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U C H W A Ł A   N R   IX / 121 / 07 
Rady  Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 25 kwietnia 2007 roku 

( Dziennik  Urzędowy  Woj.  Śląskiego  nr  109  poz. 2185   z   29  czerwca  2007r. ) 
 
 

w sprawie: zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  Śródmieścia Bytomia 
„Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla terenu położonego pomiędzy  
ul. Przemysłową  i  ul. Składową , przyjętego uchwałą nr XXIX / 458 / 04 Rady Miejskiej w Bytomiu dnia 
25 sierpnia 2004 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art. 3 ust. 1, 
art. 20 ust. 1,  art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 13 pkt 2 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tekst  jednolity Dz. U. z 2005r.  Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) 
 

Rada  Miejska w Bytomiu 
po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”,  zatwierdzonym uchwałą nr XXVI / 460 / 00 Rady Miejskiej 
w Bytomiu z dnia 25 października 2000r.   

uchwala : 
Zmianę miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia   

„Planu Rewitalizacji i Rozwoju   Śródmieścia  ( ReRoŚ )”  dla terenu położonego pomiędzy 
ul. Przemysłową i ul. Składową 

 
Rozdział 1  

PRZEDMIOT PLANU 
§ 1. 

1. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia „Planu 
Rewitalizacji  i   Rozwoju   Śródmieścia   (ReRoŚ)”  dla  terenu  położonego  pomiędzy   ul. Przemysłową 
i ul. Składową”  -  zwaną  dalej  w   skrócie  w  niniejszej  uchwale  „zmianą  planu ", składają się ustalenia 
zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami  :  
1) Załącznik nr 1 stanowiący część graficzną ustaleń  zmiany planu wykonany na mapie zasadniczej   

w skali 1:1 000 pod nazwą  „Rysunek planu”  wraz z wyrysem ze  „Studium uwarunkowań i kierunków            
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom” ; 

2) Załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uwag zgłoszonych do          
projektu zmiany planu ; 

3) Załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie sposobu realizacji     
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań  
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

2. Granice zmiany planu, w obrębie których obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz jej załączników, 
określono na rysunku zmiany planu zwanego dalej  „rysunkiem planu”.    

§ 2. 
1. W niniejszej zmianie planu obowiązują ustalenia zawarte w poniżej wymienionych rozdziałach  : 

Rozdział  1   -    Przedmiot planu  
Rozdział  2   -    Ustalenia ogólne 
Rozdział  3   -    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
Rozdział  4   -    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  
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Rozdział  5  -  Przeznaczenie terenu, zasady, standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
                                  terenu  

Rozdział  6   -    Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  
Rozdział  7   -    Wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych 
Rozdział 8 -  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

                                  i ustalonych na podstawie odrębnych przepisów       
Rozdział 9   -     Zasady budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu systemów komunikacji i infrastruktury 

                                  technicznej      
Rozdział 10  -    Sposoby  i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu 
Rozdział 11  -    Szczegółowe zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości         
Rozdział 12  -    Stawka procentowa na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

                                  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Rozdział 13  -    Ustalenia końcowe.  

2. W niniejszej zmianie planu obowiązują ustalenia wyrażone graficznie na rysunku planu  : 
1) granice terenu objętego zmianą planu ; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ; 
3) przeznaczenie terenu ; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy ;  
5) orientacyjny przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami    

technicznymi  i  kontrolowanymi. 
 

Rozdział 2  
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o  :  
1) uchwale  –  należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu  ; 
2) zmianie planu – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Śródmieścia Bytomia  „Planu Rewitalizacji   i   Rozwoju   Śródmieścia ( ReRoŚ )”  
dla terenu położonego pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Składową  ; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do Uchwały o zmianie planu o której 
mowa w punkcie  2,  wykonany na mapie zasadniczej w skali  1 : 1 000  i  stanowiący  integralną   część 
ustaleń zmiany planu   ; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z  dnia 27 marca   2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami ) ; 

5) przepisach odrębnych  –   należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ich aktami 
wykonawczymi  ; 

6) rewitalizacji  –   należy przez to rozumieć proces trwałych przemian zachodzących na danym obszarze, 
mający na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego i prowadzący do jego 
zrównoważonego  rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty  ; 

7) kwartale – należy przez to rozumieć teren, który ze względu na swoje zagospodarowanie, wielkość  
i znaczenie funkcjonalno – przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej miasta i został wydzielony   
przez linie rozgraniczające ulice i place publiczne  ; 

8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ; 
9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której      

wielkość, cechy  geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury     
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych  ;  

10) przeznaczeniu równoważnym   – należy przez to rozumieć możliwość realizacji wybranych przeznaczeń  
        lub też jednego przeznaczenia z kilku ustalonych w planie przeznaczeń terenu  ; 
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11) przeznaczeniu uzupełniającym  –  należy przez to rozumieć taki rodzaj użytkowania terenu,  który nie      
jest kolizyjny pod względem funkcjonalnym i przestrzennym z przeznaczeniem podstawowym, którego       
warunki wprowadzenia określono w niniejszej zmianie planu  ;  

