą ochroną 

konserwatorskiej krajobrazu – w § 14, 
6) zabytki archeologiczne, objęte strefami obserwacji archeologicznej – w § 15. 
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3. Na obszarze planu nie występują dobra kultury współczesnej. 

§ 10
1. Obejmuje się ustaleniami ochrony następujące oznaczone numerami od 1 do 27 na rysunku planu, budynki 

o wartości historycznej, chronione ustaleniami planu, stanowiące przykłady lokalnej tradycji budowlanej: 
1) Dom z zabudową gospodarczą , położony przy ul. Architektów 45, 
2) Kamienica, położona przy ul. Architektów 85, 
3) Dom, położony przy ul. Architektów 106, 
4) Kamienica z zabudową gospodarczą, położona przy ul. Architektów 116, 
5) Dom z zabudową gospodarczą, położony przy ul. Architektów 118, 
6) Dom położony przy ul. Architektów 140, 
7) Budynek (byłej Szkoły Ogrodniczej) położony przy ul. Daszyńskiego 550, 
8) Wieża ciśnień, położona przy ul. Architektów 207, 
9) Dom z zabudową gospodarczą, położony przy ul. Ciesielskiej 3, 
10) Dom wielorodzinny położony przy ul. Daszyńskiego 277c, 
11) Dom położony przy ul. Daszyńskiego 277d, 
12) Kamienica przy ul. Daszyńskiego 380, 
13) Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego, położony przy ul. Nauczycielskiej/Geodetów, 
14) Dom wielorodzinny, położony przy ul. Lekarskiej 1, 
15) Dom wielorodzinny, położony przy ul. Lekarskiej 3, 
16) Dom wielorodzinny, położony przy ul. Lekarskiej 5, 
17) Dom położony przy ul. Geodetów 1, 
18) Dom wielorodzinny, położony przy ul. Geodetów 2, 
19) Dom położony przy ul. Geodetów 8, 
20) Dom położony przy ul. Prawników 14, 
21) Dom położony przy ul. Oficerskiej 6, 
22) Dom położony przy ul. Tokarskiej 42, 
23) Dom położony przy ul. Piekarskiej 2, 
24) Dom położony przy ul. Piekarskiej 5, 
25) Dom położony przy ul. Piekarskiej 6, 
26) Dom położony przy ul. Prawników 11, 
27) Dom położony przy ul. Prawników 12. 

2. Dla budynków o wartości historycznej, chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz: 

a) ochrony budynków z zachowaniem ich cech stylowych, ochronie podlegają: skala i forma, geometria 
dachu oraz wystrój architektoniczny elewacji (rodzaj użytych materiałów wykończeniowych, ceglane 
elewacje frontowe, rozmiar, podziały, kształt i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, detale 
architektoniczne), pokrycia dachów dachówką, w kolorze naturalnym ceramiki, 

b) w zagospodarowaniu działki budowlanej – utrzymania dominującej roli i charakteru budynku o wartości 
historycznej, 

2) zakaz: 
a) nadbudowy budynków o wartości historycznej, 
b) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych oraz blach, 
c) malowania farbami kryjącymi ceglanych i kamiennych detali, elewacji i cokołów, 
d) umieszczanie stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach, wyjątek stanowią na istniejące w dniu 

wejścia w życie ustaleń planu dla których dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych, 
3) dopuszcza się: 

a) podwyższenie standardu użytkowego, zadaszenie wejść, doświetlanie poddaszy oknami połaciowymi, 
b) rozbudowę, wyłącznie w głąb działki przy zachowaniu cech stylowych budynków, dopuszczenie nie 

dotyczy: wieży ciśnień i kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego, 
c) zmianę sposobu użytkowania i przystosowanie budynków do nowych funkcji z zastrzeżeniem zachowania 

charakteru architektury i cech stylowych budynków, 
d) termomodernizację budynków: 

- dla budynków położonych przy ul. Architektów 116 i 118 w celu zachowania ceglanej elewacji 
frontowej dopuszcza się termomodernizację wyłącznie od wewnątrz, pozostałe elewacje bez 
ograniczeń, lecz z odtworzeniem detalu, 

- dla pozostałych budynków dopuszcza się termomodernizację z odtworzeniem detalu, 
- termomodernizacja nie może prowadzić do zniszczenia i zatarcia detali wykonanych w cegle, 

ceramice, tynku, 
- zmiany w kolorystyce elewacji oraz termomodernizacja elewacji budynków winna dotyczyć całych 

płaszczyzn ścian w celu zachowania jednorodności wystroju całej elewacji, 
e) umieszczanie oświetlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkreślenia walorów architektury 

budynków, 
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f) ewentualne wyburzenie i wymianę kubatury w przypadkach uzasadnionych bardzo złym stanem 
technicznym budynku lub klęską żywiołową, 

4) przy podejmowanych przebudowach, rozbudowach i remontach budynków ustala się zasadę dążenia do 
odtwarzania oryginalnych kształtów otworów okiennych i ich podziałów oraz oryginalnej kolorystyki elewacji 
tynkowanych, 

5) zasady dotyczące rozmieszczania reklam na budynkach zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17. 

§ 11
1. Obejmuje się ustaleniami ochrony małą architekturę sakralną, obiekty historyczne – krzyże i kapliczki, chronione 

ustaleniami planu, oznaczone numerami od 1 do 9 na rysunku planu: 
1) Kapliczka słupowa św. Stanisława, położona przy ul. Architektów 5, 
2) Kapliczka daszkowa św. Nepomucena, położona na posesji przy ul. Architektów 154, 
3) Kapliczka słupowa św. Floriana, położona przy ul. Architektów 290, 
4) Krzyż przy zabytkowym kościele św. Jerzego, położony przy ul. Piekarskiej, 
5) Krzyż przy zabytkowym kościele św.Jerzego, położony przy ul. Piekarskiej, 
6) Krzyż przydrożny, położony przy ul. Daszyńskiego 376, 
7) Krzyż przydrożny, położony przy ul. Daszyńskiego 408, 
8) Krzyż przydrożny, położony przy ul. Daszyńskiego 494, 
9) Krzyż przydrożny, położony przy ul. Daszyńskiego 583. 

2. Dla obiektów historycznych, chronionych ustaleniami planu, o których mowa w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz zachowania oraz ochrony: formy i gabarytów obiektu z zachowaniem jego cech stylowych, zieleni 

towarzyszącej zgodnie z zasadami określonymi w § 8, 
2) dopuszcza się zmianę lokalizacji obiektów historycznych – krzyży i kapliczek, o których mowa w ust. 

1 wyłącznie w przypadku rozbudowy układu komunikacyjnego dróg publicznych. 

§ 12

W terenie o symbolu 25MNU, dla wskazanego na rysunku planu miejsca pamięci, ustala się nakaz zachowania 
lokalizacji i ochrony formy pomnika ku czci Ofiar I Wojny Światowej, położonego przy ul. Architektów 
85/Nauczycielskiej. 

§ 13

W celu ochrony historycznego centrum dzielnicy Ostropa z częściowo zachowanym dawnym układem 
przestrzennym z pojedynczymi budynkami o wartości historycznej, wyznacza się strefę ochrony 
konserwatorskiej, której granicę wskazano na rysunku planu, i ustala się: 

1) nakaz: 
a) ochrony elementów układu urbanistycznego: linii zabudowy, skali i formy obiektów, lokalnych dominant 

przestrzennych i historycznych dzielnicy: kościoła p.w. św.Jerzego, kościoła p.w. Zesłania Ducha 
Świętego i wieży ciśnień; alei drzew wzdłuż ul. Daszyńskiego, drzew i zadrzewień towarzyszących 
obiektom historycznym, chronionym ustaleniami planu, zgodnie z zasadami określonymi w § 8, 

b) dostosowania lokalizacji i architektury nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej 
w zakresie: skali i gabarytów brył, linii zabudowy, 

c) stosowania jasnej kolorystyki ścian tynkowanych oraz ciemnych dachów w kolorach: brązu, czerwieni, 
grafitu, wyjątek dla kolorystyki elewacji stanowią budynki z elewacjami ceramicznymi, 

d) na terenie 1ZC ochrony: rozplanowania cmentarza oraz towarzyszącej zieleni i zadrzewień zgodnie 
z zasadami określonymi w § 8, 

e) przestrzegania ustaleń dla krzyży i kapliczek oraz budynków o wartości historycznej, chronionych 
ustaleniami planu, zawartych w niniejszym rozdziale, 

2) zakaz: 
a) dla zabudowy bliźniaczej, szeregowej, wielorodzinnej – stosowania odmiennych rozwiązań 

architektonicznych oraz stosowania w elewacjach i pokryciach dachowych odmiennej kolorystyki 
i odmiennych rozwiązań materiałowych, 

b) realizowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z arkuszy blach i z muru pełnego, 
c) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych oraz blach, 

3) przy projektowaniu i realizacji nowych budynków zaleca się wykorzystywanie tradycyjnych materiałów 
budowlanych i charakterystycznego detalu lokalnej architektury, 

4) zasady dotyczące rozmieszczania reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17. 
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§ 14

W celu ochrony krajobrazu kulturowego terenów otwartych towarzyszących zabudowie Ostropy, wyznacza się 
strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu, której granicę wskazano na rysunku planu, i ustala się: 

1) ochronę krajobrazu związanego przestrzennie z historycznym założeniem Ostropy, ochronie podlegają: 
rozłogi pól, układ dróg polnych, zadrzewienia śródpolne, przebieg cieków wodnych, 

2) ograniczenie zabudowy terenu oraz wytyczne w zakresie jej gabarytów i formy. Dla zabudowy dopuszczonej 
w ramach ustaleń szczegółowych dla terenów o symbolach: 2ZE-13ZE zakazuje się stosowania dachów 
płaskich, dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym 
nachyleniu połaci, 

3) zasady dotyczące rozmieszczania reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17. 

§ 15
1. Na obszarze objętym planem zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunku planu na 

terenach o symbolach: 1KD oraz 8MNUn: 
1) AZP arkusz 97-43; miejscowość Gliwice - Ostropa, gmina Gliwice, stanowisko w miejscowości nr 3, 

stanowisko na obszarze nr 39; ślad osadnictwa, epoka kamienna, 
2) AZP arkusz 97-44; miejscowość Gliwice – Wójtowa Wieś, gmina Gliwice, stanowisko w miejscowości nr 1, 

stanowisko na obszarze nr 11; ślad osadnictwa, pradzieje. 
2. Ustala się strefy obserwacji archeologicznej wokół zlokalizowanych stanowisk archeologicznych w granicach 

oznaczonych na rysunku planu. 
3. W celu ochrony zabytków archeologicznych ustala się nakaz: 

1) na terenie występowania zlokalizowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1: 
przeprowadzenia badań wyprzedzających, przed przystąpieniem do zadań inwestycyjnych związanych 
z budową obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej i drogowej, 

2) w obszarze stref obserwacji archeologicznej oznaczonych na rysunku planu: zabezpieczenia nadzoru 
archeologicznego pracom ziemno-budowlanym związanym z realizacją obiektów budowlanych, w tym 
infrastruktury technicznej i drogowej. 

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

Zasady rozmieszczania reklam 

§ 16
1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Dla terenów dróg publicznych i ich skrzyżowań o symbolach: 1KDG1/2-3KDG1/2, 1KDZ1/2-4KDZ1/2, 1KDL1/2-

19KDL1/2, 1KDD1/2-25KDD1/2, 1KDD-7KDD oraz 1KD-4KD ustala się następujące zasady: 
1) kształtowanie wnętrz ulicznych poprzez zachowanie istniejących zadrzewień o funkcji izolacyjnej, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w § 8 oraz stosowanie, w miarę możliwości technicznych i przestrzennych, przy 
segregacji ruchu oddzielania jezdni od chodników lub ścieżek rowerowych pasami zieleni (nie dotyczy 
istniejących dróg o zmniejszonej szerokości w liniach rozgraniczających w stosunku do wymogów 
przepisów ustawy o drogach publicznych), 

2) organizacji przystanków komunikacji publicznej z uwzględnieniem obiektów małej architektury i zieleni. 
3. Do terenów przestrzeni publicznej zalicza się – oprócz terenów wymienionych w ust. 2 – tereny komunikacji 

pieszo-jezdnej 1KDX – 10KDX oraz komunikacji pieszo-rowerowej 1Kpr – 18Kpr, tereny zieleni urządzonej 1ZU 
i 2ZU oraz tereny obiektów sportu i rekreacji 1ZP,US – 5ZP,US i 1US, 2US. 

§ 17

Ustala się następujące zasady rozmieszczania reklam: nośników reklamowych i szyldów reklamowych: 
1) Wolnostojących reklam: 

a) ustala się zakaz lokalizacji: 
- w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, wyjątek stanowią tereny o symbolach ogólnych: MNU, U i 

U1 położone wzdłuż ul. Daszyńskiego, gdzie dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni tablicy do 
6,00 m2 

- w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu, 
- w obszarze otuliny Rezerwatu „Las Dąbrowa”, 
- w terenach o symbolach ogólnych: MN, MNn, MM i MM,WS2 o dominującej w przeznaczeniu funkcji 

mieszkaniowej, 
- w terenach o biologicznych formach użytkowania o symbolach ogólnych: ZL, ZL1, RZ, ZU, ZE 

i RZ,WS1, 
b) na pozostałych terenach nie wymienionych w lit. a, dopuszcza się: 
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- lokalizację reklam o powierzchni tablicy do 6,00 m2 , 
- lokalizację masztów o wysokości nie większej niż 15,00 m i reklam wielkogabarytowych o powierzchni 

tablicy do 18,00 m2 powierzchni, wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami ogólnymi: UPC, 
UMN, Un, UP, UPn, 

2) Reklam na obiektach: 
a) ustala się zakaz umieszczania reklam: 

- na budynkach o wartości historycznej, chronionych ustaleniami planu oraz na budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych w terenach o symbolach ogólnych MN i MNn, wyjątek stanowią szyldy reklamowe na 
elewacjach, dotyczące działalności prowadzonej w budynku i nie większe niż 1,0 m2 powierzchni 
tablicy, 

b) na pozostałych budynkach nie wymienionych w lit. a dopuszcza się reklamy z uwzględnieniem zasad 
montażu wymienionych lit. c, 

c) montaż reklam: 
- na elewacjach: tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych takich 

jak: gzymsy, płyciny i ryzality. Wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja reklamy na elewacji musi być 
dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój: podziały, detale, przy czym 
wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnie reklamowe nie może przekroczyć 15%, 

- na dachach: tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformujących bryły 
budynku, 

- na obiektach kubaturowych nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania. 
3) Lokalizacja reklam wolnostojących lub na budynkach nie może: 

a) stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich ani ich mieszkańców, 
b) powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej. 

Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 18
1. Wskazuje się na rysunku planu obiekty i tereny podlegające ochronie: 

1) rezerwat „Las Dąbrowa” wraz otuliną, na podstawie Rozporządzenia Nr 51/08 Wojewody Śląskiego z dnia 
25 lipca 2008 r., 

2) czynne otwory studzienne ujęcia wody podziemnej „Ostropa” wraz ze strefą: ochrony bezpośredniej, 
pośredniej wewnętrznej i pośredniej zewnętrznej, na podstawie Decyzji Wojewody Katowickiego OS-I-
7211/44/97 z dnia 23 października 1997 r., 

3) zabytek wpisany do rejestru zabytków - kościół p.w. św. Jerzego wraz z otoczeniem, na podstawie wpisu do 
rejestru zabytków nieruchomych dawnego województwa katowickiego nr 355/60 z dnia 10.03.1960 r., 

4) strefy ochrony sanitarnej 50,0 m i 150,0 m od istniejącego cmentarza, 
5) budynki o wartości historycznej, krzyże i kapliczki, miejsce pamięci, stanowiska archeologiczne oraz strefy 

ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 
2. W obszarze rezerwatu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 obowiązują: cele ochrony ustalone w Rozporządzeniu, 

o którym mowa w pkt 1, zakazy określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony przyrody oraz 
zasady zagospodarowania terenu określone w rozdziale 11, w ustaleniach szczegółowych dla terenu 2ZL oraz 
terenów położonych w otulinie. 

3. W strefie ochrony bezpośredniej, pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zakazy ustalone w Decyzji, o której mowa 
w pkt 2 oraz zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określone w rozdziale 11 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów 2W - 4W oraz pozostałych terenów zlokalizowanych w strefie. 

4. W strefie ochrony pośredniej, o której mowa w ust. 3 obowiązują, ustalone w Decyzji Wojewody Katowickiego 
OS-I-7211/44/97 z dnia 23 października 1997 r.: 

1) zakazy: 
a) wprowadzania ścieków do ziemi (szamba przy nowo realizowanych budynkach muszą być szczelne, 

należy dążyć do skanalizowania całej dzielnicy Ostropa), 
b) przechowywania i składowania substancji toksycznych, 
c) stosowania chemicznych środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania 

w strefach ochronnych ujęć wody, 
d) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla wód 

podziemnych, 
e) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów 

do ich transportu, 
f) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
g) lokalizowania dużych myjni samochodowych, 
h) urządzania dużych parkingów i obozowisk, 
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i) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 
5. Dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązują 

przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zasady ochrony 
konserwatorskiej określone w rozdziale 4 oraz zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy 
określone w rozdziale 11, w ustaleniach szczegółowych dla terenu 1UKR. 

6. W strefach ochrony sanitarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 
i zabudowie terenu ustalone w przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych oraz zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określone w rozdziale 11, 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów położonych w strefach. 

7. Dla obiektów historycznych i stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 obowiązują zasady 
ochrony konserwatorskiej określone w rozdziale 4 oraz zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy określone w rozdziale 11, w ustaleniach szczegółowych dla terenów, na których zlokalizowane są 
powyżej wymienione obiekty i stanowiska. 

§ 19
1. Na obszarze planu nie występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszary potencjalnego 

zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
2. Wskazuje się na rysunku planu tereny 3RZ i 4RZ, narażone na niebezpieczeństwo powodzi dla których 

ustalono w planie przeznaczenie i użytkowanie terenu w formach biologicznych. 

§ 20
1. Na obszarze planu nie występują tereny i obszary górnicze: 

1) na obszarze objętym planem w przeszłości była prowadzona eksploatacja górnicza przez zlikwidowaną 
KWK „Gliwice”, 

2) na terenie byłej hałdy górniczej, której obszar wskazano na rysunku planu, występują grunty nasypowe. 
2. Na obszarze planu istnieje możliwość miejscowego występowania osuwisk, szczególnie w rejonie ul. Tokarskiej 

gdzie występują zjawiska krasowe. 
3. Wykonywanie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej w zależności od kategorii 

geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, objętych planem miejscowym 

§ 21

Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 22
1. Ustala się następujące zasady podziału terenów na nowe działki: 

1) minimalna wielkość powierzchni działki – 25 m2 i minimalna szerokość frontu działki – 5,00 m, przy czym: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 800 

m2 i minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 18,00 m, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 400 m2 i 

minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 14,50 m, 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 300 m2 i 

minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 7,50 m, 
d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 1000 

m2 i minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 18,00 m, 
e) dla zabudowy usługowej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 100 m2 i minimalna 

szerokość frontu działki budowlanej – 10,00 m, 
f) dla zabudowy usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej minimalna wielkość powierzchni działki budowlanej – 

2000 m2 i minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 25,00 m, 
2) dla nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się układ pod kątem prostym w stosunku do pasa 

drogowego, dopuszcza się odstępstwo w przypadku istniejącego zagospodarowania terenu lub innych 
technicznych uwarunkowań, które taki układ wyklucza. 

2. Dopuszcza się wydzielanie działek nie spełniających parametrów wyznaczonych w ust. 1: 
1) w przypadkach uzasadnionych istniejącym układem i wielkością nieruchomości, w granicach do 10% 

określonych w ust.1 minimalnych wielkości i szerokości działek. Odstępstwo powyższe dotyczy wyłącznie 
podziałów na maksymalnie dwie działki budowlane, 
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2) jeżeli są wydzielane w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących lub regulacji stanu 
prawnego na gruncie, 

3) dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, cieków powierzchniowych, infrastruktury drogowej, w tym 
wewnętrznych ulic dojazdowych. 

3. W zakresie dostępu do drogi publicznej działek budowlanych ustala się: połączenie działek z terenami dróg 
publicznych, ustalonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi może być realizowane: 

1) bezpośrednio, 
2) pośrednio poprzez: wewnętrzne ulice dojazdowe o szerokościach określonych w § 29 oraz tereny 

komunikacji pieszo-jezdnej 1KDX - 10KDX oraz dopuszczonych dojazdów do posesji w ramach terenów 
4Kpr, 6Kpr - 15Kpr, 18Kpr, 

3) poprzez służebność dojazdu. 
4. Powierzchnia wydzielanych działek budowlanych przeznaczonych do zabudowy winna zapewniać 

zabezpieczenie wymaganych w planie: potrzeb parkingowych oraz standardów zagospodarowania terenów. 
5. W przypadku wydzielania działki zabudowanej w dniu uchwalenia planu obiektem budowlanym, - winna ona 

spełniać po wydzieleniu, ustalone w planie standardy zagospodarowania dla terenu w liniach rozgraniczających, 
w obrębie którego jest ona położona, takie jak: minimalny udział powierzchnia biologicznie czynnej 
w powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, maksymalna powierzchnia zabudowy 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego. 

Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 23
1. W zagospodarowaniu terenów położonych w strefie 50-cio metrowej ochrony sanitarnej od cmentarza, 

wskazanej na rysunku planu, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji: 

a) studni dla celów konsumpcyjnych, 
b) zabudowy mieszkaniowej, 
c) zakładów produkcji żywności, 
d) zakładów gastronomicznych, 
e) magazynów środków spożywczych. 

2) dopuszczenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością rozbudowy i odbudowy, z uwzględnieniem 
zasad: 
a) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i standardów zagospodarowania terenu zawartych 

w rozdziale 11, 
b) dla budynków o wartości historycznej, chronionych ustaleniami planu oraz strefy ochrony 

konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4. 
2. W strefie sanitarnej o zasięgu od 50,00 m do 150,00 m, dopuszcza się lokalizację budynków wyłącznie 

podłączonych do sieci wodociągowej. 

§ 24

Dla terenów położonych w obszarze strefy oddziaływania autostrady A-4, o zasięgu wskazanym na rysunku 
planu, pokrywającym się z izofoną dopuszczalnego poziomu dźwięku 50 dB w porze nocnej, ustala się: 

1) ograniczenia w lokalizowaniu zabudowy chronionej przed hałasem, co oznacza zakaz realizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego, szpitali oraz zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, 

2) w istniejących budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w przypadku podejmowania działań 
inwestycyjnych - nakaz zastosowania środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających 
uciążliwość akustyczną autostrady do poziomu określonego w przepisach o hałasie na podstawie 
indywidualnych pomiarów hałasu w porze nocnej, 

3) dopuszcza się: 
a) realizację wbudowanych w budynki usługowe lub produkcyjne lokali mieszkalnych z nakazem 

zastosowania środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość 
akustyczną autostrady do poziomu określonego w przepisach o hałasie na podstawie indywidualnych 
pomiarów hałasu w porze nocnej, 

b) wprowadzenie i ukształtowanie zieleni o charakterze izolacyjnym. 
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§ 25
1. W obszarze stref: technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych i kontrolowanych gazociągów, 

wskazanych informacyjnie na rysunku planu, ustala się nakaz uwzględniania ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i dostępu do sieci: 

1) dla sieci elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska i norm branżowych, 

2) dla sieci gazowych zgodnie z wymaganiami przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. 

2. Naruszenie istniejących urządzeń hydrotechnicznych i melioracji tj. rowów otwartych i drenażu wymaga 
przebudowy tych urządzeń lub budowy nowych. 

§ 26

Ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska w Gliwicach: 
1) na części obszaru objętego planem, obowiązują zmienne ograniczenia dopuszczalnej wysokości obiektów 

budowlanych oraz naturalnych od 302 m n.p.m. do 373,75 m n.p.m., określone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska, wskazane na rysunku planu. Powyższe bezwzględne ograniczenia wysokości 
obejmują również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków, 

2) na części obszaru objętego planem, obowiązuje ograniczenie w lokalizacji obiektów mogących być źródłem 
żerowania ptaków, w § 8 ustalono zakazy odnoszące się do składowania odpadów. 

§ 27

W obszarze planu występują tereny zamknięte, których granicę wskazuje się na rysunku planu. Dla powyższych 
terenów nie obowiązują żadne ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale. 

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz wskaźniki parkowania 

§ 28
1. Obszar planu obsługiwany jest z układu istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz z terenów 

komunikacji pieszo-jezdnej i wewnętrznych ulic dojazdowych nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg 
publicznych. 

2. Obsługa komunikacyjna terenów położonych wzdłuż autostrady A-4 wyłącznie poprzez lokalny układ dróg. 
3. W zakresie rozbudowy systemu komunikacji, ustala się: 

1) odciążenie ul. Daszyńskiego poprzez realizację obwodnicy dzielnicy Ostropa, drogi klasy głównej 3KDG1/2, 
2) skomunikowanie terenu 6UPC - na którym ustalono w planie możliwość realizacji obiektów handlu 

wielkopowierzchniowego - z projektowaną obwodnicą dzielnicy 3KDG1/2 poprzez drogę lokalną 3KDL1/2, 
3) obsługę terenów usługowo-produkcyjnych 1UPC i 2UPC poprzez skrzyżowanie na terenie 2KD oraz 

projektowaną drogę lokalną 18KDL1/2, 
4) obsługę terenów usługowo-produkcyjnych 3UPC – 5UPC poprzez projektowane drogi: lokalne 13, 15, 16, 

17KDL1/2 i zbiorczą 1KDZ1/2, przy czym ustala się zakaz połączenia ww. układu dróg lokalnych z drogami 
dojazdowymi serwisowymi towarzyszącymi autostradzie A-4, 

5) dopuszczenie realizacji skrzyżowania w formie ronda na terenie 1KD zapewniającego powiązania lokalne 
dzielnicy z układem zewnętrznym: obwodnicą i autostradą A-4 bez wprowadzania ruchu do centrum 
dzielnicy, 

6) realizację nowej drogi klasy zbiorczej 2KDZ1/2 zapewniającej powiązanie obwodnicy 3KDG1/2 z ul. 
Daszyńskiego poprzez skrzyżowanie w formie ronda na terenie 1KD, 

7) rozbudowę układu podstawowego dróg dojazdowych i lokalnych w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, 

8) wydzielenie terenów komunikacji pieszo-jezdnej KDX i komunikacji pieszo-rowerowej Kpr w obszarze 
intensywnie zabudowanej centralnej części Ostropy, pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Architektów 
i Tokarską w celu umożliwienia powiązań komunikacyjnych dla funkcjonowania obszaru, 

9) realizację ścieżek pieszo-rowerowych związanych z rekreacją i wypoczynkiem: 
a) o ustalonym przebiegu w terenach 1Kpr – 18Kpr oraz dopuszczonych do realizacji w liniach 

rozgraniczających dróg publicznych, 
b) o przebiegu orientacyjnym, wskazanym na rysunku planu na pozostałych terenach w obszarze planu. 

4. W zakresie planowanych ograniczeń w układzie komunikacyjnym obszaru dzielnicy, dopuszcza się: 
1) zamknięcie włączenia do ul. Daszyńskiego 3KDZ1/2, fragmentu ul. Tokarskiej 7KDD1/2 – po zrealizowaniu 

skrzyżowania 1KD i wykonaniu placu manewrowego w ramach terenu 7KDD1/2, 
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2) zamknięcie włączenia do ul. Daszyńskiego 3KDZ1/2, ul. Południowej 1KDD1/2 – po zrealizowaniu 
docelowego układu komunikacyjnego: włączeń do ul. Daszyńskiego nowoprojektowanych dróg i wykonaniu 
placu manewrowego w ramach terenu 1KDD1/2. 

