UCHWAŁA NR XXI/1570020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY
z,

dnia 23 marca 2020

r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej — część A
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U, z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 20 ust: ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293). na wniosek Prezydenta Miasta
1

Będzina

Rada Miejska Będzina
stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu
polożonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowcj —część A nie narusza ustaleń "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina", które zostalo przyjęte
uchwalą Nr XLII/3980013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2013 r.,
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu polozonego w rejonie ulic:
Wolności, Sadowej i Modrzewiowej — część A, zwany dalej "planem".
Rozdzial l.,
PRZEPISY OGÓLNE
Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr VI/Z7l2019 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Będzina dla terenu polożonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej
i Modrzewiowej, zawierającego się w granicach określonych na zalączniku graficznym do tej uchwaly.
5 1.

2.

1.

Integralna część planu stanowią:

1) uchwala:

2) zalącznik graficzny nr
3.

1

- w skali

1:1000. zwany dalej "rysunkiem planu".

Zalącznikami do uchwaly są:

„załącznik nr _ rysunek planu;
1

2) załącznik nr 2 — rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Będzina o sposobie rozpatrzenia

nieuwzględnionychuwag

do projektu planu;

~ rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Będzina o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej. które nalezą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania

3) załącznik nr 3

4.

Jeżeli w planie jest mowa o:

]) ”dachu plaskim"

—

należy przez to rozumieć: dachy o maksymalnym nachyleniu

_ 12”;

2) "elementach niestanowiacych glównej geometrii dachów" _ należy przez to rozumieć: wszelkie
elementy stanowiące integralną część dachu pod względem: funkcji, konstrukcji oraz wyrazu estetycznego,
w szczególności: facjaty. lukarny, wole oka. wieżyczki, płaszczyzny naczolków, zadaszenia nad wejściami
oraz otwartymi płaszczyznami budynków, które lącznie nie mogą stanowić więcej niz — 30% pow. rzutu
poziomego calego dachu każdego z budynków;

3)"nieprzekraczalnej linii zabudowy" _ należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne. po
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się lokalizowanie budynków, przy zalozeniu. ze zewnetrzna
krawędź ściany budynku nie może wykraczać poza zewnętrzne oznaczenie linii zabudowy, za wyjątkiem:
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a)schodów wejściowych do budynków. pochylni, wykuszy, pilastrów. ryzalitów, facjat, ganków
ibalkonów
na maksymalną odległość

—

2 m;

b) elementów tennomodemizacji na maksymalną odległość

—

0,25 m;

4) "obowiązującej linii zabudowy" — należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, przy założeniu że:
a) rzut elewacji

oznaczeniem;

budynku na obowiązującą linię zabudowy musi się pokrywać zjej zewnętrznym

b) dopuszcza się wykroczenie przed zewnętrzne oznaczenie linii zabudowy:

-schodów wejściowych do budynków. pochylni. wykuszy, pilastrów. ryzalitów, facjat, gankow
i balkonów
na maksymalnąodległość — 2 m;
- elementow

tennomodemizacji na maksymalną odległość

—

0.25 m;

należy przez to rozumieć: wskażnik, który wyraza sume
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych ipodziemnych istniejących oraz
projektowanych budynków, mierzony po obrysie zewnętrznym ścian;

5)"powierzchni całkowitej zabudowy"

—

6) "przeznaczeniu terenu" — należy przez to rozumieć: funkcje lub funkcje zabudowy, atakże sposob lub
sposoby zagospodarowania działek z wykluczeniem uzupełniającego sposobu zagospodarowania oraz
rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie:

