Uchwała Nr xll/90/03
Rady Miejskiej w cżechoWicach -Dziedzicac

z dnia 27 maja 2003

h

r.

miejscowego pIanu zagospodarowan ia przestrzennego częściobszaru
gminy Czec howice-Dziedzice, obejmującej tereny pomiędzy ulicami: Pawią, Sokolą, Zurawią i
w sprawie: uchwalenia

Lipowską- (Plan 5

)

Na podst3wie ad, 18 Ust 2 pkt 5, ań,40 USt 1 , ań,41 Ust, 1iań,42 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o Samorzadżie gm nnym (j.t Dz U, Z 2001r,, Nr 142, poz. 1591 ze zm,) oraz ań 7 i ań.26
,]
ustawy ż dnia 7 lpca 1994 r, o żagospodatowaniu pzestrzennym (1, t Dz,U, z 1999r, Nr 5 , poz, 139
ze

zm

)

Rada

M

iejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:
§1

Miejscovly plan zagoSpodarowania pzestrzennego CZęści obsuarU gminy CZechoW]ceDziedzice obejmującej tereny pomlędzy Ullcam], Pawia. Soho ą Zurawią i LipoWSką - ( Plan 5

).

Obszal opracowan]a

p anu o pow, 4,94 ha, zgodnie z uchwałan,]i: Nr XXXIlU235i01 Rady
l\l ejsk e] W Cżechowicach-Dż]edzicach z dnla 27 lutego 2001 r. oraz N r Lll/423l02 Rady

M]e,]Sk]ej W Czechowlcach-Dziedzicach z dnia 27 sierpnia 2002r,, obejmuje tereny ograniczone:
od strony północno-Zachodn]ej ul,Sokolą od strony północno-Wschod niej Ul ZUrawią, od strony
poł!dniov,/o_ Wschodniej Ul,Lipowską. a od południowe9o Zachodu ul.PaWią,
D ar oo=.r uje swyr
zasięgie-n ulice Zuraw ą Soko,ą l Pawia

Rysunek p

1\

a)

b)
2;

U.

Rysunek planu Nr 1 - Usta]enia przestrzenne - na map]e żasadnjczej w skali 1;1000,
będący załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejsżej uchwały i stanowiący jej integralną
częśc,
Rysunek p anu Nr 2 - ldeogram uzbrojenia - na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
będąCy załącznikiem graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały i Stanowiący jej integralną

W rysunku planu Nr

a)
b)
c)
d)

3)

an

lrI99,a,,]ączęsc'ąninle.sze- uc|-wały są,

e)
f)
g)
h)

1 obowiąZu]ą następu]ące usta]enja Wyrazone grallcżnie:
granica obszarU objętego p]anem,
linie rozg ra n iczaja.ce tereny o różnych funkcjach ]Ub róznych zasadach
żagospodaroWania,
tereny pżeznaczane dla real]zacji ceiów publicznych,

symbole identyfikują_ce obSZary o okreśIonym pzezaaczeniu, dla których Usta]enia
określa niniejSza Uchwała,

niepzekraczalna]iniazabUdowy,
ścieźkarowerowa,

remiza strazacka - obiekt chroniony,
strefa ochronna od napowietżnej linii elektroenergetycznej 15kV,

W rysunku p]anU Nr 2 obowiążują następUjące Ustalen]a wyrażone graficznie:

a)
b)

aznaczenia Wymienione W Ust, 2 pkt 2) a)-h),
istnjejące i projektowane trasy sieci infraskuktury

Pżeznaczenle lerenóW oraz Warunki i zasady ich zagospodarowanla.

l)

d]3 terenU o syl,]lbolU UH USt313 się prże:naczellie podStaWoWe pod zabUCjoWę
usłLl go\,Vo-1]andloWą.

a)

W terenie Ustala się:

-

b)
2)

-

obolvia.zek przestrzegania ustaJeń dla ob]ektóW cl]ronionych W USt, 5,
adaptację i modernizacje ]Stnieja§ego budynkU ren]iży strażackiej na
warunkach i po UZgodnieniU Z Wo]eWódZkim KonSerwatorem Zabytków,
nakaz Uzgadniania Z Wo]ervódzk nr KonSerwatorem ZabytkóW
zagospodarowania terenU oraZ WSżelkiCh prac remontowo-bUdowlanych,
rea]rzację nowej zabudowy o wysokoścido dwóch koldygnacji
nadziemnych, dachy o kącie nachylenia pcłaci 30,450 w prżypadku
konieczności WybUrZenia iStniejącego chronionego obiektu remizy
straZaCkiej,
n eprzekraczalna llnia Zabudowy Wynika z przepisów szczególnych,
mininlalny Udzial powierżchni biologicznie czynnej W powierżchni dzialki:

_

Wykonanie zjazdL) na powiaiową Lll.Lipowską tylko na WarUnkach i Za Zgodą
adm inistratora Ulicy,
zapewnienie mie]'sc postojowych dla samochodów W ramach działki,

W terenie dopuszcza się:

-

realizację parkingów isieci infrastruktury technicznej związanych z obsłUgą

obSZarU objętego planem,

dla terenu o symbo]u MN Usiala się przeznaczenie podstawowe pod ZabUdoWę
mieszkanioWą jednorodzinną,
a) W tefenie ustala się:
realizację nowej zabUdowy m]eszkaniowej jednorodzinnej Wolnostojącej

-

bllżniaczej

|ub

,

WySokoścbudynkóW maksyma]nie 2kondygnacje nadziemne + uzytkowe
poddasże, dachy o kącie nachylenia połaci 30-450,
nieprzekraczalna ljnia zabudowy Wynika z przepisóW sżczegóinych
z \łry]ątkiem jak pokazano na rysunku p|anu Nr 1,
minimainy udział zieleni w powieźchni działkl - 4aó^,
zalecenie Wprowadzenia zieleni o charakterze izolacy]nym WZdłuż
u|. Lipowskie] W pasie o szerokości do nieprzekraczalnej linii żabudowy,
wykonanie Ąazdu na powiatową ul, LipoWSką ty|ko na warunkach i za zgadą
ad ministratora ulicy,
zapewnienie miejsc postojowych dla samochodóW W ramach
poszczegó]nych dżiałek,

b)W terenie dopuszcza się:
- realizaqę sieci i urządzeń infraStruktury technicznej żWiąZanej
z obSłUgą obsżarU objętego zmianą planu,
lokalizac]ę obiektóW W granicy dziaIki
realizaqę ulic do]azdowych, parkingóW i garaży i obiektóW gospodarczych
niezbędnych dla obslugi obszaru izabudowy,
_
Usta]enie nowego podziału nieruchomości z zastzeżeniem minimalnej
powierzchni działki d]a budynków wolnostojących : 800 m2 i minimalnej
szerokości działk1 - 20 m, pży Czyń podział Winien uwzględniac zasadę
dostępnościkomUnikacyjne] ( uzyskanie opinii administratora Ulicy odnośnie
,

sposobu dojazd

3)

4)

U

),

dla terenu o symbolu KW Ustala Się przezr]aczenie pod pas drogowy ulicy Wewnętrznej
o Charakterz e pieszo-jezdnym.
a) W terenie ustala się:
adaptację istniejącej ul, Żurawiej,
szerokośc w liniach rozgranicza.jących 5m
Do czasu ZainWestowania terenóW utźymuje się dotychczasoWą rolnjczą formę
uzyIkówanja terenu, beZ mozliwości lokalizacji stałych lUb tymczasowych obiektóW
zwlązanych z produkcją rolną

Ą

Pr:eznaCZenie terenóu,Wyodrebn onych Iinianli rozgrarl CZa]ącymi
grai cznynl d a reallzac] Ce]o\Ą, pL]bliCZnyCh

Oral o:n3CzenlelT]

:

1)

Adaptuje Slę stnie]ąCe na obszarże p|anU UIice oraz to!v3iZySZącą nl inirastruklurę
i ustala się

a)

dla telenu o symbolu KL1/2 przeznaczonego na cZęSC paSa drogowego U]rcy
lokalnej - istniejącej Ul, Lipowsklej,
sżerokośc\\, liniach rozg ra n iczających 12 m (w obszaze planu 2-3m),
rea lżac]ę chodnlka i ściezki rowerowej,

-

b)

dla terenu o syn,]bo]U KD przeznaczonego na częścjpasólv dro9owych ulic
dojazdowych - istniejących ulic: Pawiej iSokolej
szerokośc w liniach rozgraniczających 10 m (w obszaze planu 4-7m),
rea]izacje jezdni j chodnikóW,
dopuszcza się:
|okalizację nowych sieci infraStruktury techn]cznej, W tym nie związanych
z iunkcla_ \om:. i<acy_rą ulicy,

5)

dopuszcza się:
. moderniżacje i przebUdowę,
, lokaljżację no\,vych siecj infrastruktury technicznej. w tym nie związanych
Z fUnkc]a. komUnikacyjną Ulicy,

:

.