12) adaptacji przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć utrzymanie dotychczasowych funkcji  
użytkowania  i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków wynikających z innych ustaleń 
planu  ; 

13) adaptacji obiektów – należy rozumieć utrzymanie dotychczasowych funkcji i sposobu  
użytkowania  istniejących obiektów, z dopuszczeniem możliwości przebudowy, rozbudowy i remontów,  
a także zmian w sposobie użytkowania całości lub części obiektu w zakresie wynikającym z innych    
ustaleń  planu ; 

14) terenach usługowych – należy przez to rozumieć tereny handlu hurtowego i detalicznego, obiekty       
administracji, finansów, reklamy, marketingu, a także różnego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele,      
obiekty gastronomiczne, usługi szkolnictwa i nauki, kultury, wystawiennictwa itp. ; 

15) terenach urządzeń obsługi komunikacji  –   należy przez to rozumieć niepubliczne drogi dojazdowe, 
parkingi  i  garaże (w tym wielopoziomowe), place manewrowe, stacje paliw i warsztaty naprawcze, stacje  
diagnostyczne, salony samochodowe, stacje obsługi transportu,  wydzielone tereny chodników ; 

16) terenach zieleni urządzonej  –  należy przez to rozumieć  każdy rodzaj ogólnodostępnej kultywowanej      
zieleni miejskiej z wyłączeniem cmentarzy  ; 

17) powierzchni zabudowy –  należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie murów       
zewnętrznych, mierzonych przy gruncie  ;     

18) powierzchni biologicznie czynnej  –  należy przez to rozumieć grunt rodzimy niezabudowany,      
nieutwardzony i niezadaszony na terenie działki budowlanej, a także  50 % sumy powierzchni tarasów       
i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na       
podłożu zapewniającym im stałą wegetację  ;   

19) wskaźniku intensywności zabudowy  – należy przez to rozumieć parametr urbanistyczny wyrażony       
jako iloraz powierzchni całkowitej projektowanego budynku do powierzchni terenu, którym inwestor       
dysponuje i przeznacza na realizację tego budynku oraz jego późniejsze użytkowanie  ;   

20) nieprzekraczalnej linii zabudowy  –  należy przez to rozumieć linię wyznaczoną w rysunku planu, której  
       projektowany obrys budynku nie może przekroczyć  ; 
21) wysokości zabudowy  –  należy przez to rozumieć  :   

a) wysokość budynku mierzoną od  poziomu terenu przy najniżej położonym   wejściu do budynku  
lub jego części pierwszej kondygnacji naziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej  

            położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji                        
cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przykrycia       

b) wysokość zabudowy określoną przez liczbę kondygnacji nadziemnych  ; 
22) przebudowie terenów – należy przez to rozumieć szeroki zakres przekształceń obiektów  

i zagospodarowania terenu, obejmujący przebudowy, remonty lub wyburzenia istniejących obiektów, 
realizację obiektów nowych wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami, parkingami, a także 
urządzeniami zieleni  i drogami pieszymi  ; 

23) funkcji uciążliwej dla otoczenia  -  należy przez to rozumieć taką działalność, która może znacząco      
wpływać na warunki życia mieszkańców lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i wymaga       
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w myśl przepisów odrębnych  ; 

24) proekologicznych systemach grzewczych  –   należy przez to rozumieć takie systemy techniczne dla      
uzyskiwania ciepła, które nie powodują emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych większych niż np.      
zdalaczynny system ciepłowniczy, system ogrzewania gazowego lub system ogrzewania olejem       
opałowym; 

25) infrastrukturze technicznej  –  należy przez to rozumieć urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego      
terenu w zakresie ciepłownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania      
ścieków oraz telekomunikacji  ; 

26) strefach technicznych i kontrolowanych  –  należy przez to rozumieć  pasy terenu  położone po obu       
stronach osi sieci lub otaczające urządzenia infrastruktury technicznej, objęte zakazem  
lub ograniczeniem zabudowy i umożliwiające dostęp do tej sieci w celach jej realizacji, eksploatacji, 
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konserwacji i remontu oraz zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania, a których szerokości 
określają przepisy odrębne  ;  

27) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to rozumieć element ekspozycji o powierzchni większej  
niż 10m2 oraz taki, którego jeden z wymiarów przekracza 4m (bez wliczania gabarytów elementu 
konstrukcyjnego, stanowiącego ramę) ;  

28) powierzchni sprzedaży – należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu 
handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,  
w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów. 