7)"ueiązliwośei" ~ należy przez to rozumieć: zjawiska onegatywnym wpływie na warunki życia
miesdcańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby.
hałas. wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory iinne, wrozumieniu aktów wykonawczych do
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 220l9 r.,
poz. l396 z późn. zm.):
8) "usłudze uciążliwej" — należy przez to rozumieć: działalności usługowe niespełniające wymogów ochrony
środowiska, dla których jest wymagane sporządzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko. w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekstjednolity: Dz. U. z2029 r., poz. 283 z późn. zm.);
9) "uzupełniającym sposobie ngospodarowania” — należy przez to rozumieć: sposoby zagospodarowania
jakie mogą wyłącznie współwystępowac z przeznaczeniami terenów na poszczególnych działkach,
dopuszcza się ponadto realizację na działkach odrebnych:
a) sieci lurzadzeń infrastruktury technicznej, dojśc', dojazdów, miejsc do parkowania, wodniesienlu do
ktorych nie ma zastosowania minimalny wskażnik powierzchni biologicmie czynnej;
b) zieleni urządzonej;
udział działek, oktorych mowa wlit. a, b niemoże przekracmc
poszczególnych terenów.

c) łączny
&

2.

_ 40% powierzchni

l. Obowiązujące ustalenia planu zawarte na rysunku planu:

I) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym pneznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązująca linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) punkt zmiany typu linii zabudowy;

6)

W

—

7) MN-U
8)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

_ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

ZŁ — teren lasu;
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9) ZP — teren zieleni urządzonej:
10)

ZZU _ teren zieleni nieurzadzonej:

ll) WSf teren

wód powierzchniowych śródlądowych;

12)

KSp _ teren parkingu;

13)

KPR _ teren komunikacji pieszo-rowerowej;

14)

KDZ _ teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

15) KDD

—

teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

16)

KDW _ teren dro'g wewnętrznych;

17)

IE — teren infrastruktury elektroenergetycznej.

2,

Elementy rysunku planu o charakterze informacyjnym oraz wynikające z przepisów odrębnych:

l) sieć cieplownicza:
2) kablowa linia elektroenergetycznaśredniego napięcia 15 kV;
3) wnetrzowa stacja trafo:
4) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400 CN 2.5 MPa;
5) gazociąg podwyzszoncgo średniego ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa;

6) granica strefy kontrolowanej gazociągu;
7) granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Las

Grodziecki";

8) granica projektowanego użytku ekologicznego Dolina Brzozowickiego Potoku;

9) granica udokumentowanego złoża „GRODZIEC” WK 325, poklady grup: 500 i 600;
10) granica udokumentowanego zioża ..GRODZIEC" WK 325, podklady grupy 800;
l

l) granica udokumentowanego zloża „PARYŻ'” WK 336;

12) granica udokumentowanego złoża ..SATURN" WK 335, podklady grup: 400, 500 i 600;
13) granica głównego zbiornika wód podziemnych Nr 329 „Zbiornik Bytów":
14) granica Aglomeracji Będzin.

Rozdzial 2„
,
USTALENIA OGOLNE
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale 1 "Przepisy ogólne" 52
ust. pkt
oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe” 54 + 514 uchwaly.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony iksztaltowania Iadu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźników ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

53.
1

].

6 + 17

zakresie istniejącej, zrealizowanej iużytkowanej zgodnie zprzepisami prawa zabudowy oraz sposobu
użytkowania działek dopuszcza się:

1) w

a) zachowanie oraz prowadzenie robót budowlanych w odniesieniu do budynków z przeznaczeniem innym
niż ustalone w planie, bez możliwości ich rozbudowy i nadbudowy;
b) prowadzenie robót budowlanych w odniesieniu do budynków lub części budynkow wykraczającychpoza
ustalone w planie linie wbudowy, z mozliwością dodatkowego przekroczenia w ramach
termomodemizacji ich obrysu wysuniętego w planie przed linie zabudowy na odległość maksymalnie *
0.25 rn,
c) prowadzenie robót budowlanych w odniesieniu do budynków lub części budynków o geometrii dachu
innej niz ustalona w planie, z mozliwościąjej zachowania:
d) wymianę istniejącej zabudowy na nowa przy zachowaniu istniejących parametrów iwskaz'ników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu;
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e) prowadzenie robót budowlanychw obrębie istniejących działek i zabudowy o parametrach i wskaźnikach
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu niezgodnych z ustalonymi w planie. w sposób
dodatkowo ijednorazowo odbiegający o maksymalnie:
—

5% — w wypadku wysokości ~ 2 możliwościąjej pomniejszenia:

- 10%

—

w wypadku: intensywności zabudowy, powierzchni

_ z możliwością ich pomniejszenia;
~

zabudowy i szerokości elewacji frontowej

10% — w wypadku powierzchni biologicznie czynnej _ z mozliwościajej powiększenia;

t) zachowanie sposobu użytkowania działek innego niż ustalone w planie, bez możliwości zwiększaniajego
zasięgu;
2) w wypadku wyznaczonej na działce budowlanej obowiązującej

zlokalizowania zgodnie zjej przebiegiem
i
możliwych do realizacji w jej granicach;

wyłacznie

3) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów

linii mbudowy, ustala się obowiazek
pierwszego rzędu budynków przewidzianych

zaopatrzonychw karte parkingowa:

a) na terenie dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach mchu w ilości zgodnej z ustawą
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pó'm. zm.);
b) na terenach pozostałych, dla których przewidziane są miejsca do parkowania, w ilości analogicznej jak
w lit, a.
3.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska. przyrody i krajobrazu:

standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami
do
wykonawczymi
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 zpóz'n. zm,);

1)nakaz utrzymania

2)

ukaz lokalizowania przedsięwzięć mogacych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnych

z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r., poz. 283 zpćz'n. zm.), za Wyjątkiem: inwestycji zzakresu
infrastruktury technicznej i dróg niebędących celem publicznym oraz inwestycji celu publicmego;

3) w zakresie ochrony przed hałasem uwzględnia się maksymalny — dopuszczalny poziom halasu wyrazony
równoważnym poziomem dżwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia
14 czerwca 2007 r. wsprawie dopuszczalnych poziomów halasu wśrodowisku (tekst jednolity: Dz, U.
z 2014 r.. poz. 112):
a) na terenach: MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) na terenach: MN—U

jak dla terenów mieszkaniowo

—

usługowych.

innych niż elektrownie wiatrowe urzadzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej — 100 kW.

4)dopuszcza się realizację

Ustalenia dotyczące zasad kształtowaniu krajobrazu są zgodne z rozdziałem 2 "Ustalenia ogolne"
3 "Ustalenia szczegolowe" uchwały.
rozdziałem
oraz
5. Nie ustala się wymagań dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego iznbytków, wtym
krajobrazow kulturowych, oraz dóbr kultury wspólczesnej.
4.

6. Nie

ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu

na bruk terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293).

7. Ustalenia dotyczące gronie isposobów zagospodarowaniu terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu stref kontrolowanych od gazociągów:

a) wysokiego ciśnienia DN 400, CN 2,5 MPa, relacji Tworzeń-Łagiewniki, o szerokości po 15 m
stron osi gazociągu;
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b) podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 CN l.6 MPa relacji Ząbkowice-Łagiewniki,o szerokości po
10 rn z obu stron osi gazociągu;

mgospodarowywania dzialek, lokalizowania mbodowy oraz prowadzenia robót
budowlanych wobrębie zabudowy istniejącej ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 26 kwietnia 2013 r. wsprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, z 2013 r., poz. 640);
2) częściowo obszar planu miejscowego znajduje się w usiegu udokumentowanychzłóż:
c) w ich zasiegu podczas

a) ,.GRODZIEC" WK 325, pokłady grup: 500

i600;

b) „GRODZIEC” WK 325. pokłady grupy 800;
c) .,PARYŻ" WK 336;

d) „SATURN” WK 335, podklady grup: 400, 500 i 600;
3) na obszarze planu nie znajdują sie tereny szczególnego zagrozenia powodzią zgodne z ustawą z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekstjednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 3010 zpóz'n. zm.);
4) na obszarze planu nie występują tereny mgrożone osuwaniem sie mas ziemnych zgodne z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekstjednolity: Dz. U. z 2019 r., poz, 1396 z późn. zm.);
5) na obszarze planu nie zostały wyznaczone krajobrazy priorytetowe określone waudycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, w związku z czym brak jest podstaw do

wprowadzenia ustaleń wtym zakresie.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
l)minimalna powierzchnia działek uzyskanych wwyniku scalania ipodziału nieruchomości — 5 m3, oile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) minimalna szerokośc frontów dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości _ 2 rn, o ile
8.

ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) kąt polozenia granicy dzialek uzyskanych w wyniku scalania
drogowego w zakresie A 600 * 1200.

i

podziału nieruchomości w stosunku do pasa

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy są zgodne : rozdziałem 3 "Ustalenia szczegółowe" uchwały.
10. Ustalenia dotyczące zasad
modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
9.

]) ustalenia dotyczące szerokości terenów: komunikacji pieszo-rowerowej, dróg publicznych i wewnętrznych
zawane w rozdziale 2 „Ustalenia szczegolowe” 51 l. 512 i 513 nie uwzględniają skrzyżowań
z wydzielonymi trójkątami widoczności oraz ścięć na zakrętach;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
a) zaopatrzenie w wodę z sieci

wodociągowej;

b) dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody:
3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych

i

przemyslowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitamcj;
b) dopuszczenie stosowania: przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych;

c)zakaz

odprowadzania nieoczyszczonych
melioracyjnych oraz wprost do ziemi:

ścieków

powstałych

na

obszarze

planu

do

rowów

d) nakaz uwzględnienia wymogów wynikających zustanowienia Aglomeracji Będzin uchwałą Nr
V/27/12/2016 Sejmiku Województwa Slaskiego zdnia l9września 2016 r. wsprawie wyznaczenia
Aglomeracji Będzin (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2016 r.„ poz. 4790);
4) w zakresie odprowadzania wód opadowych
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a)w wypadku technicznych mozliwości podłączenie działek ibudynków do sieci kanalizacji deszczowej

lub ogólnospławnej wybudowanej do ich obslugi lub retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na
dzialce, do ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
z możliwością ich wtórnego wykorzystania;

b) w wypadku braku technicznych mozliwości podlaczenia dzialek i budynków do kanalizacji deszczowej
lub ogólnospławnej, zagospodarowanie wód opadowych iroztopowych na działce. do której inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, poprzez: odprowadzanie ich
w stanie niezanieczyszezonym do gruntu lub retencjonowanie z możliwością wtórnego wykorzystania;
5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się realizacje zasilania w średnie iniskie napięcie
kablami ziemnymi;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z gazem płynnym:
7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
a) indywidualne

i

zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) nakaz uwzględnienia Uchwaly Nr V/36/I/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. SI. z 2017 r., poz. 2624);
8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z2019 r., poz. 701 zpóźn. zm.), ustawą zdnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości iporzadku w gminach (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r.. poz. 20l0 z późn.

zm.).

ll. Nie

terenów.

ustala się sposobow iterminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania iużytkowania

12. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania oplaty związanej ze wzrostem
wartości nieruchomości w wysokości — 25%.

Rozdzial 3.
,
USTALENIA SZCZEGOŁOWE
@

4.

B&W,

Dla terenów omaozonych na rysunku planu: ALW, AŁMN, A7.MN, A11.MN, M.MN,
C2.MN, CANDY, CS.]Vl'N, C6.MN, C8.M.N, CILMN, CILW i C13.MN ustala się przeznaczenie

1.

pod ubudowę mieszkaniową jednorodzinną,

i

2.Ustalenin dotyczące zasad ochrony iksztaltowanin Ildll przestrzennego oraz parametrów
wskaźników ksztaltownnia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
[) uzupelniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) dojścia i dojazdy;
c) miejsca do parkowania;
d) budowle infrastruktury technicznej;
e) zieleń urządzona;

idrzwiowych bezpośrednio przy
granicy z sąsiednią działka budowlana, jeśli stanowią one realizację zabudowy w ukladzie bliźniaczym lub

Z) dopuszcza się sytuowanie budynków ściana bez otworów okiennych

szeregowym;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne

—

10 rn:

b) innej — 5 m:
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4) intensywność zabudowy:
a) maksymalna:
- kondygnacji nadziemnych

—

- wszystkich kondygnacji

1,5;

b) minimalna
5) maksymalna

—

—

1;

0,1;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej

6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej

—

50%;

_ 30%;