§ 29
1. W zakresie niewydzielonych na rysunku planu wewnętrznych ulic dojazdowych ustala się: 

1) minimalna szerokość pasa drogowego 10,00 m, 
2) minimalna szerokość jezdni 5,50 m, 
3) chodnik o szerokości minimum 1,50 m, 
4) dopuszcza się ścieżkę rowerową, 
5) dopuszcza się stosowanie urządzeń technicznych spowalniających ruch, 
6) minimalna odległość zabudowy od osi pasa drogowego 9,00 m lecz nie mniej niż 6,00 m od krawędzi jezdni 

2. W przypadku wewnętrznych ulic dojazdowych, o których mowa w ust. 4, o długości nie większej niż 80,00 m 
dopuszcza się: 

1) minimalną szerokość pasa drogowego 8,00 m, 
2) minimalną szerokość jezdni 5,00 m, 
3) brak chodnika i ścieżki rowerowej, 
4) stosowanie urządzeń technicznych spowalniających ruch, 
5) zabudowę w odległości nie mniejszej niż 8,00 m od osi pasa drogowego. 

3. W przypadku wewnętrznych ulic dojazdowych, o których mowa w ust. 4, o długości nie większej niż 40,00 m 
i obsługujących nie więcej niż 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się: 

1) minimalną szerokość pasa drogowego 5,00 m, 
2) minimalną szerokość jezdni 4,00 m, 
3) brak chodnika i ścieżki rowerowej. 

4. W przypadku wewnętrznych ulic dojazdowych w formie sięgaczy ustala się nakaz zapewnienia placu 
manewrowego zgodnego z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej i ustawy o drogach publicznych. 

§ 30
1. Ustala się wymóg bilansowania potrzeb miejsc postojowych (garażowych i parkingowych) wg wskaźników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: min. 2 miejsca na 1 działkę, 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: min. 1,1 miejsca na 1 mieszkanie, przy czym nie mniej niż 

20% na powierzchni terenu, 
3) dla zabudowy usługowej min.: 

a) dla administracji publicznej: 30 miejsc na 100 zatrudnionych, 
b) dla hoteli, moteli: 25 miejsc na 100 łóżek, 
c) dla obiektów sportowych: 15 miejsc na 100 użytkowników, 
d) dla kin, teatrów, domów kultury, klubów: 20 miejsc na 100 użytkowników, 

4) dla pozostałych: min. 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 
5) dla zabudowy produkcyjnej: min. 15 miejsc na 100 zatrudnionych, 
6) dla rodzinnych ogrodów działkowych: min. 15 miejsc na 100 działek, 
7) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 : min. 

5 miejsc na 100 m2 powierzchni całkowitej. 
2. Dopuszcza się: 

1) w przypadku grupowania usług i innych obiektów, przy wyborze rodzaju i wielkości parkingów uwzględnianie 
rozłożenia w czasie potrzeb (rotacja, układ dnia, tygodnia) i zmniejszenie wskaźników, ustalonych w ust. 1, 
lecz nie mniej niż o 5 miejsc na użytkowników lub zatrudnionych, dopuszczenie nie dotyczy wskaźnika 
ustalonego w ust. 1 pkt 7 dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

2) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej w przypadku rozbudowy zmniejszenie 
wskaźników, ustalonych w ust. 1. 

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 

§ 31
1. Zasady ogólne. 

1) Ustala się prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających: istniejących 
i projektowanych dróg i ulic, terenów komunikacji pieszo-jezdnej i pieszo-rowerowej oraz wewnętrznych ulic 
dojazdowych i ciągów pieszo – rowerowych. 

2) Dopuszcza się przebudowy, w tym skablowanie linii napowietrznych, korekty średnic, korekty przebiegu 
istniejących i projektowanych sieci oraz, wskazanej informacyjnie na rysunku planu, lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego 
przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie. 
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3) Wskazuje się informacyjnie na rysunku planu strefy, w których występują ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów przyległych do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dla: 
a) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 400 kV – w granicach strefy technicznej 

o szerokości maksymalnie 40,0 m od osi linii, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska i normy branżowe, 

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV – w granicach strefy technicznej 
o szerokości maksymalnie 15,0 m od osi linii, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska i normy branżowe, 

c) napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV – w granicach strefy technicznej 
o szerokości maksymalnie 8,00 m od osi linii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska i normy branżowe, 

d) gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 1,6 MPa relacji Szobiszowice – Blachownia – w granicach 
strefy kontrolowanej o szerokości maksymalnie 40,00 m od osi, zgodnie z wymaganiami przepisów 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 

e) gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 PN 1,6 MPa relacji Szobiszowice – Świerklany – 
w granicach strefy kontrolowanej: o szerokości maksymalnie 4,00 m od osi oraz na fragmencie starego 
gazociągu o szerokości maksymalnie 40,00 m, zgodnie z wymaganiami przepisów w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 

f) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ciśnieniowej – w granicach strefy technicznej o szerokości 
maksymalnie 2,00 m od sieci, 

g) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – w granicach strefy technicznej o szerokości maksymalnie 4,00 m od 
sieci. 

§ 32
1. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) Dostawę wody z istniejących wodociągów miejskich, 
2) Budowa układu pierścieniowego nawiązującego do istniejącego systemu i projektowanego układu 

komunikacyjnego, 
3) Budowa sieci wodociągowej dla obsługi planowanych terenów usługowo-produkcyjnych, 
4) Sukcesywną wymianę sieci istniejących stosownie do potrzeb i możliwości technicznych, 
5) Dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych 

i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych. 

§ 33
1. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 

1) Skanalizowanie dzielnicy w systemie rozdzielczym, 
2) Budowa kanalizacji sanitarnej od podstaw, 
3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, 
4) Z uwagi na położenie dzielnicy Ostropa na obrzeżu zlewni ww. oczyszczalni, do czasu realizacji systemu 

kolektorów i przepompowni dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków lub zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

§ 34
1. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów usługowo-produkcyjnych 
i magazynowo-składowych, dróg publicznych, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha nastąpi do 
planowanego systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki w kierunku północno – wschodnim, 
z uwzględnieniem zastosowania urządzeń podczyszczających przed wpuszczeniem do odbiornika, 

2) Dopuszcza się istniejący kolektor wód deszczowych w ul. Architektów. 

§ 35
1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się 

następujące zasady: 
1) Zaopatrzenie w oparciu o indywidualne źródła ciepła, 
2) Ustala się obowiązek stosowania proekologicznych systemów grzewczych, cechujących się niską emisją 

zanieczyszczeń w procesie spalania. 

§ 36
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz: 

1) Dzielnica Ostropa jest zgazyfikowana. Dalsze zgazyfikowanie dzielnicy z istniejącego gazociągu 
średnioprężnego Ø90mm w ul. Architektów poprzez jego rozbudowę, 
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2) Zainstalowanie indywidualnych reduktorów Ps/Pn u poszczególnych odbiorców. 

§ 37
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) Zasilanie odbiorców realizowane będzie: 
a) z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz czterech stacji 

transformatorowych 20/0,4 kV, 
b) oraz docelowo poprzez wskazane informacyjnie na rysunku planu projektowane stacje transformatorowe 

z zapewnieniem dojazdu, z możliwością montażu jednostki transformatorowej o mocy do 630 kVA, 
zasilane projektowanymi liniami kablowymi 20 kV, nie wykluczając napowietrznych, 

2) Dopuszcza się rozbudowę istniejących stacji transformatorowych poprzez wymianę transformatorów 
o większej mocy w stacji przy ulicy Ku Dołom i Tokarskiej. Nowoprojektowane stacje zlokalizowano 
w rejonie skoncentrowanych terenów usługowo-produkcyjnych. 

3) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnych, w zależności od zapotrzebowania 
mocy i charakteru planowanych obiektów, dopuszcza się w możliwość budowy dodatkowych stacji 
transformatorowych 20/0,4 kV, wolnostojących, bądź wbudowanych w zabudowę, z zapewnieniem dojazdu 
do nich od strony drogi publicznej. 

4) W celu poprawy możliwości zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się 
docelową przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV, 
zlokalizowaną wzdłuż ul. Daszyńskiego na linię kablową. Po przebudowie zasięg strefy technicznej ulegnie 
zmianie zgodnie z dokonaną przebudową. 

5) Zasilanie planowanych obiektów planuje się kablowymi liniami niskiego napięcia – nie wykluczając 
możliwości realizacji linii napowietrznych – wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych 
z możliwością skojarzenia z siecią oświetlenia ulic. 

6) Dopuszcza się istniejący przebieg z możliwością wprowadzenie zmian na zasadach ogólnych zawartych 
w § 31, napowietrznych linii 400 kV i 110 kV wraz ze strefami technicznymi. 

§ 38
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie telekomunikacji: 

1) Dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej kablowej i napowietrznej, modernizację 
sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający rozwój infrastruktury bezprzewodowej obejmującej 
zarówno rozbudowę istniejących sieci, jak i budowę nowych sieci telekomunikacyjnych. 

2) Ustala się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych. 
3) Dopuszcza się instalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym anten stacji bazowych telefonii 

komórkowej, przy zachowaniu następujących warunków: 
a) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej: 

- na budynkach o wartości historycznej, chronionych ustaleniami planu, wyjątek stanowią istniejące 
w dniu wejścia w życie ustaleń planu, dla których dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych, 

- w formie wolnostojących masztów: na terenie cmentarza 1ZC, w obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej i w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu, 

b) zakazuje się lokalizowania urządzeń w sposób ograniczający możliwość zabudowy lub 
zagospodarowania sąsiednich działek budowlanych w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz zasadami 
zabudowy i zagospodarowania określonymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów w rozdziale 11. 

c) przy realizacji instalacji obowiązują ograniczenia wysokości masztów wynikające z dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska, o którym mowa w § 26. 

Rozdział 11
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenu, parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenów 

§ 39

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
1. Ustala się następujące zasady w zakresie kształtowania geometrii i pokrycia dachu oraz elewacji: 

1) nakaz dachu dwuspadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych lub wielospadowego 
o nachyleniu połaci 30O – 45O z kalenicą równoległą lub prostopadłą do ulicy, wyjątek stanowią: 
a) budynki gospodarcze i garaże na terenach o symbolach ogólnych: MN, MNn, MNU, MNUn, MM, 

MM,WS2; gdzie dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich, 
b) budynki: zabudowy zagrodowej dopuszczone w terenach o symbolach ogólnych MNU, MNUn; związane 

z działalnością rolniczą na terenach ZE, budynki na terenach U, Un, U1, UMN, MU, MUn, UP, UPn, RPO, 
gdzie ustala się kąt nachylenia połaci dachowych 10O – 45O , dopuszcza się dachy płaskie wyłącznie 
poza obszarem stref ochrony konserwatorskiej, 



Id: JIVMY-CJDGP-DZNWQ-JRYAG-ETUUY. Podpisany Strona 17

c) budynki na terenach UPC, US, 2U,US i US,ZP gdzie dopuszcza się kształt dachu płaski, kopułowy, 
kolebkowy lub inny o indywidualnej geometrii dostosowanej do pełnionej przez budynek funkcji, 

d) budynki użyteczności publicznej z zakresu kultu religijnego na terenach UKR, o zindywidualizowanej 
geometrii dachu, 

e) obiekty dobudowywane do budynków mogą posiadać dach płaski lub jednospadowy, lecz o tym samym 
nachyleniu połaci i przekryciu jak główne połacie dachowe budynku do którego są dobudowywane, 

2) zachowuje się istniejącą geometrię dachów budynków o wartości historycznej, chronionych ustaleniami 
planu zawartymi w rozdziale 4. 

3) nakaz pokrycia dachów stromych w terenach: MN, MNn, MNU, MNUn, U, Un, U1: dachówką ceramiczną 
z dopuszczeniem innych materiałów i elementów o fakturze dachówek, 

4) dla terenów o symbolach ogólnych ZE położonych w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu 
obowiązują zakazy dotyczące geometrii dachu zawarte w rozdziale 4, 

5) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych, sidingu oraz blach, wyjątek stanowią 
obiekty na terenach o symbolach ogólnych: UPC, UP, UPn, Un, U1 gdzie dopuszcza się rozwiązania 
systemowe, 

6) zakaz realizacji wyniesionych parterów o wysokości powyżej 1,10 m licząc od poziomu rzędnej terenu 
ustalonej w metrach nad poziomem morza. 

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w zakresie wysokości budynków: 
1) na terenach: 1MN-19MN, 1MNn-23MNn: 

a) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 10,50 m, 
b) pozostałych nie może przekraczać 6,00 m, 

2) na terenach: 1MNU-56MNU, 1MNUn-18MNUn, 1UMN, 1MM, 1MM,WS2, 1MU-4MU, 1MUn-2MUn; 1U-4U, 
1Un, 1U,US-2U,US, 1US, 1ZP,US-5ZP,US: 
a) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkaniowo-usługowych, dopuszczonej zabudowy 

zagrodowej nie może przekraczać 12,00 m, 
b) pozostałych nie może przekraczać 6,00 m, 

3) na terenach: 1UP-10UP, 1UPn - 5UPn, 1U1-5U1, 1RPO: 
a) wysokość budynków nie może przekraczać 12,00 m, 

4) na terenach: 1UPC- 6UPC: 
a) wysokość budynków nie może przekraczać 15,00 m, 

5) na terenach: 1ZE-14ZE, gdzie dopuszcza się zabudowę związaną z działalnością rolniczą: 
a) wysokość budynków nie może przekraczać 10,00 m, 

6) na pozostałych terenach, w tym przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej 2W-4W, 1G, 1E, 2E: 
a) wysokość budynków nie może przekraczać 6,00 m. 

7) zachowuje się istniejącą wysokość budynków o wartości historycznej bez prawa do nadbudowy, 
chronionych ustaleniami planu zawartymi w rozdziale 4. 

