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UCHWAŁA  NR V / 55/ 03 

Rady  Miejskiej  w  Bytomiu 
z  dnia 29 stycznia 2003r. 

( Dziennik  Urzędowy  Woj.  Śląskiego  nr 16 poz. 549  z  17 marca 2003 r. ) 
 
 
w sprawie  zmiany  ustaleń  fragmentu  miejscowego  planu  ogólnego 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Bytomia  dla  terenu  w  obrębie  działek  
nr  255/13,  256/13, 263/13  położonych  przy  ulicy Siemianowickiej  w  Bytomiu. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 , art.40 ust.1 i art.41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr.142, 
poz.1591 z późn. zm.) w zw. z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. nr.15 poz. 139 z późn. zm.), w zw. z art. 4 ust. 
1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych   
i  niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.). 
 

Rada Miejska w Bytomiu  
uchwala : 

 
   §  1 

 
Dokonać zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bytomia zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/358/93 Rady  Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 28 czerwca 1993 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego nr.12 
poz. 97 z dnia 30 września 1993 r. dla terenu położonego przy ulicy Siemianowickiej  
w Bytomiu obejmującego działki nr 255/13, 256/13, 263/13, zwaną dalej „zmianą planu”. 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 2 
 
Granice terenu objętego zmianą planu określone zostały na rysunku planu. 
 

§ 3 
 

Na zmianę planu składają się ustalenia zawarte w : 
A   - części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały. 
B   - części graficznej stanowiącej rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 
       1:1000 będący integralną częścią uchwały. 
 

§ 4 
 

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą. 
2. Rysunek planu obowiązuje w granicach ustalonych zewnętrznymi liniami  

rozgraniczającymi. 
3. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie: 
       a/ granice terenu objętego zmianą planu spójne z granicami terenu określonymi  
             w uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXII / 556 / 01 z dnia 29 marca 2001 roku. 
       b/  Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
       c/  Przeznaczenie terenu określone symbolem literowo - cyfrowym. 
       d/  Kierunki połączeń komunikacyjnych z istniejącymi drogami dojazdowymi. 
                                                                                                                                             

§  5 
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Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa o:  
1. adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie wnętrza budynku, jego elementów 
     zewnętrznych oraz urządzeń technicznych do nowych wymogów przyszłych 
     użytkowników zgodnie z zasadami i normami określonymi w przepisach szczególnych. 
2. czystych nośnikach energii – należy przez to rozumieć takie źródła energii, których 
     wytworzenie nie wywołuje uciążliwych emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
     ponad dopuszczalne wskaźniki określone przepisami szczególnymi. 
     Do czystych nośników energii zalicza się energię elektryczną, słoneczną, gaz, olej 
     opałowy, energię wiatru, wody, geotermiczną, atomową. 
3. funkcji uciążliwej dla otoczenia – należy przez to rozumieć taką działalność, która może 
     pogorszyć warunki życia mieszkańców oraz innych użytkowników lub funkcjonowania  
     przyrodniczego obszaru i jest określona przepisami szczególnymi. 
4.  infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia naziemne i podziemne  
     zapewniające dostawę mediów, odprowadzenia ścieków, wód opadowych, ponad  
     to  dojazdy, ulice wewnętrzne i dojścia piesze. 
5.  miejscach parkingowych – należy przez to rozumieć wydzieloną w terenie powierzchnię  
     przeznaczoną na miejsca postojowe dla samochodów. Dopuszcza się możliwość ich 
     zadaszenia. 
6. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką linię wyznaczoną  
     w rysunku planu, której projektowany obrys budynku nie może przekraczać. 
7. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami  
     wykonawczymi. 
8.  przeznaczeniu podstawowym  - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie 
     terenu dla funkcji i zakresu określonego w  § 6 pkt.2. 
9.  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj użytkowania terenu  
     który funkcjonalnie i przestrzennie nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym  
     a podnosi walory użytkowe terenu.    
10. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wymieniony  w  § 4 niniejszej uchwały. 
11. terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną liniami rozgraniczającymi 
      na rysunku planu. 
12. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej. 
13. wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu gruntu 
      do najwyższego punktu przykrycia dachowego budynku. 
14. zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej,  
       kultywowanej zieleni miejskiej z wyjątkiem cmentarzy. 
 
