
UCHWAŁA NR XLV/853/2002 
Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 22 maja 2002 r. 
( Dziennik  Urzędowy  Woj.  Śląskiego  nr 49 poz. 1621  z  10  lipca 2002r. ) 

 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bytomia, dla terenu położonego wzdłuż ulic : Wrocławskiej,  Miechowickiej,  Ks. Frenzla  
i  Stolarzowickiej. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( jednolity tekst Dz.U. z 1999r., nr 15 poz. 139     
z późniejszymi zmianami ) 

 
Rada Miejska w Bytomiu  

uchwala co następuje : 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

1. Dokonać zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia 
zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII / 358 / 93 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 1993r.,  
(ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego nr 12 poz. 97 z dnia 30 września 1993r.),  
zwaną dalej „ zmianą planu”. 
Zmiana planu obejmuje pas terenu położony wzdłuż ulicy Wrocławskiej (od istniejącej pętli 
tramwajowej ), ulicy  Miechowickiej,  ulicy  księdza J. Frenzla  i  ulicy Stolarzowickiej,  do  rejonu  
skrzyżowania  z  ulicą  Felińskiego w Miechowicach. 

 
2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, zgodnie z uchwałą Nr XXIII / 101 / 98 Rady Miejskiej  

w Bytomiu z dnia 15 czerwca 1998 r., polega na wprowadzeniu do planu przebiegu linii tramwajowej. 
 
3. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1 wyraża się w postaci zbioru ustaleń zmiany planu 

zawartych w § 2 niniejszej uchwały oraz rysunku zmiany planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym  
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

Przepisy szczegółowe 
 

Ustalenia zmiany planu 
 

§ 2 
 

1. Ustala się dla terenu, o którym mowa w § 1 ust. 1, następujące przeznaczenie : 
 tereny torowiska tramwajowego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem TT,  

 
      1)   podstawowe przeznaczenie  : 
               a)   linia tramwajowa 2 torowa na wydzielonym torowisku, 

       b)   przystanki tramwajowe, 
               c)   pętla tramwajowa – końcowa, 
  

     2)   dopuszczalne przeznaczenie :  
               a)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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               b)   przejazdy  drogowe, 
               c)   zieleń urządzona. 
 

2. Zakazuje na terenie, o którym mowa w  ust. 1, lokalizacji obiektów i urządzeń innych niż 
wymienione w pkt 1 i 2. 

 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu  dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 : 

1) szerokość  terenu w liniach rozgraniczających    -  12,0  m, 
2) szerokość wydzielonego torowiska w granicach  od  6,8  do    7,8  m,  

w zależności od warunków lokalnych, 
 

4. Ogranicza się ilość przejazdów drogowych przez linię tramwajową  do  8.  
 

5. Nakazuje się ograniczenie uciążliwość linii tramwajowej, szczególnie na odcinkach zbliżonych  
do zabudowy mieszkaniowej, poprzez  wprowadzenie ekranów akustycznych oraz innych form 
minimalizujących hałas. 
 
 
Ustalenie stawki  procentowej dla nieruchomości,  których wartość  wzrasta w związku 
z uchwaleniem planu, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.                        
o zagospodarowaniu przestrzennym. 
                                                          § 3         
 
Ustala się, dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany  planu symbolem TT – jako terenu przestrzeni 
publicznej, zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości terenu objętego planem. 
 
 

Przepisy końcowe. 
 

§ 4 
 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego m. Bytomia, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII / 358 / 93 Rady 
Miejskiej w Bytomiu  z dnia 28 czerwca 1993 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  
woj. katowickiego nr 12 poz. 97 z dnia 30 września 1993 r., dotyczące terenu objętego zmianą planu. 

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego i na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Miasta, a informacja o ogłoszeniu zmiany planu zostanie opublikowana w prasie 
lokalnej. 

 
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bytomia. 
 
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
      województwa śląskiego. 

 
 

               Przewodniczący 
                   Rady Miejskiej w Bytomiu 
                                              Jan Kazimierz Czubak 

 