8) dopuszcza się: 
a) dla terenów 1UPC-6UPC zwiększenie wysokości zabudowy: lecz nie więcej niż o 5,00 m dla 6UPC i nie 

więcej niż o 2,00 m dla pozostałych terenów. 
3. W zakresie sytuowania budynków w granicach działek budowlanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej i bliźniaczej oraz dla terenów o symbolach ogólnych: MNU, 
MNUn, UMN, MU dopuszcza się sytuowanie w odległości 1,50 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpośrednio przy tej granicy, z wyłączeniem granicy z działkami terenów przestrzeni publicznych 
wymienionych w § 16, 

2) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1 oraz dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zgodnie z ustaleniami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania istniejącej zabudowy: 
1) możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy z zachowaniem standardów wysokości 

budynku i geometrii dachu określonych w planie, o ile w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie 
ustalono inaczej, dotyczy to również budynków o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie, 

2) dopuszcza się roboty budowlane związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym, dla 
których możliwe jest zachowanie dotychczasowych, innych niż określone w planie, parametrów budynku 
oraz geometrii dachu, 

3) dopuszcza się możliwość prowadzenia robót budowlanych dla obiektów zlokalizowanych w granicy działki 
budowlanej, 

4) możliwość nadbudowy o poddasze użytkowe istniejących budynków mieszkalnych lub usługowych o ile 
wiąże się to ze zmianą konstrukcji dachu wg standardów określonych w niniejszym paragrafie, dopuszcza 
się przy tym nieznaczne zwiększenie standardu wysokości, lecz nie więcej niż o 1,00 m, 

5) zlokalizowanej poza wyznaczoną wzdłuż dróg na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, 
dopuszcza się: przebudowy, remonty, a także rozbudowy, lecz wyłącznie takie, które nie prowadzą do 
powiększania kubatur od strony dróg i ulic. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania ogrodzeń, od strony placów i dróg publicznych: 
1) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych, z dopuszczonymi podmurówkami, 
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2) zakazuje się realizacji ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych 
z betonu, 

3) wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,50 m, 
4) dla ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonych 

zasad w celu odtworzenia ogrodzenia historycznego, 
5) dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się akcentowanie granicy poprzez 

zieleń urządzoną i elementy małej architektury. 

§ 40

Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu 
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określa się w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub 
całego terenu w liniach rozgraniczających jak w przypadku zieleni, cmentarza, zabytkowego kościoła, 
z uwzględnieniem: 

1) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale, o której mowa w § 2 pkt 1, 
2) ustaleń rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 2. 

§ 41
1. Dla terenów o symbolach 1MN - 19MN , ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna o niskiej intensywności 
zabudowy, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) wbudowany w budynek mieszkalny lokal użytkowy z zakresu nieuciążliwych usług o powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
b) urządzona zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
d) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
e) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej – na zasadach 

określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej zawartych w rozdziale 4, 
2) dopuszczenie: 

a) zachowania usług, działających w dniu wejścia w życie ustaleń planu w oparciu o wydane pozwolenia 
i decyzje lub mających pozwolenia na budowę, oraz ustala się dla nich możliwość przebudowy 
i rozbudowy według standardów zagospodarowania terenu i wysokości zabudowy jak dla terenów MN 
w tym planie, z wyjątkiem miejsc postojowych, które należy ustalić jak dla usług. 

§ 42
1. Dla terenów o symbolach 1MNn - 23MNn, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności 
zabudowy – nową, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) wbudowany w budynek mieszkalny lokal użytkowy z zakresu nieuciążliwych usług, o powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
b) urządzona zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
d) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
e) sieci infrastruktury technicznej. 
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2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 40%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 40%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej zawartych w rozdziale 4. 

§ 43
1. Dla terenów o symbolach 1MNU – 56MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności 
zabudowy, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi, 

z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, 

z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw, 
b) zabudowa zagrodowa, 
c) urządzona zieleń towarzysząca, 
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże, 
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
g) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 30%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) dla terenu 21 MNU - zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni biologicznie 

czynnej o szerokości 5,00 m wolnego od zabudowy i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia 
prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian 
w naturalnym ukształtowaniu terenu. 

2) zakaz: 
a) hodowli zwierząt, dla zabudowy zagrodowej istniejącej w dniu wejścia w życie ustaleń planu dopuszcza 

się hodowlę w ilości nie większej niż 2 DJP, 
b) magazynowania i składowania poza budynkami, wyjątek stanowią składy materiałów budowlanych, 

ogrodnictwo, salony i komisy samochodowe, 
3) dopuszczenie: 

a) w ramach przeznaczenia podstawowego w terenie 50MNU istniejącej stadniny koni; dla stadniny nie 
obowiązuje ustalone w pkt 2 ograniczenie ilości hodowli zwierząt, 

b) składy opału poza budynkami istniejące oraz posiadające ważne pozwolenia na budowę w dniu wejścia 
w życie ustaleń planu, bez możliwości rozbudowy. 

§ 44
1. Dla terenów o symbolach 1MNUn – 18MNUn ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności 
zabudowy – nową, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi 

z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, 

z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw, 
b) zabudowa zagrodowa, 
c) urządzona zieleń towarzysząca, 
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże, 
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
f) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 45%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 40%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) dla terenów 8MNUn i 14MNUn - zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni 

biologicznie czynnej o szerokości 5,00 m i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia 
robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu. 

2) zakaz: 
a) hodowli zwierząt, dla zabudowy zagrodowej istniejącej w dniu wejścia w życie ustaleń planu dopuszcza 

się hodowlę w ilości nie większej niż 2 DJP, 
b) magazynowania i składowania poza budynkami wyjątek stanowią składy materiałów budowlanych, 

ogrodnictwo, salony i komisy samochodowe. 

§ 45
1. Dla terenu o symbolu 1MM ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod niską zabudowę mieszkaniową o średniej intensywności 
zabudowy, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) nieuciążliwe usługi wbudowane w przyziemia budynków, 
b) zabudowa gospodarcza i garaże, 
c) urządzona zieleń towarzysząca i obiekty małej architektury, 
d) place zabaw dla dzieci, 
e) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy zagospodarowania 
terenu: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 45%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74, 
f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4. 

§ 46
1. Dla terenu o symbolu 1MM,WS2 ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe pod niską zabudowę mieszkaniową i wody powierzchniowe o średniej 
intensywności zabudowy, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne lub jednorodzinne, 
b) istniejący staw glinianka, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) nieuciążliwe usługi wbudowane w przyziemia budynków, 
b) urządzona zieleń towarzyszącą, 
c) pomosty drewniane i obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, 
d) wewnętrzne ulice dojazdowe, 
e) zabudowa gospodarcza, garaże i parkingi, 
f) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy zagospodarowania 
terenu: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 35%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 45%, w tym staw glinianka 30%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, 

2) dopuszczenie: 
a) dla istniejącego stawu glinianki, zbiornika wody powierzchniowej częściową zmianę linii brzegowej 

i powierzchni lecz nie więcej niż o 5%, 
b) wykorzystania elementów wystroju i detali architektury przemysłowej nawiązującej do zabudowy byłej 

cegielni. 

§ 47
1. Dla terenów o symbolach 1MU – 4MU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod niską zabudowę mieszkaniowo-usługową o średniej intensywności 
zabudowy, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne lub jednorodzinne, 
b) zabudowa usługowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) nieuciążliwe usługi wbudowane w przyziemia budynków, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, 
c) magazyny, zabudowa gospodarcza, garaże i parkingi, 
d) urządzona zieleń towarzysząca i obiekty małej architektury, 
e) place zabaw dla dzieci, 
f) sieci infrastruktury technicznej. 

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

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu wolnego o szerokości 5,00 m, nie zagrodzonego 

płotami w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 
inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 

g) dla terenów 1MU i 2MU - zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni biologicznie 
czynnej o szerokości 5,00 m i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu. 

§ 48
1. Dla terenów o symbolach 1MUn – 2MUn ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe pod niską zabudowę mieszkaniowo-usługową o średniej intensywności 
zabudowy – nową, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne lub jednorodzinne, 
b) zabudowa usługowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) nieuciążliwe usługi wbudowane w przyziemia budynków mieszkaniowych, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, 
c) garaże i parkingi, 
d) urządzona zieleń towarzysząca i obiekty małej architektury, 
e) place zabaw dla dzieci, 
f) sieci infrastruktury technicznej. 

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

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

e) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 
inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 

§ 49
1. Dla terenu o symbolu 1UMN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 
o niskiej intensywności zabudowy, co oznacza: 
a) zabudowa usługowa z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
b) wbudowane w budynki usługowe lokale mieszkaniowe jako towarzyszące działalności usługowej 

prowadzonej na działce budowlanej, 
c) istniejące budynki mieszkalne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budynki zaplecza technicznego, gospodarcze, magazyny, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, garaże i parkingi, 
c) urządzona zieleń towarzysząca, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 30%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki – na zasadach określonych 

w rozdziale 9, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

2) dopuszczenie: 
a) realizacji stacji paliw w ramach usługowego przeznaczenia podstawowego. 

§ 50
1. Dla terenu o symbolu 1UKR, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod usługi kultu religijnego, co oznacza: 
a) zachowanie istniejącego zabytkowego kościoła wraz z istniejącym otoczeniem, chronionego prawem na 

podstawie wpisu do rejestru zabytków, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty małej architektury, pomniki, 
b) urządzona zieleń towarzysząca, 
c) sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym dla obsługi terenu, 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) nakaz: 
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a) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 15%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 60%, 
c) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
d) zachowania przestrzennej i historycznej dominanty kościoła, zieleni towarzyszącej, małej architektury 

sakralnej, 
e) odtworzenie historycznego ogrodzenia terenu kościoła, 

2) zakaz: 
a) zabudowy nowymi obiektami, wyjątek stanowią obiekty małej architektury i pomniki, 

3) dopuszczenie: 
a) zmiany sposobu użytkowania na usługi z zakresu kultury i sztuki, nauki i oświaty. 

3. Dla terenu o symbolu 2UKR, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe pod usługi kultu religijnego, co oznacza: 

a) zabudowa usługowa z zakresu kultu religijnego, 
b) zabudowa mieszkaniowa i administracyjna związana z przeznaczeniem sakralnym terenu, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zabudowa usługowa z zakresu nauki i oświaty, opieki społecznej i zdrowia, 
b) zabudowa gospodarcza, 
c) obiekty małej architektury, pomniki, 
d) urządzona zieleń towarzysząca, 
e) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, 
f) sieci infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenu wymienionego w ust. 3, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
d) zachowania przestrzennej i historycznej dominanty kościoła, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74, 
f) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 

§ 51
1. Dla terenów o symbolach 1U – 4U, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową, co oznacza: 
a) zabudowa w ramach przeznaczenia podstawowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 
b) wbudowane w budynki usługowe lokale mieszkalne towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 
c) budynki gospodarcze, zaplecza technicznego i magazyny, 
d) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
e) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 45%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 30%, 
c) intensywność zabudowy terenu maksimum 0,8, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74, 
f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 

§ 52
1. Dla terenu o symbolu 1Un, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową - nową, co oznacza: 
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a) zabudowa w ramach przeznaczenia podstawowego, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) wbudowane w budynki usługowe lokale mieszkalne towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 
b) budynki gospodarcze, zaplecza technicznego i magazyny, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

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

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 45%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 25%, 
c) intensywność zabudowy terenu maksimum 0,8, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, 
f) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 

§ 53
1. Dla terenów o symbolach 1U1 – 5U1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową i istniejących obiektów produkcyjnych, co 
oznacza: 
a) zabudowa usługowa, 
b) istniejące obiekty produkcyjne, składy, magazyny i hurtownie, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zabudowa mieszkaniowa, 
b) budynki gospodarcze i zaplecza technicznego, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
d) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym, 
e) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 65%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 25%, 
c) intensywność zabudowy terenu maksimum: 0,8 dla terenów 1U1, 3U1-5U1 oraz 1,2 dla terenu 2U1, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 
2) zakaz rozbudowy: 

a) istniejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu obiektów produkcyjnych o więcej niż 20%, 
b) istniejącej w dniu wejścia w życie ustaleń planu funkcji składowania na otwartym terenie; składowanie 

i magazynowanie dopuszcza się wyłącznie w budynkach, wyjątek stanowią składy materiałów 
budowlanych, ogrodnictwo, salony i komisy samochodowe. 

§ 54
1. Dla terenów o symbolach 1U,US - 2U,US, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, co oznacza: 
a) zabudowa usługowa oraz obiekty i urządzenia w ramach funkcji podstawowej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budynki gospodarcze i zaplecza technicznego, 
b) urządzona zieleń towarzysząca, place zabaw dla dzieci, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 
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1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 35%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 35%, 
c) intensywność zabudowy terenu maksimum 0,8, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74, 
f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9. 

§ 55
1. Dla terenów o symbolach 1US – 2US, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod obiekty sportu i rekreacji, co oznacza: 
a) dla terenu 1US - zachowanie funkcji istniejącego stadionu sportowego i towarzyszących mu obiektów 

i urządzeń, 
b) dla terenu 2US - terenowe urządzenia przeznaczenia podstawowego: boiska, korty tenisowe, place 

zabaw dla dzieci, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzona zieleń towarzysząca, 
b) zaplecza sanitarne, szatnie, mała gastronomia, 
c) parkingi wyłącznie dla funkcji przeznaczenia podstawowego, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) dla terenu 2US lokalizacja parkingów i zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego wzdłuż drogi 

17KDD1/2, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie dla terenu 1US 70%, dla terenu 2US maksymalnie 15%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 40%, w przypadku realizacji nawierzchni trwałych boisk sportowych 
dopuszcza się obniżenie wskaźnika lecz nie mniej niż do 30%, 

d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
g) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
2) zakaz: 

a) zabudowy obiektami kubaturowymi terenu 2US, wyjątek stanowią szatnie, zaplecza sanitarne, mała 
gastronomia, 

3) dopuszczenie dla terenu 1US: 
a) zmiany sposobu użytkowania obiektu stadionu na inny obiekt sportowy, realizujący przeznaczenie 

podstawowe. 

§ 56
1. Dla terenów o symbolach 1ZP,US – 5ZP,US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zieleń urządzoną, obiekty sportu i rekreacji, co oznacza: 
a) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, trawiaste boiska, 
b) zieleń urządzona, 
c) tory do jazdy terenowej na rowerze i rolkach wraz z urządzeniami typu skocznie, przeszkody terenowe, 
d) rybaczówki, małe obiekty inżynieryjne, pomosty dla wędkarzy, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zadrzewienia, oczka wodne, 
b) handel i gastronomia, 
c) ścieżki piesze i rowerowe z nawierzchni przepuszczalnych, 
d) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
e) sieci infrastruktury technicznej, zasady dotyczące lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 38. 
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2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) wykorzystania w zagospodarowaniu terenu naturalnego ukształtowania terenu, zieleni, zadrzewień, 

cieków, stawu, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 25%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego u 65%, 
d) intensywność zabudowy terenu maksimum 0,8, 
e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
f) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, 
g) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
2) zakaz: 

a) zabudowy w terenie 3ZP,US poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy. 