Dla terenu o symbolu EG Ustaia sję przeznaczenie pod urządzenia infrastruktury gazowej
W terenie ustala się adaptac]ę istniejąCej stacji redUkcyjno-pomiarowe.j gaZU ll
stopnia.
Dopuszcza się modernizację i przebudowę oblektu żgodnie z funkcją podstawową,

a)

b)

szczególne
kuliUrowego:

1)

v,/arunki zagospodarowan ia terenów wynikające ż potrzeb ochrony

środowiska

Obejmuje się ochronąobiekt starej rem]zy strazackiej, usytuowany pźy ul.Lipowsklej,
azflaczony na rysUnku p]anu Nr 1 i uStala Się:
a) obowiązek uzgadnianja z Wojewódzklm KonseMatolem Zabytków:

-

b)

wszelkichdziałańremontowo-konserwatorskichobiektu,
wszelkichdziałańinwestycyjno-budowlanychwbezpośrednimotoczeniu
ch

ronionego obiektU,

zakaz przekształceń obiektu chronionego oraz je9o beżpośredniegootoczenia
mogących obnizyc jego Wańośc historyczną i architektoniczną zakaz obejmUje

wprowadzanie rek]am Wielkoformatowych oraz innych elementóW
dysharmonijnych w formie, gabarytach i lokalizacji w stosunku do chronionego

c)

obiektu.

dopuszczenia:

-

6,

pzc remontowo-konSeMatorSkich obiektu Z Zastrz eżeniem żachowania
cech sty]owych, skali i WystrojU architektonicznego,
ewentua]ne.j rozbiórki obiektu W uzasadnionym W}padkU, po UZyskaniU
pozytywnej oPinii Wojewódzkiego KonSeMatora ZabytkóW iwykonaniu na
koszt inwestora dokumentacji inwentaryżacyjnej pomiarowo-fotograf]cznej,
a W razie Stwierdzenia takiej potźeby - ekspeńyzy technicznej,

SZcZegó]ne Warunki zagospodarowania terenóW Wynikąące z polrzeb ochrony środowiska

pźyrodn]czego:
Na obszaże objętym planem ustala Się zakaz rea|izai)i pźedsięWz]ęć mogących
z1acząCa oddziałylvac na środowisko oraz na zdrowie iWarunki źycia ludzi W rozumieniu
obowiązUjących pżepisóW szczególnych W tym magazynowania w obiektach zWiązkóW
trulących i toksycznych,
b) W Zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony Warst\eĄl próchniczej
gleby pżed degradac]ą lub zanieczyszczeniem oraz wykorzystanie istniejących mas
zierni do rekUltywacji WystępUjących W obszarze nieuzytkóW,
c) Na terenach zdrenowanych ustala się Wymóg zabezpieczenla przerwanych ciągów
drenarsktch W trakcje realizacja obiektóW,

a)

J

( ]t
óL

d)

w zakresie ochlony wód

e)

W Zakresle ochrony pow etrża Ustala się. że emisja Zanieczyszczeń powietrza
powodowana dzlałalnościąus]ug, a także emls]a powodowana ogrzewaniem obiektów

f)
g)
h)
i)
7

Lrstala s ę zakaz odpro\,vadzanIa ścieków beżpośledniodo
grL]ntu iWód pow elżchniowych,

nie n]oga prżekracżac dopUSZCZa nych Stężeń okreŚ]onych W obow]ąZuja,cych akt3ch
prawnych,
W zakresie ochrony przed hałasern UStaia s]ę, Ze poziom dzw]ękU przenikająCego do
SrodoWiska nie może przekraczac dopUszCZaInyCh Wartości okleślonych
W obow ązujących aktach prawnych.
W żakres e postępowania Z odpadami ustala Się obow]ąZek uSUWania odpadóW żgodnie
ż przepisan]i UStaWy o odpadach,
USta a Się Zalecenie Wprowadzenia W pasie WZdlLlż Ul,LipoWSkiej - zie eni o charakterze
iZolacyjnym,
W obszaze planu żaleca się wprowadzanie do żadrżevlień i na tereny zabudowy
roś]innościrodżrme] tzn, drżew takich jak] grab, da"b, ]ipa, jawor, jarZębina oraz krzewóW
leSZcZyny, głogU. trZmieliny.

USta c następujące zasady dotyczące obs]ugi W Zakresie ]nfrastruktury technicznej:
1) Na obszaźe objętym planern adapiuje Się ]Stniejące s]eci i uządzenia infraskuktury
naziemnej i podziemnej obsiugUjące przedm]otowy teren itereny sąsiednie,
zapewniając moz iwoścdokonywania ich remontóW i przebudowy.
2) Zasady zaapatrzen]a W Wode,
a) Zaopatrz en]e obSZaru objętego planem r,v wodę lv oparciu o istniejące magistrale
i siec rozdzielczą rozbudowywana W zaleznośCi od Charakteru iWie|kości
przetvidylvanej zabudowy
3) Zasady w zakres]e odprowadzanja ścieków:
a) Usta]a sie prowadzenie w okresie docelowym kanalizacji systemem rozdzie|czym
- cdpro\r'/adzenie ściekóW bytowo-goSpodarczych popżez S]ec pro.jektowanych
kanałów do prolektowanej komunainej aczyszcza]nl ścieków zlokalizowane]
poza terenem opracowania Do czasu Wybudowania SyStemU kana]iżacji
sanitarnej dopuszcza się stosovlanle szczelnych zbiorników bezodpł}Ą,Ą/owych
do gromadzenia nieczystości Iub lokalnych urządzeń ich bio ogicznego