7) gabaryt budynków, wyrazony maksymalną szerokością elewacji frontowej jednego budynku (w tym
jednego segmentu) w zabudowie wolno stojącej. bliźniaczej lub szeregowej — 20 m;
8) główna geometria dachów

A dachy:

a) plaskie;
b) jednospadowe, dwuspadowe

i

wielospadcwe o nachyleniu od powyżej _

9) pokrycie dachów jednospadowych, dwuspadowych
a) dachówki lub materialów

()

i

120

do 450;

wielospadowych w formie:

wyglądzie zbliżonym do dachówki:

b) blachy łączonej na rąbek stojący lub leżący oraz w Iuske;

jednospadowych, dwuspadowych iwielospadowych wtonacji: czerwieni, brazu

10) kolorystyka dachów

iszarości;
]

]) minimalna liczba miejsc do parkowania
a) 2 miejsca do parkowania na

b)

1

i

sposób ich realizacji:

lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej:

miejsce do parkowania na każde rozpoczete

1

_ 35

m2

powierzchni użytkowej uslug;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obslugi zabudowy należy
lokalizować w granicach dzialki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na działce albo
jej części polożonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do dysponowania;
d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;
~

garaży wolno stojących lub wbudowanych w bryle budynku miesmalnego.

3. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzialek budowlanych pod
zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu w ukladzie:
1) wolno stojącym

2) bliźniaczym
3) szeregowym

, 600

m2

(podjeden budynek z funkcją mieszkalną);

_ 400 rnZ (pod jeden budynek z funkcją mieszkalną);
—

250

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalną).

m1

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad iwarunkńw scalania i podzialu nieruchomości:
l) minimalna powierzchnia dzialek uzyskanych w wyniku scalania ipodzialu nieruchomości pod zabudowę
zgodną z przeznaczeniem terenu w ukladzie:
4.

a) wolno stojącym

- 600 m2 (podjeden budynek z funkcją mieszkalną);

b) bliźniaczym

_ 400

m2

(pod jeden budynek z funkcją miesdcalną);

c) szeregowym

—

250

m2

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalna);

2) minimalna szerokośc frontów dzialek uzyskanych w wyniku scalania ipodzialu nieruchomości pod
zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu w ukladzie:
a) wolno stojącym

b) bliźniaczym

—

_ 18 m;

14 m;
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c) szeregowym

—

9 m.

5. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ogranicuń wich
użytkowaniu w tym zakazu zabudowy:

]) zakaz lokalizowania usług:
a) uciążliwych;
b) związanych z gospodarowaniem odpadami;
c) związanych z obróbką: kamieni, metali lub drewna, z wykluczeniem produkcji wyrobówjubilerskich;
d) handlu hurtowego;
e) handlu opalem;
i) stacji kontroli pojazdów;
g) stacji paliw;
h) stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego:
i) warsztatów samochodowych;

]) myjni samochodowych;
k) związanych ze składkowaniem materiałów budowlanych, środków chemicznych
QS.

1.

i

części maszyn.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: ALMN-U, A6.MN-U, A9.MN-U,

Allm—U, CLMN—U i CIM-U ustala się przeznaczenie pod:

Alan/[NJ],

]) mbudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) zabudowe usługową.
i

2.Ustaleniu dotyczące zasad ochrony iksztaltowania ładu przestrzennego oraz parametrów
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
„uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) budynki gospodarcze;
b) obiekty małej architektury;
c) dojścia i dojazdy;
d)

miejsca do parkowania;

e) garaże:

i) budowle infrastruktury technicmej;
g) zieleń urządzona:

ściana bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy
granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy w ukladzie bliźniaczym lub

Z) dopuszcza się sytuowanie budynków

szeregowym;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
3) budynków mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych lub uslugowych: -3 kondygnacje
-innej — 5 m;

nadziemne — 12 rn;

4) intensywność zabudowy:
a) maksymalna:
- kondygnacji nadziemnych
«

wszystkich kondygnacji

b) minimalna

—

—

—

1,2;

1,7;

0.1;
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5) maksymalna

powierzchniazabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
7) gabaryt budynków, wyrazony

—

—

50%:

30%;

maksymalną szerokością elewacji frontowej jednego budynku:

a) mieszkalnego (w tym jednego segmentu) wzabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej
20 m;

—

b) budynku niemieszkalnego:
- na terenach:
- na terenie

A3.MN-U, A6.MN-U, A10.MN-U, AlZ.MN-U. CLMN-U i C7.MN—U

A

25 m;

A9.MN-U» 50 m;

8) główna geometria dachów

—

dachy:

a) plaskie;

b)jednospadowe, dwuspadowe

i

wielospadowe o nachyleniu od powyżej

9) pokrycie dachówjednospadowych; dwuspadowych

i

- 120 do 45”;

wielospadowych w formie:

a) dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki:

b) blachy łączonej na rabek stojący lub lezący oraz w łuskę;
c) materialów transparentnych;
10) kolorystyka dachów
i

]

jednospadowych, dwuspadowych iwielospadowych wtonacji: czerwieni. brązu

szarości;

]) minimalna liczba miejsc do parkowania
a) 2 miejsca do parkowania na
b)

]

i

sposób ich realizacji:

lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowejjednorodzinnej;

miejsce do parkowania na 5 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii, lecz nie mniej niż jedno
miejsce najeden lokal uslug gastronomii;
1

pokój dla gości w zabudowie uslug turystyki;

c)

1

miejsce do parkowania na

d)

l

miejsce do parkowania na każde rozpoczęte

I

—

35 rnl powierzchni użytkowej usług

pozostałych;

e) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy nalezy
lokalizować w granicach dzialki budowlanej, na której ta zabudowa jest usytuowana lub na dzialce albo
jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie. do której inwestor posiada prawo do dysponowania:
f) realizowanie miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;
- garazy wolno stojących lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,

mieszkalno-usługowego

lub usługowego.

Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych pod
zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu w ukladzie:
3.

]) wolno stojącym
2) bliźniaczym
3) szeregowym

—

_ 400

600

, 250

mZ

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalna |ub usługową);

rn2

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalną lub usługową);

m2

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalną lub usługowa).

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
]) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania ipodziału nieruchomości pod zabudowę
4.

zgodną z przeznaczeniem terenu w układzie:
a) wolno stojącym

—

600

mZ

(pod jeden budynek z funkcją mieszkalną lub usługową);

b) bliźniaczym ~ 400 mi (pod
c) szeregowym

—

250

m2

jeden budynek z funkcją mieszkalna, lub usługową);

(pod jeden budynek z funkcja mieszkalną lub usługową);
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2) minimalna szerokość frontów dzialek uzyskanych wwyniku scalania ipodziału nieruchomości
zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu w układzie:
a) wolno stojącym

—

18

b) bliźniaczym

—

14 m;

c) szeregowym

—

9 m.

pod

m;

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń wich
użytkowaniu w tym zakazu mhudowy:
5.

]) na terenie A9.MN—U zakaz lokalizowaniausług:
a) uciążliwych;
b) związanych z gospodarowaniem odpadami;

c) związanych z obróbką: kamieni, metali lub drewna. z wykluczeniem produkcji wyrobówjuhilerskich;
d) handlu upałem;
e) stacji kontroli pojazdów;
i) stacji paliw:
g) stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego:
h) warsztatów samochodowych;
i) myjni samochodowych;

j) związanych ze składkowaniem materialów budowlanych, środków chemicznych i części maszyn;
2) na terenie C7.MN-U zakaz lokalizowania usług:
a) uciążliwych;
h) związanych z gospodarowaniem odpadami;

c) związanych z obróbką: kamieni, metali lub drewna, z wykluczeniem produkcji wyrobówjubilerskich;
d) handlu hurtowego;
e) handlu opatem;

i) stacji kontroli pojazdów;
g) stacji paliw;
h) stacji obslugi lub remontowych sprzętu budowlanego;
i) myjni samochodowyd't:

j) związanych ze skladkowanjem materiałów budowlanych, środków chemicmych i części maszyn;
3) na terenach: A3.MN—U, A6.MN-U, A10.MN—U, A12.MN-U i Cl.W-U zakaz lokalizowaniaushig:
a) uciążliwych;

b) związanych z gospodarowaniem odpadami;
c) związanych z obróbką: kamieni, metali lub drewna, z wykluczeniem produkcji wyrobowjubilerskich;
d) handlu hurtowego;
e) handlu opalem:
i) stacji kontroli pojazdów;
g) stacji paliw;
h) stacji obslugi lub remontowych sprzętu budowlanego;
i) warsztatów samochodowych;
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j) myjni samochodowych.
k) związanych ze skladkowaniem materiałów budowlanych, środków chemicznych i części maszyn.