§ 57
1. Dla terenów o symbolach 1UP – 9UP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługowo-produkcyjną, co oznacza: 
a) budynki usług z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, obiekty produkcyjne, 

rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie, stacje paliw, warsztaty i usługi obsługi komunikacji, 
salony samochodowe, 

b) budynki zamieszkania zbiorowego z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady, 
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne wbudowane 

w zabudowę usługową lub produkcyjną, 
d) dla terenu 7UP możliwość realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne, 
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym, 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) kształtowanie zabudowy każdorazowo w formie zespołu zabudowy jednorodnej formalnie, stylistycznie 

i kolorystycznie, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 65%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 20%, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 
inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 

g) dla terenu 6UP - zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni biologicznie czynnej 
o szerokości 5,00 m i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych 
i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, 

2) zakaz: 
a) realizacji targowisk. 

§ 58
1. Dla terenów o symbolach 1UPn – 5UPn ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługowo-produkcyjną – nową, co oznacza: 
a) budynki usług i budynki zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem zakładów karnych, 
b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie, stacje paliw, warsztaty i usługi 

obsługi komunikacji, salonów samochodowych, 
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe lub 

produkcyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) wewnętrzne ulice dojazdowe parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne, 
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym, 
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c) sieci infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów: 
1) nakaz: 

a) kształtowanie zabudowy każdorazowo w formie zespołu zabudowy jednorodnej formalnie, stylistycznie 
i kolorystycznie, 

b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 
maksymalnie 50%, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 
zamierzenia inwestycyjnego dla terenu 5UPn 25%, dla pozostałych 20%, 

d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, 
f) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 

inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
g) dla terenu 5UPn - zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni biologicznie czynnej 

o szerokości 5,00 m i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych 
i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, 

2) zakaz: 
a) realizacji targowisk. 

§ 59
1. Dla terenów o symbolach 1UPC – 5UPC ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach 
miasta, co oznacza: 
a) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie i giełdy handlowe w obiektach, parki: 

przemysłowe, biznesu i technologiczne, stacje paliw, warsztaty i usługi obsługi komunikacji, salony 
samochodowe i usługi motoryzacyjne, centra logistyczne, 

b) budynki usług i zamieszkania zbiorowego z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania 
autostrady, 

c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe lub 
produkcyjne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty komunalnej obsługi miasta za wyjątkiem składowisk odpadów, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne, 
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca obiektom budowlanym, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) kształtowanie zabudowy każdorazowo w formie zespołu zabudowy jednorodnej formalnie, stylistycznie 

i kolorystycznie, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 20%, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) dla terenów 1UPC i 2UPC zrealizowania pasów zieleni o funkcji izolacyjno-estetycznej od strony 

południowej graniczącej z terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wskazanej na rysunku planu, 

f) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 
graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

g) dla terenów 3UPC i 5UPC – uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów istniejącego cieku, co oznacza 
zabezpieczenie wzdłuż cieku po obu stronach, pasa terenu powierzchni biologicznie czynnej o szerokości 
5,00 m, wolnego od zabudowy i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych, 

h) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 
inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 

2) zakaz: 
a) realizacji targowisk. 

3. Dla terenu o symbolu 6UPC ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach 

miasta, co oznacza: 
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a) budynki usługowe i zamieszkania zbiorowego z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania 
autostrady, 

b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie i giełdy handlowe w obiektach, parki: 
przemysłowe, biznesu i technologiczne, stacje paliw, warsztaty i stacje obsługi pojazdów, usługi 
motoryzacyjne i salony samochodowe, centra logistyczne, 

c) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty komunalnej obsługi miasta za wyjątkiem składowisk odpadów, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne, 
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca obiektom budowlanym, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów wymienionych w ust. 3, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) kształtowanie zabudowy każdorazowo w formie zespołu zabudowy jednorodnej formalnie, stylistycznie 

i kolorystycznie, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 50%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 15%, 
d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, w przypadku braku 

graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym 
zakresie zasady określone w § 74, 

f) zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów w obszarze działki budowlanej lub terenu zamierzenia 
inwestycyjnego – na zasadach określonych w rozdziale 9, 

2) zakaz: 
a) realizacji targowisk, 
b) rozbudowy i nadsypywania hałdy. 

§ 60
1. Dla terenu o symbolu 1RPO ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 
i ogrodniczych, co oznacza: 
a) możliwość realizacji budynków i budowli służących produkcji rolnej i ogrodniczej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zaplecza techniczne i socjalno-administracyjne, 
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) zakaz: 
a) hodowli zwierząt, 

2) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 30%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 40%, 
c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74. 

§ 61
1. Dla terenów o symbolach 1ZU – 2ZU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod zieleń urządzoną, co oznacza: 
a) zieleń urządzoną w formie parku o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej z obiektami małej architektury, 

placami zabaw dla dzieci, 
b) możliwość funkcjonowania i użytkowania istniejącego rodzinnego ogrodu działkowego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
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1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 15%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 70%, 
c) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów użytkowników rodzinnego ogrodu działkowego 

w obszarze terenu 1ZU – na zasadach określonych w rozdziale 9, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74. 

§ 62
1. Dla terenu o symbolu 1ZC ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod cmentarz, co oznacza: 
a) utrzymanie cmentarza jako funkcji podstawowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
b) możliwość realizacji miejsc pochówku do ziemi, kolumbarium, kaplicy, zaplecza administracyjno-

gospodarczego, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty małej architektury i pomniki, 
b) zieleń urządzona, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 10%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 60%, 
c) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74. 

§ 63
1. Dla terenów o symbolach 1ZE - 14ZE ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod użytki rolne, sady, łąki i pastwiska, co oznacza: 
a) grunty rolne z możliwością zabudowy związanej z działalnością rolniczą, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) ścieżki rowerowe, piesze i konne, 
b) zieleń izolacyjna, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe gruntowe, 
d) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) zakaz: 
a) zabudowy o funkcji nie związanej z działalnością rolniczą, 
b) hodowli zwierząt, 
c) likwidacji pojedynczych drzew i remiz śródpolnych, 

2) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu maksymalnie 5%, 
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – na zasadach określonych w § 39, 
c) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
d) dla terenów 11ZE i 12ZE – zabezpieczenia wzdłuż cieku po obu stronach, pasa terenu powierzchni 

biologicznie czynnej o szerokości 5,00 m, wolnego od zabudowy i nie zagrodzonego płotami, w celu 
umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, 

e) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 
zasady określone w § 74, 

3) dopuszczenie: 
a) zalesienie w terenach 13ZE i 14ZE, 
b) zabudowy mieszkaniowej istniejącej w dniu wejścia w życie ustaleń planu lub mającej ważną decyzję 

o pozwoleniu na budowę, oraz ustala się dla nich możliwość przebudowy i rozbudowy według 
standardów zagospodarowania terenu i wysokości zabudowy jak dla terenów o symbolu ogólnym MN 
w tym planie. 

§ 64
1. Dla terenów o symbolach 1RZ - 5RZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod trwałe użytki zielone, co oznacza: 
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a) zachowanie biologicznego użytkowania terenu towarzyszącego ciekom i rowom melioracyjnym, bez 
prawa do zabudowy, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zieleń ogrodów przydomowych, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, 
b) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) nakaz: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 90%, 
b) zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu powierzchni biologicznie czynnej o szerokości 5,00 

m, wolnego od zabudowy i nie zagrodzonego płotami, w celu umożliwienia prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu. 

§ 65
1. Dla terenów o symbolach 1ZL – 4ZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny lasów, co oznacza: 
a) zachowanie użytków leśnych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budynki i budowle związane z gospodarką leśną, 
b) drogi leśne i parkingi leśne, 
c) urządzenia turystyczne, ścieżki rowerowe i piesze nie wymagające zmiany sposobu użytkowania gruntów 

leśnych na cele nieleśne. 
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) w terenie 2ZL uwzględnienia zakazów dla rezerwatów przyrody określonych w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
b) w terenach 1ZL, 3ZL, 4ZL prowadzenia gospodarki leśnej z uwzględnieniem statusu ochronnego lasu, 

zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
2) zakaz zabudowy o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a w terenie 2ZL. 

§ 66
1. Dla terenu o symbolu 1ZL1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod teren gruntów rolnych z dopuszczeniem zalesienia, co oznacza: 
a) możliwość zalesienia istniejących gruntów rolnych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) wewnętrzne ulice dojazdowe gruntowe i parkingi leśne, 
b) ścieżki rowerowe, piesze i konne, 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania: 
1) zakaz zabudowy, 
2) nakaz uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu strefy technicznej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV w zakresie sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10,00 m od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu. 

§ 67
1. Dla terenów o symbolach 1WS1 – 3WS1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod teren wód powierzchniowych śródlądowych – cieków, co oznacza: 
a) zachowanie istniejącego potoku Ostropka i jego biologicznej obudowy, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) dopuszcza się prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

§ 68
1. Dla terenu o symbolu 1WS2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod teren wód powierzchniowych śródlądowych – stawu, co oznacza: 
a) zachowanie istniejącego stawu, glinianki powstałej w wyniku działalności historycznej cegielni. 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zarybianie stawu, 
b) drewniane pomosty dla wędkarzy, 
c) obiekty i urządzenia hydrotechniczne. 
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§ 69
1. Dla terenów o symbolach 1RZ, WS1 – 5RZ,WS1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny cieków powierzchniowych i towarzyszących im trwałych 
użytków zielonych, co oznacza: 
a) zachowanie istniejących cieków oraz łąk towarzyszących ciekom, bez prawa do zabudowy. 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zieleń nieurządzona stanowiąca obudowę biologiczną cieku, 
b) sieci infrastruktury technicznej, bez obiektów. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) nakaz: 

a) zachowanie biologicznego użytkowania terenu, 
2) dopuszczenie: 

a) zachowania zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu lub mającej pozwolenia na budowę lub 
decyzję o warunkach zabudowy, oraz ustala dla nich możliwość przebudowy bez prawa do rozbudowy 
i nadbudowy. 

§ 70
1. Dla terenów o symbolach 1W – 4W ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod teren urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia 
w wodę, co oznacza: 
a) dla terenu 1W - zachowanie istniejącej historycznej wieży ciśnień, zgodnie z ustaleniami ochrony 

konserwatorskiej, zawartymi w rozdziale 4, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej, zaplecza socjalno-techniczne przeznaczone dla obsługi 

urządzeń, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzona zieleń towarzysząca, 
b) parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 

1) nakaz: 
a) przestrzegania wymogów stref ochrony ujęcia wody „Ostropa” zawartych w rozdziale 6 oraz ustaleń 

dotyczących ochrony konserwatorskiej zawartych w rozdziale 4, 
b) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego 

maksymalnie 30%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu 

zamierzenia inwestycyjnego 40%, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74, 
2) dopuszczenie dla terenu 1W: 

a) istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu stacje bazowe telefonii komórkowej, 
b) zmiany sposobu użytkowania wieży ciśnień na budynek usługowy z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 

§ 71
1. Dla terenów o symbolach 1E – 2E, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 
elektroenergetyki, co oznacza: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, 
b) dla terenu 2E – budowę nowej wnętrzowej stacji transformatorowej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) niska zieleń urządzona, 
b) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 45%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 30%, 
c) dla terenu 2E: 

- przestrzegania ustaleń dotyczących strefy ochrony konserwatorskiej, zawartych w rozdziale 4, 
- zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących wysoki standard estetyczny z uwagi na 

sąsiedztwo zabytkowego kościoła św. Jerzego, 
d) przestrzegania nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych: obowiązują w tym zakresie 

zasady określone w § 74. 
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§ 72
1. Dla terenu o symbolu 1G, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu 
gazownictwa, co oznacza: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury gazowej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) urządzona zieleń towarzysząca, 
b) sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 

1) nakaz: 
a) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 40%, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 30%. 

§ 73
1. Dla terenów o symbolach 1KD – 4KD, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny skrzyżowań dróg publicznych, co oznacza: 
a) skrzyżowania dróg, w tym w formie ronda, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) ścieżki piesze i rowerowe, 
b) sieci infrastruktury technicznej. 

§ 74
1. Tereny o symbolach 1KDG1/2 – 3KDG1/2 przeznacza się na drogi publiczne klasy głównej, i ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) dla 1KDG1/2 część w granicach obszaru objętego planem: 9-14,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla 2KDG1/2 część w granicach obszaru objętego planem: 8-18,00 m z poszerzeniem w miejscach 

skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dla 3KDG1/2: 40,00 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 

2) w terenie 3KDG1/2 w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się skrzyżowania planowanej 
obwodnicy, 

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy głównej, 
4) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu, 
5) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 8,00 m, 
6) dla planowanej obwodnicy 3KDG1/2 - uwzględnienie rozwiązań technicznych: zapewniających ciągłość 

powiązań ścieżek rowerowych i pieszych w dzielnicy oraz umożliwiających realizację dróg serwisowych 
stanowiących dojazdy do terenów rolnych. 

