
UCHWAŁA NR XXIX/562/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Bielsku-Białej
stwierdza, że projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, 
na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r., z późniejszymi zmianami)

i wobec nie wniesienia uwag uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyżej opisanego obszaru.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej „planem” obejmuje teren położony 
w śródmieściu Białej, przy ul. Lwowskiej, zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
Białej z oznaczeniem granicy obszaru objętego planem;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Użyty w planie symbol identyfikujący teren składa się z:

1) liczby 188 oznaczającej numer planu;

2) symbolu literowego KP dotyczącego przeznaczenia terenu.

2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) zabudowie - należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków;
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2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
(rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po obrysie 
zewnętrznym) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
188_KP ustala się:

1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu:

a) parking wielopoziomowy,

b) infrastruktura techniczna (obiekty, urządzenia, sieci), w tym urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z wyjątkiem urządzeń 
przetwarzających energię wiatru,

c) zjazdy publiczne, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, place,

d) zieleń,

e) zakaz lokalizacji stacji paliw i obsługi samochodów,

f) nakaz wykonania pasów zieleni o szerokości minimum 1,5 m z nasadzeniami zieleni izolacyjnej 
zimozielonej od strony istniejących budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych,

g) dopuszczenie sytuowania ściany parkingu wielopoziomowego, nie posiadającej otworów okiennych lub 
drzwiowych, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy 
granicy - pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, dotyczących 
w szczególności bezpieczeństwa pożarowego,

h) nakaz utrzymania ciągu pieszego łączącego ul. 11-go Listopada z ul. Lwowską - dopuszczenie zmiany 
jego dotychczasowego przebiegu,

i) dopuszczenie parkingu jednopoziomowego terenowego, pod warunkiem uwzględnienia ustalenia 
określonego w pkt 2, lit. g;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż ul. Lwowskiej w odległości 1 m od wschodniej granicy obszaru 
objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość zabudowy - 14 m,

c) maksymalna wysokość budowli (z wyłączeniem infrastruktury technicznej) mierzona od poziomu terenu 
do najwyżej położonego punktu budowli - 14 m,

d) geometria dachu - dach płaski,

e) intensywność zabudowy:

- minimalna - 1,

- maksymalna - 2,2,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% powierzchni terenu oznaczonego symbolem 188_KP,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
188_KP;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz stosowania do celów grzewczych mediów 
nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, bądź 
systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dotyczące ochrony przed hałasem - nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych - takich, 
jak np. ekrany akustyczne, szpalery zieleni, itp. - w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na sąsiednie tereny chronione przed hałasem,
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c) dotyczące ochrony wód i gruntów - nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób 
zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

d) dotyczące ochrony krajobrazu - zakaz stosowania do wykonania elewacji parkingu wielopoziomowego 
materiałów i elementów nietrwałych (płyty pilśniowe, sklejki, panele z tworzyw sztucznych, itp.);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) ustalenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar całego planu, oznaczonej na 
rysunku planu, oraz objęcie jej ochroną poprzez:

- nakaz zastosowania nawierzchni ciągów pieszych z kostki kamiennej lub betonowej,

- zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z wykorzystaniem betonowych, 
prefabrykowanych przęseł,

- zakaz tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów,

- zakaz sytuowania szyldów wolno stojących,

- zakaz instalowania szyldów na obiektach i urządzeniach do tego nie przeznaczonych, np. na słupach 
(telekomunikacyjnych, oświetleniowych, elektroenergetycznych), na ogrodzeniach, obiektach małej 
architektury,

- maksymalna powierzchnia pojedynczego szyldu - 3 m2,

b) ustalenie ochrony zabytków archeologicznych poprzez wyznaczenie terenu, na którym znajdują się 
zabytki archeologiczne, oznaczonego na rysunku planu - teren podlega przepisom ustawy o ochronie 
zabytków;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dotyczące systemu komunikacji:

- obsługa terenu z ulicy Lwowskiej oraz z ul. Wyzwolenia poprzez teren szpitala położonego przy 
ul. Wyzwolenia,

- nakaz wykonania miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
w liczbie nie mniejszej niż 3% ogólnej liczby miejsc do parkowania,

b) dotyczące infrastruktury technicznej:

- określenie układu sieci infrastruktury technicznej - układ istniejący, rozbudowywany w zależności od 
potrzeb,

- określenie warunków powiązań układu sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym - 
powiązania w sposób dotychczasowy oraz poprzez budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

- parametry i wskaźniki sieci infrastruktury technicznej - odpowiednio do zapotrzebowania w media, 
w szczególności jak dla sieci: elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, gazowej niskiego 
i średniego ciśnienia, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, cieplnej oraz 
telekomunikacyjnej,

- dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy oraz budowy;

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działek - 1 m2,

b) minimalna szerokość frontów działek - 1 m,

c) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - większe od 0º i mniejsze niż 180º;

7) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości - 30%.
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Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/562/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.
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Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/562/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/562/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

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

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, w szczególności na podstawie 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz art. 16 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa 
stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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