terenów oznaczonych na rysunku planu: A5.ZL, A8.ZL, B2.ZL, BllL, B8.ZL, B9.ZL
ustala się przeznaczenie pod las.
57. [.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu BLZP ustala się przeznaczenie pod zieleń
urządzoną.
2.Ustalenia dotyczące zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

gó.

]. Dla

l) uzupełniający sposob zagospodarowania:
a) obiekty malej architektury:
b) budowle z zakresu usług sportu
c) dojścia

i

i

rekreacji;

dojazdy;

d) budowle infrastruktury technicznej;
2) zakaz lokalizowania budynków;

3) maksymalna wysokość budowli

_ 5 m:

4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej

58.1.Dla terenu oznaczonego

—

70%.

na rysunku planu B7.ZNU ustala się przeznaczenie pod zieleń

nieurzadzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

l) uzupełniający sposób zagospodarowania: budowle infrastruktury technicznej;
2) zakaz lokalizowania budynkow;
3) maksymalna wysokość budowli

—

5 m;

4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej

59.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

—

90%.

BlO.WS ustala się przeznaczenie pod wody

powierzchniowe śródlądowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
iwskaz'ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

[) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) urządzenia wodne:
b) budowle infrastruktury technicznej;
c) budowle związane z rekreacją wodną:
2) zakaz lokalizowania budynkow:
3) maksymalna wysokość budowli

—

5 m.

terenu oznaczonego na rysunku planu BILKSp ustala się przeznaczenie pod parking.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźnikow kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
5 10. 1. Dla

l) uzupełniający sposob zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) budowle infrastruktury technicznej:

c) zieleń urządzona:

[d:
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2) zakaz lokalizowania budynków;
3) maksymalna wysokość budowli

—

5

m;

4) minimalny udzial procentowy powienchni biologicznie czynnej

—

2%,

511. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: ALKPR, C10.KPR ustnla się przeznaczenie
pod komunikację pieszo-rowerową.
Ustalenia dotycqce zasad ochrony iksztnltowania Iadu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
2.

l) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty malej architektury;
b) budowle infrastruktury

technicznej:

c) zieleń urządzona.

dotyczące zasad
infrastruktury technicznej:
3.

i

Ustalenia

]) maksymalna wysokość budowli

—

modernizacji,

rozbudowy

ibudowy systemow komunikacji

6 m;

2) dla terenu ALKPR szerokość ciągu pieszo—rowerowegow liniach rozgraniczających — 5.5 m + 7.5 m oraz
rn + 5.5 m na odcinku stanowiącym część jego szerokości, pozostała część znajduje się poza obszarem
planu;
[

3) dla terenu C10.KPR szerokości ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczajqcych

—

3,5 m + 5 m.

terenów oznaczonych na rysunku planu: I.KDZ, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, S.KDD. S.KDD,
7.KDD. S.KDD i 9.KDD ustala się przeznaczenie pod:
5 12. 1. Dla

]) droge publiczną klasy zbiorczej, oznaczoną na rysunku planu KDZ;
2) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu KB]).
i

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ikształtowania ladu przestrzennego oraz parametrów
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

l) uzupełniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) budowle infrastruktury technicznej;
c) zieleń urządzona;
Z) maksymalna wysokość budowli

15 m.

dotyczące zasad
infrastruktury technicznej:
3.

i

—

Ustalenia

modernizacji rozbudowy

ibudowy systemów komunikacji
25 m;

dla terenu I.KDZ szerokość drogi w liniach rozgraniczających

—

17,5 m

2) dla terenu 2.IG)D szerokośc drogi w liniach rozgraniczających

—

6 m + 10 m;