2. Tereny o symbolach 1KDZ1/2 - 4KDZ1/2 przeznacza się na drogi publiczne klasy zbiorczej, i ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla 1KDZ1/2: 22-25,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla 2KDZ1/2: 20,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dla 3KDZ1/2 ul. Daszyńskiego: 20,00 m, 
d) dla 4KDZ1/2 ul. Daszyńskiego: 20,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań, w tym do 50,00 m 

w rejonie ul. Traktorzystów zgodnie z rysunkiem planu, 
2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy zbiorczej, 
3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu, 
4) dla terenu 4KDZ1/2 - postępowanie z aleją drzew zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 1 pkt 5, 
5) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie ze wskazaniem na rysunku planu, 

w przypadku braku wskazania nie mniej niż 8,00 m. 
3. Tereny o symbolach 1KDL1/2 - 18KDL1/2 przeznacza się na drogi publiczne klasy lokalnej i ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) dla 1, 4, 14KDL1/2: 12,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań i łuków drogi zgodnie z rysunkiem 

planu, 
b) dla 2KDL1/2, ul. Oskara Caro część w granicach obszaru objętego planem: 12,00 m ze zwężeniem od 

3,00 m do 1,00 m i poszerzeniem w miejscu skrzyżowania do 15,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dla 3KDL1/2: 17,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
d) dla 5KDL1/2: 17,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
e) dla 15KDL1/2: 17,00 m, 
f) dla 16, 17KDL1/2: 17,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
g) dla 18KDL1/2: 17,00 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowania i placów manewrowych zgodnie 

z rysunkiem planu, 
h) dla 6KDL1/2 ul. Architektów: 9-15,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem 

planu, 
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i) dla 7KDL1/2 ul. Ciesielskiej: 7-12,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem 
planu, 

j) dla 8KDL1/2 części ul. Tokarskiej: 7-17,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie 
z rysunkiem planu, 

k) dla 9KDL1/2: 13-15,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
l) dla 10KDL1/2: 15,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
ł) dla 11KDL1/2 część w granicach obszaru objętego planem: 6-10,00 m z poszerzeniem w miejscu 

skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
m) dla 12KDL1/2 część w granicach obszaru objętego planem: 6-10,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
n) dla 13KDL1/2: 17,00 m z poszerzeniem na plac manewrowy przy autostradzie zgodnie z rysunkiem 

planu, 
2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulic lokalnych, 
3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu, 
4) dopuszcza się chodniki jednostronne, 
5) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie ze wskazaniem na rysunkach planu, 

w przypadku braku wskazania nie mniej niż 6,00 m. 
4. Tereny o symbolach 1KDD1/2 – 25KDD1/2 przeznacza się na drogi publiczne klasy dojazdowej, i ustala 

się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla 1KDD1/2 ul. Południowej, część w granicach obszaru objętego planem: 7,00 m z poszerzeniem na 
plac manewrowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dla 9KDD1/2 ul. Południowej: na odcinku od skrzyżowania z drogą 4KDL1/2 do skrzyżowania z drogą 
8KDD1/2 – 12,00 m, na odcinku od skrzyżowania z drogą 8KDD1/2 do granicy terenu 1KDD1/2 – 10,00 
m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dla 2, 17, 18KDD1/2: 10,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
d) dla 13, 15, 16, 22KDD1/2: 10,00 m, 
e) dla 3, 20KDD1/2: 10,00 m z poszerzeniami w miejscach łuków drogi, 
f) dla 7, 24KDD1/2: 10,00 m z poszerzeniem na plac manewrowy, 
g) dla 11, 12, 23, 25KDD1/2: 12,00 m, 
h) dla 19KDD1/2: 12,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
i) dla 14KDD1/2: 12,00 m ze zwężeniem do 10,00 m na odcinku poziomym do włączenia w ul. Elektryków 

zgodnie z rysunkiem planu, 
j) dla 4KDD1/2, ul. Geodetów: 6-14,00 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań i w strefie wejściowej 

kościoła zgodnie z rysunkiem planu, 
k) dla 5KDD1/2 ul. Prawników: 10-12,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
l) dla 6KDD1/2: 12,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
ł) dla 8KDD1/2: 12,00 m, 
m) dla 21KDD1/2: 12,00 m z poszerzeniem w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu, 
n) dla 10KDD1/2: 10,00 m, 
o) dla 12KDD1/2: 12,00 m, 

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulic dojazdowych, 
3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu, 
4) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie ze wskazaniem na rysunku planu, 

w przypadku braku wskazania nie mniej niż 6,00 m. 
5. Tereny o symbolach 1KDD - 7KDD przeznacza się na istniejące drogi publiczne klasy dojazdowej 

o zmniejszonej szerokości, i ustala się: 
1) ze względu na istniejące zainwestowanie szerokość w liniach rozgraniczających w zależności od 

istniejących uwarunkowań od 3,00 m do 10,00 m: 
a) dla 1KDD części ul. Tokarskiej: 5-10,00 m z poszerzeniami na skrzyżowania, łuki drogi i plac manewrowy 

o wymiarach 20,00 m x 20,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla 2KDD ul. Oficerska: 3,50-13,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dla 3KDD ul. Piekarska: 3-24,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
d) dla 4KDD: 6-13,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
e) dla 5KDD: 6,00 m z poszerzeniami na łuki drogi zgodnie z rysunkiem planu, 
f) dla 6KDD: 5-8,00 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu, 
g) dla 7KDD: 6,00 m, 

2) ze względu na istniejące zainwestowanie, w tym zabudowę historyczną: parametry techniczne i użytkowe 
obniżone, odpowiadające ciągom pieszo-jezdnym, 

3) dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i chodnika, 
4) odległość nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 6,00 m. 

6. Tereny o symbolach 1KDX - 10KDX przeznacza się na komunikację pieszo-jezdną, i ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla 1, 8KDX: 6,00 m, 
b) dla 2KDX: 6,00 m z poszerzeniem na plac manewrowy zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) dla 3, 4, 9KDX: 5,00 m, 
d) dla 5KDX: 5 – 7,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
e) dla 6KDX: 3 – 4,50 m zgodnie z rysunkiem planu, 
f) dla 7KDX: 3,50 m, 
g) dla 10KDX: 6 – 12,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) drogi o charakterze pieszo-jezdnym, bez segregacji ruchu kołowego i pieszego, 
3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

7. Tereny o symbolach 1Kpr – 18Kpr przeznacza się na komunikację pieszo-rowerową, i ustala się: 
1) realizację dwukierunkowej ścieżki rowerowej i chodnika, 
2) dla 16 i 17Kpr kładkę nad potokiem Ostropka, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla 1Kpr – 8Kpr, 10Kpr, 11Kpr, 13Kpr, 15Kpr, 16Kpr: 3,50 m, 
b) dla 9Kpr: 3 – 5,00 m zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dla 12Kpr, 14Kpr: 2 – 5,00m zgodnie z rysunkiem planu, 
d) dla 17Kpr: 2,00 m, 
e) dla 18Kpr: 4,00 m, 

4) dopuszcza się: 
a) dla terenu 17Kpr – odstąpienie od realizacji ścieżki rowerowej, z uwagi na bliskie położenie istniejącej 

zabudowy, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) dla terenów: 4Kpr, 6Kpr-15Kpr, 18Kpr – dojazdy do nieruchomości. 

8. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu lub ochroną historycznej 
kompozycji układu urbanistycznego w strefie ochrony konserwatorskiej, dopuszcza się odstępstwa od 
odległości zabudowy od krawędzi jezdni, wymienionych w ust. 3, 4, 5 i w ust. 2 dla ul. Daszyńskiego. Dotyczy to 
głównie lokalizowania nowej zabudowy w pojedynczych lukach budowlanych w linii zabudowy istniejącej. 

9. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg 
publicznych są: 

1) ścieżki rowerowe, 
2) chodniki, 
3) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe, 
4) sieci infrastruktury technicznej, 
5) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej, 
6) obiekty małej architektury, 
7) zieleń towarzysząca drogom publicznym, 
8) dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

Rozdział 12
Ustalenia końcowe 

§ 75

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
1) Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, tereny, których przeznaczenie się 

zmieniło, mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób. 
2) Obiekty, urządzenia, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w wyznaczonych w planie liniach 

rozgraniczających dróg i ulic pozostawia się do czasu budowy ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie – 
z możliwością dokonywania bieżących konserwacji, remontów i przebudowy, bez prawa do rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy. 

§ 76

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% (słownie: trzydziesto 
procentową) dla nowych terenów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych oraz usługowo-
produkcyjnych o symbolach 1MNUn–18MNUn, 1MNn–23MNn, 1MM,WS2, 1MUn – 2MUn, 1UPn – 5UPn, 1UPC 
– 6UPC, 1ZP,US – 5ZP,US, 1Un. 

§ 77

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
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§ 78

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

§ 79

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Zbigniew Wygoda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 grudnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i 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 późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Gliwicach 

rozstrzyga 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa. 

§ 1

Zgodnie z art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), została sporządzona poniższa lista uwag, których 
Prezydent Miasta po rozpatrzeniu nie uwzględnił i przekazana Radzie Miejskiej w Gliwicach wraz z projektem 
planu. 

§ 2

Działając zgodnie z art. 20, ust. 1 ww. ustawy, Rada Miejska w Gliwicach po zapoznaniu się z zarządzeniem Nr 
PM-6306/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego 
dzielnicę Ostropa – po jego wyłożeniu do publicznego wglądu, nie uwzględnia uwag wymienionych w liście: 
 

L.p. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
1 2 3 4 5 6 
1.(2)* 26.07.2010r. Jolanta i Piotr 

Żak 
Właściciele sprzeciwiają się 
lokalizacji projektowanej drogi 
(19KDD1/2), gdyż przebiega 
przez działkę, na której mają 
zamiar (zgodnie z wydaną 
decyzją wzizt PP-7331-61/2009) 
realizować budowę 
wolnostojącego domu 
jednorodzinnego, stanowiącego 
jeden z zespołu dziewięciu 
obiektów wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej 
m.in. budowa wewnętrznej drogi 
dojazdowej.
Ujęcie w projekcie planu drogi 
o takich wymiarach 
(nieprzewidzianej 
w „Studium…”) skutkować musi 
uznaniem projektu planu za 
niezgodny ze „Studium…”. 
Uchwalenie m.p.z.p. w takim 
kształcie spowoduje, że 
korzystanie z nieruchomości 
zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stanie się 
niemożliwe. 

dz. nr 585/2 
droga – dz. nr 
585/5; 586/3; 
587/3; 829/6; 
590 obręb 
Ostropa 
Południe 

15MN; 16MN; 10ZE; 
19KDD1/2; 2RZ; 
46MNU 
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2.(3)* 26.07.2010r. Gerard Makosz 
Ginter Kernert 

Wnioskodawca zwraca się 
z prośbą o zmianę w projekcie 
m.p.z.p. działek rolniczych na 
działki budowlane. 

dz. nr 504; 502 
obręb Ostropa 
Południe 

10ZE; 14MN 

3.(4)* 27.07.2010r. Małgorzata 
Maziarz 

4.2
Właścicielka wnioskuje 
o zmianę w projekcie m.p.z.p.: 
w § 53 ust.1 pkt 2b „budynki 
gospodarcze, magazyny 
i zaplecza techniczne oraz 
budynki administracyjne 
i administracyjno-biurowe. 

dz. nr 691 obręb 
Ostropa 
Południe 

3U1 

4.(5)* 29.07.2010r. PPUH 
„Elektromont” 
Leszek Gorol 
sp. j. 

Podmiot wnioskuje 
o wykreślenie z § 38 pkt 3:
- z podpunktu „a”: „[…] 
w obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej i w obszarze 
ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu”
- całego podpunktu „b”
Wnioskodawca uważa, że nie 
można ograniczać możliwości 
budowy i rozbudowy sieci, 
w tym sieci telefonii komórkowej 
tym bardziej, że 
Koncesjonariusz w Koncesji na 
świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
zobowiązał Inwestora do 
wykonywania zadań 
i świadczenia usług na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa 
Państwa. Ograniczenie 
możliwości budowy stacji 
należących do nowych 
operatorów oznacza 
ograniczenie konkurencyjności 
i faworyzowanie istniejących 
operatorów.
Władztwo planistyczne gminy 
nie może sięgać tak daleko by 
wykluczać możliwość lokalizacji 
inwestycji, dopuszczonych do 
realizacji przepisami prawa 
powszechnego. 

cały obszar 
planu 

cały obszar planu 

5.(6)* 30.07.2010r. Botor Andrzej Właściciel wnioskuje o zmianę 
przeznaczenia terenu z użytków 
rolnych „ZE” na tereny 
zabudowy usługowo – 
handlowej. 
Właściciel chce przeprowadzić 
inwestycję związaną 
z wybudowaniem stacji 
benzynowej wraz z parkingiem 
i restauracją po obydwu 
stronach drogi. 

dz. nr 452; 453; 
454; 455; 456 
obręb Ostropa 
Północ 

6ZE; 7ZE 

6.(9)* 10.08.2010r. Agata Ringel 9.2
Współwłaścicielka kwestionuje 
lokalizację oraz warunki dla 
zaprojektowanej drogi 
oznaczonej symbolem 
19KDD1/2.Projekt planu 

dz. nr 587/2; 
587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 
585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 
829/3; 829/4; 

19KDD1/2; 46MNU; 
2RZ; 15MN; 16 MN; 
10ZE 
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przewiduje przebieg drogi 
19KDD1/2, która zajmuje niemal 
połowę działki 585/2. 
Uchwalenie m.p.z.p. spowoduje, 
że korzystanie z nieruchomości 
zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stanie się 
niemożliwe.
Wydane zostały warunki 
zabudowy (PP 7331/61/2009) 
dla działek o nr 587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 829/3; 829/4; 
829/5; 829/6 – budowa 
wolnostojących domów 
jednorodzinnych, stanowiących 
zespół dziewięciu podobnych 
obiektów wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej 

829/5; 829/6 
obręb Ostropa 
Południe 

7.(10)* 10.08.2010r. Irena Goik 10.2
Współwłaścicielka kwestionuje 
lokalizację oraz warunki dla 
zaprojektowanej drogi 
oznaczonej symbolem 
19KDD1/2.Projekt planu 
przewiduje przebieg drogi 
19KDD1/2, która zajmuje niemal 
połowę działki 585/2. 
Uchwalenie m.p.z.p. spowoduje, 
że korzystanie z nieruchomości 
zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stanie się 
niemożliwe.
Wydane zostały warunki 
zabudowy (PP 7331/61/2009) 
dla działek o nr 587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 829/3; 829/4; 
829/5; 829/6 – budowa 
wolnostojących domów 
jednorodzinnych, stanowiących 
zespół dziewięciu podobnych 
obiektów wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej 

dz. nr 587/2; 
587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 
585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 
829/3; 829/4; 
829/5; 829/6 
obręb Ostropa 
Południe 