-

4)

5)

6)

7)

8)

oczy szc zania

.

odprowadzenie wód opadowych kanałami krytymi do najb]izszych cieków
ipotokóW,
Zasady zaopatrzenia w gaz.
a) zaopairzenje W gaz z istniejącej Sieci niskopręZnej z^asilanej Ze StaC]i ledUkcyjnopomiarowej gaZU ll stopnja o wydajności Q= 1 500m'/h na podstawle WarunkóW
określonych pżez adm]nistratora sieci, Rozbudowę Sieci na]eży dostosowac do

pzewidywanej Zabudowy i CharakterU odbioru,
Zasady zaapatrzenia w energię eJektryczną:

a)

zaopatrzenie w energię z istniejącej linii napow]etżnej 15 kV poprzez projektowan€,
stac]e transformatorową SN/NN ( poza obszarem opracowania planu ) oraz
istnieja.ce projektowane linie napowietrżne ikablowe niskiego napięcia na
warunkach określonych przez 9estora sieci z zachowaniem okreś]onych przepisami
szczególnyml stref ochronnych linii energetycznych,
Zasady zaapakzen ia W ciepło
a) ustala Sie Zaopatrzenie W clepło dla pżygotowania ciepłej wody idla celów
grzewczych poprzez wykozystanie a]ternatywnie: istniejącej siecl zdalaczynnej
istniejące] sieci gazowej pro]ektoWanej siecj eiektrycznej, zastosowanie lokalnych
proekologicznych ulządzeń crepłowniczych,
Zasady zaapalrzen ia W zakresie te]ekomUnikacji:
a) rcdzaqę siecl W oparciu o rozbudowę loka|nych central, zgodnie z telefonizaqą
miaSta reaIizowaną pż ez Telekomunikację polską S,A,
b) dopUszcza sie moz|iwoścobsługi telekomunikacyjnej pzez innych operatorów.

W obszarze obJerym planen dopuszcza się

a)
.
b)
,

!.,

korekty pęebiegu pro.]ektowanych sieci i rejonu lokalizacji urządzeń jnfrastruktury
technicznej oraz ich parametróW technicznych w projekiach budowlanych, w sp'osób
nie ograniczający podstawowego pzeznacŹenia wyzńaczonych planernterenów,
żmianę.Przebiegu istnieja.cych tias sieci infrastruktury w uzgódnieniu z właścicielami
i zażądząącymi sieciami infrastruktury.

stawki procentowe słuzące naliczeniu opłat z tytułu wzro'tu wartości nieruchomości, żgodnie
z art, 10 Ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, o zagospodarowanju prz estż ennym
1) Ustala się następujące stawki procentowe dla nieruchomości położonychw granicach
obszaru objętego planem :
dla terenóW oznaczonych symbolan]i:
MN, UH - stawka procentowa Wynosi 30% (tżydzieściprocent ),
dla pozostałych terenóW - stawka procentowa wynosi 0% (zero procent
),
Uslalenie o którym mowa W pkt. 1) oznacza że Burmjstrz Czechowic-Dziedzic będzie
pobierał .jednorazową opłatę, o której mowa W art, 36 Ust.3 ustawy z dnia 7 lipc; 1994r,
o Zagospodarowaniu pzestzennym.

a)

2)

-

ustalenia końcowe
1)D|a obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc usta|enia w miejscowym pIanle ogólnym

,:,

.

zagospodaIowania przestżennego Gminy czechowice-Dziedzjce źatw;eidzonym uihwiłą
Rady l\/]iejskiej w Czechowicach-Dziedzicaóh Nr XX|X/144192 z dnla 25 czewca'1992r. ( Dł.
Uź. Województwa Katowjckieg€ Nr 10 poz.11'1 z dnia 1 pażdziernika '1992r.) w częsci oblętej
niniejszą
planu Nr ,1 i NI 2 w skali 1:1000 stanowiącymi' załącŹ;iki
.l"!W911 ] rysunkami

::
' . graficzne Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.
] 2) uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku uzędowym województwa Śląskiego i na tablicy
. ogłoszeń urzędu Miejskiego w czechowicach-Dżiedzjcach, ó informacla o uch-waleniu planu
zostanie og}oszona w prasie lokalnej.

§2
Wykonanie Uchwały powierża się Burmistzowi

,

§3
Wchodzi W źycje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Użędowym
ZtWa Sląskiego,

Pz9łoĄiczący

Radv Miehkiei

W/(

Marek Dopierała