1)

~'—

3) dla terenu J.IG)D
a) szerokość drogi w liniach rozgranicujących — 5 rn * ll m oraz 4 m +
część jego szerokości, pozostała część znajduje się poza obszarem planu;

5

m na odcinku stanowiącym

b) plac do zawracania samochodów;
4) dla terenu 4.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających

—

9 rn + [2 rn;

5) dla terenu S.KDD
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających ~ 10 rn *

12

m:

b) plac do zawracania samochodów;
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6) dla terenu 6.KDD szerokośc drogi w liniach rozgraniczajacych _ 6.5 m + 7 rn;
7) dla terenu 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających

—

6,5 m;

8) dla terenu S.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających

_ 10 rn —

9) dla terenu 9.KDD szerokość drogi w liniach rozgranicza-jącychA 9.5 m T

10,5 m;

”5 m.

513. |. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu BS.KDW ustala się przeznaczenie pod drogę

wewnętrzną.
2.Ustalenia dotyczące zasad ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźnikńw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
]) uzupelniający sposób zagospodarowania:
a) obiekty malej architektury;
b) budowle infrastruktury technicznej;

c) zieleń urządzona;
2) maksymalna wysokość budowli

f 10 m.

dotyczące zasad
i infrastruktury technicznej:
3.

Ustalenia

modernizacji,

rozbudowy

ibudowy systemów komunikacji

]) dla terenu: BSKDW:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczajacych—

7 m ~

75 m;

b) plac do zawracania samochodów.

514. l.l)la terenow oznaczonych na rysunku planu: CS.]E, C9.IE ustala się przeznaczenie pod
infrastrukturę elektroenergetyczna.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony iksztaltowania Iadu przestrzennego oraz parametrów
iwskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
l) uzupelniajacy sposób 7agospodarowania:
a) obiekty małej architektury;
b) dojścia i dojazdy;
c) miejsca do parkowania;
d) budowle infrastruktury technicznej niezwiązane z elektroenergetyką;
e) zieleń urządzona;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków na dzialce budowlanej ścianą bez otworów okiennych
bezpośrednio przy jej granicy:
3) maksymalna wysokość zabudowy

—

i

drzwiowych

5 rn:

4) intensywność zabudowy:
0.7:

a) maksymalna

—

b) minimalna

0,0;

—

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej
6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej

—

70%;

_ 5%;

7) geometria, pokrycie oraz kolorystyka dachów dowolne:
8) minimalna liczba miejsc do parkowania
3)

I

i

sposób ich realizacji:

miejsce do parkowania;

b) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc na powierzchni terenu.

Id: SBF57CA3-07FAS-4(I77-A496-44580FGDDCEF. Uchwalony
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; 15. Wykonanie uchwały powiem się Prezydentowi Minta Będlina.
516. Uchwala wchndzi wżyeie po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia
Województwu Śląskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/l 57/2020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 23 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Będzin

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Będzma dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej
— część A
Rada Miejska Będzina. działając na podstawie art. 20 pkt ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
imgospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r.. poz. 293), postanawia nie uwzględnić
następujących uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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obszaru chromouego k.ajol..azu
Las Grodzuck. N.: siano... o..
co prawda obow.az..joeej formy
ochron przymdy ale sa... fakt
podjecu. dmlai. w ee... Jego
urworzznu swiadczy o walorach
kmyabrazowyth lego ubsuru .
warunkuje uslaien... planu dla
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Mlasla Bcdzma
rerenr'rw
wm noozrgnspouurrow.
kolerowyrlr zu.,a-jrrryolr sre pomiedzy
Wnlnaśti u |G1jzhnwsk|r
poprzez przemnuni: ich na rereny
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Zalacznik Nr 3 do uchwały Nr XXl/l 57/2020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 23 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Będzina

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Mudrzewiowej
— część A inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań wlasnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania
z an. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Rada Miejska Będzina ustala, że zapisane w planie
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wlasnych gminy, będą realizowane przez
miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz, 869 z póżn. zm.) z:
5 1. Zgodnie

1

]) dochodów wlasnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych zródel.

52. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
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