                                                 

USTALENIA  ZMIANY PLANU 
 

§ 6 
 

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem MW U 2001 
przeznacza się na funkcję mieszkaniowo - usługową  wg ustaleń podanych  
w § 6 pkt. 2 i 3. 

 
2. Przeznaczenie podstawowe : 
    mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi handlu, gastronomii, administracji, biura. 
     
    Przy realizacji nowych obiektów jak i adaptacji istniejących konieczne jest zachowanie 
    (odpowiednio) : 
    a/  nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu 
    b/  max  wysokości zabudowy nie przekraczającej wysokości budynków istniejących 
          w bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
3. Przeznaczenie uzupełniające : 
      -   zieleń urządzona 
      -   miejsca parkingowe z zaleceniem wprowadzenia 1 stanowiska dla samochodów osób      
          niepełnosprawnych na 10 miejsc. 
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      -   realizacja nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dokonywania remontów 
           i przebudowy istniejących sieci i urządzeń. 
      -   obiekty małej architektury. 
 
                                                                        § 7 
 
Na terenie objętym zmianą planu obowiązuje zakaz : 
a/   wprowadzania funkcji innych niż ustalono w niniejszej uchwale. 
b/   lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia. 
c/   prowadzenia gospodarki ściekowej poza system miejskiej lub pozostającej we władaniu 
      innych gestorów kanalizacji ściekowej i deszczowej. 
 

§ 8 
 
Na terenie objętym zmianą planu zachowuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. 
  
 
                     ZASADY OBSŁUGI TERENU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 
 
                                                                        § 9 
 
1. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej terenu objętego zmianą planu poprzez ciągi  

istniejących dróg dojazdowych. 
2. Zakazuje się bezpośredniego włączenia dojazdu do ulicy Siemianowickiej. 

 
 

ZASADY OBSŁUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

§ 10 
 
Ustala się zaopatrzenie obiektów w wodę pitną i użytkową z istniejącej sieci wodociągowej 
na warunkach określonych przez gestora sieci.  
 

§ 11 
 

Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych  
poprzez (alternatywnie) : 
-   wykorzystanie sieci energetycznej lub ciepłowniczej 
-   zastosowanie czystych nośników energii. 

 
§ 12 

 
Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenów w energię elektryczną z istniejącej sieci 
energetycznej przebiegającej przez teren objęty zmiana planu na warunkach określonych 
przez gestora sieci. 
 

USTALENIA  STAWKI  PROCENTOWEJ  DLA  NIERUCHOMOŚCI,   
KTÓRYCH WARTOŚĆ  WZRASTA  W  ZWIĄZKU  Z  UCHWALENIEM  ZMIANY  PLANU, 

ZGODNIE Z ART. 10  UST. 3  USTAWY  Z  DNIA  7  LIPCA 1994 r.    
O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. 

 
§ 13 

 
1. Ustala się dziesięcioprocentową (10 %) stawkę dla nieruchomości położonych  

w granicach zmiany planu. 
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2. Ustalenie zawarte w pkt. 1 oznacza, że Prezydent Miasta Bytomia będzie pobierał 
 jednorazową opłatę zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
o zagospodarowaniu  przestrzennym. 

 
 

USTALENIA KOŃCOWE 
 

§ 14 
 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc dotychczasowe ustalenia 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia 
zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /358 / 93 z dnia 28 czerwca 1993 opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego nr 12 poz.97 z dnia 30 września 1993  dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu. 

§ 15 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bytomia. 
 

§ 16 
  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Wiceprzewodniczący 
                                                                                             Rady Miejskiej w Bytomiu 
        mgr inż. Lesław Jankiewicz  
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