19KDD1/2; 46MNU; 
2RZ; 15MN; 16MN; 
10ZE 

8.(11)* 10.08.2010r. Róża 
Gorywoda 

11.2
Współwłaścicielka kwestionuje 
lokalizację oraz warunki dla 
zaprojektowanej drogi 
oznaczonej symbolem 
19KDD1/2.Projekt planu 
przewiduje przebieg drogi 
19KDD1/2, która zajmuje niemal 
połowę działki 585/2. 
Uchwalenie m.p.z.p. spowoduje, 
że korzystanie z nieruchomości 
zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem stanie się 
niemożliwe.
Wydane zostały warunki 
zabudowy (PP 7331/61/2009) 
dla działek o nr 587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 829/3; 829/4; 

dz. nr 587/2; 
587/3; 586/3; 
585/2; 585/3; 
585/4; 585/5; 
829/1; 829/2; 
829/3; 829/4; 
829/5; 829/6 
obręb Ostropa 
Południe 

19KDD1/2; 46MNU; 
2RZ; 15MN; 16 MN; 
10 ZE 
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829/5; 829/6 – budowa 
wolnostojących domów 
jednorodzinnych, stanowiących 
zespół dziewięciu podobnych 
obiektów wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej 

9.(12)* 16.10.2010r. Karolina 
i Paweł 
Kowalczyk 

12.1
Właściciele kwestionują 
przebieg projektowanej drogi 
14KDD1/2 przez działkę, na 
której dobiega końca budowa 
domu jednorodzinnego. 
Planowana droga ma 
przebiegać po już 
zainstalowanych: 
bezodpływowym zbiorniku na 
nieczystości ciekłe, skrzyni 
z przyłączem energetycznym 
i instalacji gazowej wykonanej 
zgodnie z pozwoleniem na 
budowę.
Wnioskodawcy proszą 
o uwzględnienie takiego 
przebiegu planowanej drogi, 
aby nie ingerowała w działkę 
430, była zgodna z wcześniej 
wydanymi decyzjami 
administracyjnymi oraz 
uwzględniała względy 
ekonomiczne wnioskodawców 
oraz Gminy. 

dz. nr 430 obręb 
Ostropa 
Południe 
i tereny 
sąsiednie 

8MN; 14KDD1/2 

10.(12)* 16.10.2010r. Karolina 
i Paweł 
Kowalczyk 

12.2
Właściciele wnoszą 
o przeprowadzenie drogi 
dojazdowej (14KDD1/2), tak jak 
było to wcześniej planowane po 
działce 796 oraz:
a) dojazd do działek nr 442 
i 443 oznaczonych na planie 
symbolem MNn można 
zrealizować poprzez 
przedłużenie ulicy Fizyków. Taki 
układ drogowy ureguluje dojazd 
od działek nr 431 i 432 do 
których obecnie dojazd nie jest 
uregulowany.
b) przeprowadzenie drogi po 
działce 442 wzdłuż jej 
zachodniej granicy 
umożliwiającej dojazd dla 
ewentualnie budowanych na tej 
nieruchomości budynków oraz 
regulującej dojazd do działek nr 
431 i 432. 

dz. nr 430 obręb 
Ostropa 
Południe 
i tereny 
sąsiednie 

8MN; 14KDD1/2 

11.(13)* 13.08.2010r. Kółko Rolnicze 
Ostropa 
Prezes 
Zarządu 
Wilibald Kijas 

13.1
Wnioskodawca zwraca uwagę, 
iż w planie nie uwzględniono 
uwag Kółka Rolniczego 
w przedmiocie trasy 
projektowanej obwodnicy 
Ostropy zawartych w piśmie 
z dnia 04.09.2010 r. 

Obwodnica 
Ostropy ul. 
Tokarska od ul. 
Ciesielskiej na 
zachód 

3KDG1/2; 1KDD 
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12.(13)* 13.08.2010r. Kółko Rolnicze 
Ostropa 
Prezes 
Zarządu 
Wilibald Kijas 

13.2
Nie uwzględniono koniecznego 
z powodu potrzeb rolnictwa, 
poszerzenia odcinka ul. 
Tokarskiej, od ul. Ciesielskiej na 
zachód.
Obecna szerokość jezdni 
wynosi 3,5 m, a szerokość 
maszyn rolniczych, obecnie 
używanych wynosi ok. 5,0 m. 

Obwodnica 
Ostropy ul. 
Tokarska od ul. 
Ciesielskiej na 
zachód 

3KDG1/2; 1KDD 

13.(14)* 25.08.2010r. Polski Związek 
Działkowców 
Rodzinny 
Ogród 
Działkowy 
Osiedla 
Gwardii 
Ludowej 
Ryszard Majka
Bożena Datkun
Czesława 
Czerwonka 
oraz 138 osób 
wymienionych 
na wykazie 
załączonym do 
Zarządzenia 
Prezydenta 
Miasta 
w sprawie 
rozpatrzenia 
uwag 

Użytkownicy kompleksu ROD 
p.n. Gwardii Ludowej, protestują 
przeciwko projektowi m.p.z.p. 
w części dot. przebiegu 
napowietrznej linii wysokiego 
napięcia 110 kV.
Poprowadzenie linii 
energetycznych przez środek 
ogródków działkowych jest nie 
do przyjęcia, bowiem w istotnym 
stopniu pogorszy warunki 
zdrowotne oraz 
bezpieczeństwo, gdyż linie 
wysokiego napięcia są silnym 
źródłem pola 
elektromagnetycznego.Innym 
aspektem przemawiającym 
przeciwko planowanemu 
poprowadzeniu linii 110 kV jest 
położenie Lasu Dąbrowa – 
przebieg niniejszej linii 
wysokiego napięcia przez 
otulinę kompleksu leśnego 
byłby ze szkodą dla całego 
rezerwatu i jego dziedzictwa 
przyrodniczego.
Wnioskodawcy proponują dwa 
warianty rozwiązania 
powstałego problemu:
a) zastąpienie napowietrznej 
linii wysokiego napięcia 
bezkolizyjną podziemną linią 
kablową;
b) zmiana przebiegu linii 
wysokiego napięcia. 

dz. nr 827 obręb 
Stare Gliwice 

linia wysokiego 
napięcia 110 kV 

14.(15)* 26.08.2010r. Polski Związek 
Działkowców 
Okręgowy 
Zarząd Śląski 

Podmiot wnosi zastrzeżenia do 
projektu m.p.z.p. zakładającej 
przebieg linii 
elektroenergetycznej 110 kV 
w rejonie ul. Willowej po terenie 
ROD im. Osiedla Gwardii 
Ludowej.
Kwestionowane postanowienie 
umożliwi realizację inwestycji, 
która będzie wymagać 
częściowej likwidacji ROD. 
Należy zwrócić uwagę, że 
realizowanie przedsięwzięcia na 
przedmiotowym terenie będzie 
pociągało za sobą konieczność 
wypłaty odszkodowań 
wynikających z art. 17 – 22 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

dz. nr 827 obręb 
Stare Gliwice 

linia wysokiego 
napięcia 110 kV 
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Działkowych, wobec czego 
koszt wykonania linii 
elektroenergetycznej będzie 
bardzo wysoki. 

15.(16)* 27.08.2010r. HS 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

16.1
Podmiot wnioskuje 
o przesunięcie planowanej drogi 
(10KDL1/2) pomiędzy 
budynkiem cegielni a istniejącą 
glinianką o 10 m w kierunku 
budynku cegielni zmniejszając 
dystans pomiędzy drogą 
a budynkiem do 25 m.
Takie przesunięcie drogi 
pozwoli na lepsze 
zagospodarowanie terenów 
wokół istniejącego wyrobiska 
czyniąc go atrakcyjnym dla 
przyszłych użytkowników 
planowanego osiedla 
mieszkalnego. Ponadto 35 m 
pas terenu od istniejącego 
budynku cegielni do planowanej 
drogi jest zbyt szeroki, aby 
pozostawić go 
niezabudowanym, 
a zabudowanie go znacząco 
pogorszy możliwe i planowane 
wykorzystanie budynku cegielni 
pozbawiając go waloru widoku 
na taflę pobliskiej wody. 

dz. nr 732; 733; 
746; 747; 748; 
749; 756 obręb 
Ostropa 
Południe 

10KDL1/2; 
1MM,WS2; 2MUn; 
2MU; 3WS1; 5RZ 

16.(16)* 27.08.2010r. HS 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

16.2
Podmiot wnioskuje 
o zwiększenie intensywności 
zabudowy 1MM,WS2 z 25% do 
50%.
Zapis zwiększający 
intensywność znajduje 
uzasadnienie, gdyż teren przy 
wyrobisku planuje się podzielić 
na mniejsze zadania 
inwestycyjne przy 
równoczesnym docelowym 
wydzieleniu glinianki tak, aby 
nie musiała być częścią zadania 
inwestycyjnego, a tym samym 
mogła być użytkowana przez 
wszystkich mieszkańców 
planowanego osiedla 
mieszkaniowego. 

dz. nr 732; 733; 
746; 747; 748; 
749; 756 obręb 
Ostropa 
Południe 

10KDL1/2; 
1MM,WS2; 2MUn; 
2MU; 3WS1; 5RZ 

17.(16)* 27.08.2010r. HS 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

16.3
Podmiot wnioskuje 
o zmniejszenie szerokości 
planowanej drogi pomiędzy 
cegielnią a glinianką z 16 m do 
12 m.
Pozwoli to na lepsze 
wykorzystanie posiadanego 
terenu. 

dz. nr 732; 733; 
746; 747; 748; 
749; 756 obręb 
Ostropa 
Południe 

10KDL1/2; 
1MM,WS2; 2MUn; 
2MU; 3WS1; 5RZ 

18.(18)* 31.08.2010r. Tomasz Bialik Wnioskodawca zwraca uwagę 
na konieczność przeznaczenia 
większej ilości terenów 

na północ od 
terenów 
zabudowanych 

cały obszar planu 
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położonych w północnej części 
dzielnicy Ostropa na obszary 
sportu i rekreacji np. jogging, 
ścieżki pieszo-rowerowe 

dzielnicy 
Ostropa 

19.(19)* 31.08.2010r. Tomasz Bialik Wnioskodawca zwraca uwagę 
na zapewnienie dostępu 
i konieczność rezerwacji 
terenów przylegających do 
projektowanej obwodnicy 
(3KDG1/2) na ciągi 
komunikacyjne łączące obie 
strony obwodnicy. Komunikacja 
ta, miałaby umożliwić przejazd 
maszyn rolniczych, transport 
płodów rolnych, wypas zwierząt 
hodowlanych i ich przepędzanie 
do gospodarstw znajdujących 
się po przeciwnych stronach 
drogi. Wnioskodawca zwraca 
się o uwzględnienie w planie 
elementów umożliwiających 
wykonywanie prac 
w gospodarstwach w tym także 
prac pomocniczych tj. opryski 
oraz inne typowe prace na 
terenach użytków rolnych. 

obszary wzdłuż 
projektowanej 
obwodnicy 
Ostropy 

3KDG1/2 

20.(20)* 30.08.2010r. Bernard Górka
Ryszard Gajda
Andrzej 
Wojtulek
Aniela Dybała 

Wnioskodawcy uważają za 
niecelowe i zbędne planowanie 
budowy drogi równoległej do 
ulicy Daszyńskiego (25KDD1/2).
Planowana droga w znacznym 
stopniu utrudni prace 
agrotechniczne na okolicznych 
polach uprawnych oraz 
w znacznym stopniu przyczyni 
się do zwiększenia kosztów 
produkcji rolnej. Wnioskodawcy 
zwracają uwagę, iż potencjalne 
inwestycje (mogące 
w przyszłości powstać domy 
mieszkalne) będą miały dostęp 
do drogi publicznej za 
pośrednictwem (w przyszłości 
poszerzonej) tzw. drogi 
„Smolnickiej” (14KDD1/2). 

dz. nr 250; 251; 
254; 261; 243 
obręb Ostropa 
Południe 

25KDD1/2; 
14KDD1/2; 11MNn; 
20MNn; 45MNU 

21.(21)* 30.08.2010r. Lidia Molczyk
oraz osoby 
podpisane pod 
uwagą: Andrzej 
Molczyk, Piotr 
(podpis 
nieczytelny), 
Marta 
Jędrzejewska, 
Zbigniew 
Czech, Irena 
Czech, Anna 
Buczkowska – 
Bąk, Marek 
Bąk, 
Małgorzata 
Szpetman, 

Właściciele wnoszą 
o przywrócenie w planie 
dostępu do ul. Kozielskiej 
zgodnie z wcześniejszym 
projektem m.p.z.p. (z 2KDX do 
1KDL1/2 na przedłużeniu 
24KDD1/2, poprzez 2MN).
Wcześniejszy m.p.z.p. 
obowiązywał w chwili, gdy 
istniało 6 domów. Obecnie 
wybudowano kolejnych 
9 domów i takie rozwiązanie 
komunikacyjne jest niezbędne 
dla sprawnej obsługi wszystkich 
15 domów, z uwagi na 
zwiększony ruch samochodów. 
Dotychczasowa droga 

dz. nr 1294; 
789; 799;798; 
801;788 obręb 
Stare Gliwice 

2KDX; 2MN; 1MN; 
1MNn; 4MNU 
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Bogusław 
Szpetman, 
Zuzanna 
Kiernicka, 
Marek 
Kiernicki, 
Andrzej 
Czarnota, 
Bożena 
Czarnota 

dojazdowa do ul. Kozielskiej, na 
odcinku przebiegającym przez 
działkę nr 1294 (ok. 100 m) jest 
drogą gminną niepubliczną 
o szerokości teoretycznej 4 m. 
W rzeczywistości szerokość 
użytkowa tej drogi to zaledwie 
ok. 3 m, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo na 
przylegającej do tej drogi 
ogrodzenia posesji na działce nr 
788 w postaci 2 m betonowego 
ogrodzenia. 

22.(22)* 30.08.2010r. Anna i Marek 
Bąk
Bożena 
i Andrzej 
Czarnota
Irena 
i Zbigniew 
Czech
Zuzanna 
i Marek 
Kiernicki
Lidia i Andrzej 
Molczyk
Małgorzata 
i Bogusław 
Szpetman 

Wnioskodawcy protestują 
przeciwko projektowi m.p.z.p. 
zgodnie z którym planowana 
linia elektroenergetyczna 110kV 
miałaby przebiegać w odległości 
30 m od domów.
Taki przebieg linii, w sposób 
istotny pogorszyłby warunki 
zamieszkania, a także obniżyłby 
znacząco wartość 
nieruchomości. Właściciele 
domagają się:
a) aby linia elektroenergetyczna 
110 kV przy niezmienionej 
trasie przebiegu została 
poprowadzona kablem 
podziemnym pod terenem 
planowanego osiedla 
mieszkaniowego,
b) modyfikacji planu 
miejscowego tak, aby linia 
elektroenergetyczna 110 kV 
skręcała w kierunku 
południowym omijając obszar 
ogródków działkowych po 
zachodniej stronie. 

na południe od 
ul.Kozielskiej 

linia wysokiego 
napięcia 110 kV 

23.(23)* 30.08.2010r. Jan Dudek Wniosek o wykup całej 
szerokości działek 
zajmowanych przez planowaną 
drogę. W przeciwnym razie 
wnioskodawca nie wyraża 
zgody na przebieg drogi. 

dz. nr 643; 644; 
645 obręb 
Ostropa 
Południe 

17KDL1/2;13KDL1/2; 
46MNU; 2RZ; 
16MNn; 17MNn; 
19KDD1/2; 10 ZE 

24.(24)* 30.08.2010r. Maria Strzoda Właścicielka wnioskuje 
o uzupełnienie zapisów tekstu 
planu dla terenów MNU w § 43 
pkt. 1 podpunkt 1) b) 
o zabudowę usługowo-
wytwórczą 
i produkcyjną.Umożliwi to 
wybudowanie na działce nr 
1395/2 zakładu produkcyjno – 
wytwórczego piekarniczo – 
cukierniczego ze sklepem oraz 
częścią mieszkalną.
W oparciu o wstępną koncepcję 
architektoniczną właścicielka 
chce zrealizować budynek 
dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony (parter, piętro 

dz. nr 1395/2 
obręb Ostropa 
Północ 

34MNU; 7KDD 



Id: JIVMY-CJDGP-DZNWQ-JRYAG-ETUUY. Podpisany Strona 9

oraz podpiwniczenie), w którym 
mieścił się sklep spożywczy 
z wyrobami cukierniczymi (z 
małą salą konsumpcyjną dla 
klientów), zaplecze produkujące 
wyroby piekarniczo – 
cukiernicze wraz z rampą 
towarową, podjazdem oraz 
kilkoma miejscami 
parkingowymi dla klientów oraz 
lokal mieszkalny. 

25.(25)* 30.08.2010r. Kółko Rolnicze 
Ostropa 
Prezes 
Zarządu 
Wilibald Kijas 

Wnioskodawca prosi 
o uwzględnienie w pracach 
planistycznych uwagi wielu 
zainteresowanych rolników, 
dotyczącej niewystarczającej 
ilości przejazdów na pola 
położone wzdłuż obwodnicy 
północnej.
Wnioskodawca zwraca uwagę, 
że stosowane procedury 
sporządzania dokumentacji 
inwestycyjnej obejmują z reguły 
na początku opracowanie kilku 
wariantowej koncepcji, 
zasięgnięcia opinii wszystkich 
biorących udział stron 

obszary 
przylegające do 
projektowanej 
obwodnicy 
Ostropy 

3KDG1/2 

26.(27)* 31.08.2010r. Jan Hercog Wnioskodawca proponuje 
uwzględnić w projekcie planu 
przebieg realizowanej drogi 
dojazdowej (na którą została 
wydana decyzja wzizt) oraz 
zmienić przebieg linii zabudowy, 
uwzględniając istniejący podział 
działek przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne.
Dodatkowo wnioskodawca 
wycofuje wniosek złożony na 
dyskusji publicznej, odnośnie 
zmiany trasy projektowanej 
drogi (19KDD1/2), biegnącej 
równolegle do ul. Daszyńskiego 
(przedłużenie ul. Ekonomistów) 

dz. nr 590; 
587/3; 586/3; 
585/5; 829/6; 
587/2; 586/1; 
586/2; 585/1; 
585/2; 585/3; 
585/4; 829/1; 
829/2; 829/3; 
829/4; 829/5 
obręb Ostropa 
Południe 

46MNU; 2RZ; 15MN; 
16MN; 10ZE, 
19KDD1/2 

27.(29)* 31.08.2010r. Edyta 
Weindich 

Właścicielka sprzeciwia się 
planowanemu przebiegowi drogi 
10KDD1/2.
Wnioskodawczyni uważa, że 
planowana droga 
(przebiegająca przez jej działkę) 
wpłynie negatywnie na 
zaplanowaną działalność rolną 
oraz spowoduje uciążliwy hałas. 

dz. nr 58 obręb 
Ostropa 
Południe 

39MNU; 10KDD1/2; 
14KDL1/2; 
2MNUn;11ZE; 
16KDL1/2; 3UPC; 
1KDZ1/2 

28.(30)* 31.08.2010r. Anna i Bogdan 
Smolczyk 

Właściciele wyrażają sprzeciw 
w związku z planowanym 
przebiegiem ciągu 
komunikacyjnego 4Kpr.
Upublicznienie terenu posesji 
przez narzucenie obowiązku 
udzielenia ogólnie dostępnego 
przejścia i przejazdu 
rowerowego stanowić będzie 
znaczące ograniczenie 

dz. nr 821 obręb 
Ostropa Północ 

4Kpr 
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wykonania prawa własności 
wnioskodawców. Właściciele nie 
są zainteresowani w chwili 
obecnej oraz w przyszłości 
zbyciem działki. 

29.(31)* 31.08.2010r. Irena i Stefan 
Szymura 

Właściciele wyrażają sprzeciw 
w związku z planowanym 
przebiegiem ciągu 
komunikacyjnego 4Kpr.
Upublicznienie terenu posesji 
przez narzucenie obowiązku 
udzielenia ogólnie dostępnego 
przejścia i przejazdu 
rowerowego stanowić będzie 
znaczące ograniczenie 
wykonania prawa własności 
wnioskodawców. Właściciele nie 
są zainteresowani w chwili 
obecnej oraz w przyszłości 
zbyciem działki. 

dz. nr 823 obręb 
Ostropa Północ 

4Kpr 

30.(32)* 31.08.2010r. Brygida 
i Zbigniew 
Dreksa 

Właściciele wyrażają sprzeciw 
w związku z planowanym 
przebiegiem ciągu 
komunikacyjnego 4Kpr.
Upublicznienie terenu posesji 
przez narzucenie obowiązku 
udzielenia ogólnie dostępnego 
przejścia i przejazdu 
rowerowego stanowić będzie 
znaczące ograniczenie 
wykonania prawa własności 
wnioskodawców. Właściciele nie 
są zainteresowani w chwili 
obecnej oraz w przyszłości 
zbyciem działki. 

dz. nr 822 obręb 
Ostropa Północ 

4Kpr 

31.(33)* 31.08.2010r. Jerzy Ludwig Właściciel zwraca się z prośbą 
o dopuszczenie realizacji na 
jego działkach składu opału 
(zgodnie z decyzją wzizt PP-
7331/111/2010).
Planowana lokalizacja składu 
opału nie koliduje 
z sąsiadującym zabudowaniami 
m.in. skład materiałów 
budowlanych, zakład 
lakierniczo-blacharski, firma 
transportowa, warsztat i komis 
samochodowy. 

dz. nr 723 
i część 724 
obręb Ostropa 
Południe 

11MNU; 4KDZ1/2; 
1KD; 10KDL1/2 

32.(34)* 31.08.2010r. Józef Magiera Wnioskodawca uważa, że 
projekt planu dla dzielnicy 
Ostropa, powinien być 
odrzucony w całości.
Zdaniem wnioskodawcy 
dzielnica Ostropa straci swój 
rolniczy charakter poprzez 
planowane poszerzenie strefy 
przeznaczonej pod zabudowę. 

cały obszar 
planu 

cały obszar planu 

33.(35)* 31.08.2010r. Robert 
Hałuszko 

35.2
Wnioskodawca prosi 
o wprowadzenie zmiany 
w części tekstowej projektu 
planu, która pozwoli na 

cały obszar 
planu 

wszystkie tereny 
MUn 
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realizację (na terenach MUn) 
obiektów usługowych 
z zastosowaniem systemowych 
rozwiązań elewacyjnych. 

34.(36)* 31.08.2010r. Przemysław 
Matulka
Elżbieta 
(podpis 
nieczytelny)
Andrzej 
Rachwalski
Aleksander 
Kiernicki
Katarzyna 
(podpis 
nieczytelny)
Jan Związek
Artur 
Nowakowski 

Wnioskodawcy nie wyrażają 
zgody na planowany przebieg 
sieci elektroenergetycznej 
110kV, jednocześnie proponują 
przełożenie sieci w kierunku 
wschodnim.
Zdaniem właścicieli przebieg 
sieci w istotnym stopniu obniża 
standard i wartość 
nieruchomości. 

na południe od 
ul. Kozielskiej 

linia wysokiego 
napięcia 110 kV 

35.(38)* 01.09.2010r. Joachim 
Polefka 

Wnioskodawca sprzeciwia się 
planowanemu przebiegowi dróg 
1KDZ1/2 oraz 16KDL1/2 oraz 
lokalizacji skrzyżowania tych 
dróg w odległości 40 m od jego 
budynku mieszkalnego.
Wnioskodawca zwraca uwagę, 
że droga 1KDZ1/2 ma być 
drogą dojazdową do strefy 
usługowo-produkcyjnej, ruch na 
tej drodze będzie ciężki 
(samochody ciężarowe i TIRy), 
natężenie ruchu będzie duże. 
Proponuje również inny 
przebieg wymienionych dróg. 

teren na północ 
od autostrady 
A4 

1KDZ1/2; 16KDL1/2 

36.(39)* 01.09.2010r. Urszula 
Kałużna 

Właścicielka zwraca się 
z prośbą o przeznaczenie pod 
zabudowę większego obszaru 
jej nieruchomości. 

dz. nr 630 obręb 
Ostropa 
Południe 

10ZE; 17MNn; 
16MNn; 19KDD1/2; 
5 RZ,WS1 

37.(40)* 01.09.2010r. Michał Kałużny Właściciel zwraca się z prośbą 
o przeznaczenie nieruchomości 
pod zabudowę.
Wnioskodawca zwraca uwagę, 
że w całej okolicy, wszystkie 
tereny które posiadają dostęp 
do mediów i dróg publicznych 
uznane są jako tereny pod 
zabudowę. Ponadto informuje, 
że do jego nieruchomości 
prowadzi asfaltowa droga 
publiczna oraz posiada 
zapewnienie dostaw mediów 
(woda i prąd). 

dz. nr 363 obręb 
Ostropa Pólnoc 

6ZE; 3KDL1/2 

38.(42)* 01.09.2010r. Teresa Liber Wnioskodawczyni sprzeciwia 
się planowanemu przebiegowi 
dróg 1KDZ1/2 oraz 16KDL1/2.
Właścicielka nieruchomości 
informuje, że nowoprojektowane 
drogi zabierają dużą część 
gruntów obecnie 
wykorzystywanych rolniczo, 
w związku z powyższym prosi 
o rozważenie zmiany przebiegu 

teren na północ 
od autostrady 
A4 

1KDZ1/2; 16KDL1/2 
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drogi 16 KDL1/2. 
39.(43)* 01.09.2010r. Anna Nycz-

Hałuszko 
Wnioskodawczyni prosi 
o wprowadzenie zmiany 
przeznaczenia terenu działki 
z MUn na UP.
Wnioskodawczyni zamierza na 
niniejszym obszarze 
wybudować salon 
samochodowy wraz 
z zapleczem warsztatowym tj. 
serwis oraz myjnia 
samochodowa (została wydana 
decyzja wzizt PP-
7331/124/2010). 

dz. nr 751/3 
obręb Ostropa 
Południe 

1MUn 

40.(44)* 05.08.2010r. UWAGA 
WNIESIONA 
NA DYSKUSJI 
PUBLICZNEJ 

Zaproponowano rezygnację 
z projektowanej drogi 
równoległej do ul. Daszyńskiego 
(19KDD1/2) lub jej przesunięcie 
na południe, poza pas terenu 
wyznaczony w planie pod 
zabudowę. 

na południe od 
ul.Daszyńskiego 

19KDD1/2 

* - numer podany w nawiasie stanowi oznaczenie uwagi w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr PM-
6306/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego 
dzielnicę Ostropa – po jego wyłożeniu do publicznego wglądu. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Zbigniew Wygoda
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 

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

111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 

z późniejszymi zmianami), w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa" 

Rada Miejska w Gliwicach 

rozstrzyga 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 1

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Ostropa, miasto Gliwice poniesie wydatki na następujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej: 

1) infrastrukturę drogową obejmującą: 
a) realizację drogi publicznej klasy głównej oznaczonej symbolem 1KDG1/2, 
b) realizację dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych symbolami: 1KDZ1/2, 2KDZ1/2, 
c) realizację dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: 1KDL1/2, 3KDL1/2, 4KDL1/2, 

5KDL1/2, 9KDL1/2, 10KDL1/2, 12KDL1/2, 13KDL1/2, 14KDL1/2, 15KDL1/2, 16KDL1/2, 17KDL1/2, 
18KDL1/2, 

d) realizację dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: 3KDD1/2, 7KDD, 10KDD1/2, 
12KDD1/2, 13KDD1/2, 14KDD1/2, 19KDD1/2, 20KDD1/2, 21KDD1/2, 22KDD1/2, 23KDD1/2, 24KDD1/2, 
25KDD1/2, 

e) realizację placów manewrowych towarzyszących istniejącym drogom publicznym w ramach terenów 
o symbolach 1KDD1/2 i 7KDD1/2 oraz skrzyżowań dróg publicznych wydzielonych na terenach 
oznaczonych symbolami: 1KD, 3KD, 4KD, 

f) realizację obwodnicy dzielnicy oznaczonej symbolem 3KDG1/2 oraz skrzyżowania oznaczonego 
symbolem 2KD (nie wyklucza się realizacji tych inwestycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. 
Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami), 

2) infrastrukturę techniczną obejmującą realizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych wymienionych w pkt 
1. 

§ 2

Źródłem finansowania inwestycji, wymienionych w §1 będą: 
1) środki własne miasta Gliwice; 
2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy pomocowych; 
3) partnerstwo publiczno-prywatne. 

§ 3

Realizacja inwestycji wymienionych w §1 odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków 
finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Zbigniew Wygoda