 
Rozdział 3 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
 

§ 4. 
1. Obszar objęty zmianą planu obejmuje kwartał położony pomiędzy ulicami  Przemysłową i Składową. 
2. Dla zachowania ładu przestrzennego tej części miasta ustala się w odniesieniu do całego obszaru 

objętego zmianą planu  : 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu ; 
2) realizację nowego zainwestowania z uwzględnieniem parametrów i standardów zabudowy 

określonych  w rozdziale 5  ; 
3) realizację obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem ustaleń rozdziału 9  ; 
4) zakaz realizacji dominant wysokościowych  ; 
5) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o charakterze tymczasowym i prefabrykowanych 

ogrodzeń. 
§ 5. 

1. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych : 
a) reklama może być  umieszczona na dachu płaskim lub na prostopadłej do ulicy, pozbawionej okien 

szczytowej ścianie budynku, jak również na murach oporowych  i  pełnych ogrodzeniach  
b) reklama umieszczona na ścianie budynku jako jeden obiekt reklamowy lub jako powtarzany 

wielokrotnie element o tych samych wymiarach musi  zajmować co najmniej 50 % jej powierzchni  
c) reklama umieszczona na dachu budynku nie może sięgać wyżej niż najbliżej  położone budynki   

w  kwartale. 
2. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam wolnostojących: 

a) dopuszcza się lokalizowanie następujących reklam wolnostojących o wysokim standardzie wykonania 
oraz powierzchni ekspozycji do 10 m2, nie przekraczających wysokości 5,5 m  (łącznie z elementem 
konstrukcyjnym) : 
- moduły  kasetonowe  podświetlane – jednostronne i dwustronne, 
- słupy   plakatowe, 
- elementy  systemu informacji miejskiej, 
- gabloty; 

b) dopuszcza się sytuowanie reklam mobilnych (przestawnych) nie związanych z podłożem  
o następujących wymiarach :  
- wysokość ustawionej reklamy : max. 1,3 m, 
- wymiar dłuższego boku podstawy : max. 1,0 m. 

3. Ustala się możliwość  montowania pozostałych elementów zewnętrznej informacji wizualnej (nośniki, 
szyldy, reklamy, markizy itp.) wyłącznie na ścianie zewnętrznej budynku, pod warunkiem, że element ten : 
a)  należy do podmiotu gospodarczego użytkującego lokal w tym budynku 
b) będzie umieszczony w parterze budynku, do linii gzymsu parteru, a w razie jego braku do wysokości 

 dolnej linii okien I piętra i odstający od elewacji budynku nie więcej niż 0,5 m 
Szyldy instytucji i tablice informacyjne muszą być dopasowane do charakteru i stylu budynku . 

4. Jeśli w budynku występuje więcej niż jeden podmiot gospodarczy, właściciel lub zarządca budynku ustala 
moduł wielkości tablicy umożliwiający równy dostęp do powierzchni informacyjnej poszczególnym 
zainteresowanym . 
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5. Dopuszcza się stosowanie transparentów reklamowych oraz reklam pneumatycznych jako reklam 

komercyjnych (do 30 dni ekspozycji) oraz w celu promocji miejskich imprez kulturalno – sportowych  
(na czas trwania tychże imprez i  w okresie poprzedzającym). 

 
Rozdział 4 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU  
 

§ 6. 
Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane w rozumieniu 
przepisów odrębnych jeśli zostaną uwzględnione zalecenia dotyczące ograniczenia negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zasięg negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko 
nie przekroczy granicy własności inwestora. 

 
§ 7. 

Ustala się obowiązek ochrony powietrza atmosferycznego polegający na : 
1) zapobieganiu wprowadzania do powietrza pyłów i gazów w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości     

określone przepisami odrębnymi  ; 
2) realizacji zaopatrzenia w ciepło  z wykorzystaniem proekologicznych systemów ciepłowniczych dla celów 

technologicznych i grzewczych (np. sieci gazowniczych, elektroenergetycznych, ciepłowniczej sieci 
zdalaczynnej, gazu płynnego, oleju opałowego itp.)  oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik 
uzyskiwania ciepła o niskim efekcie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (porównywalnej 
z emisją wynikającą z zastosowania technik określonych wyżej)  ; 

3) dostosowaniu systemu zaopatrzenia w ciepło istniejących, adaptowanych budynków pod kątem      
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. 

 
§ 8. 

Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się  : 
1) nakaz realizacji gospodarki ściekowej systemem rozdzielczym ; 
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych i wód opadowych 

bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych; 
3) zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej poza systemem kanalizacji miejskiej. 
 

§ 9. 
Dla ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych ustala się  : 
1) nakaz realizacji parkingów i ulic o utwardzonej nawierzchni ;  
2) nakaz podczyszczenia ścieków przemysłowych przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej ;  
3) nakaz podczyszczenia wód opadowych z parkingów i dróg przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej 
4) nakaz magazynowania odpadów i substancji szkodliwych dla środowiska na terenach na ten cel 

wyznaczonych na działce, na której odpady zostały wytworzone i zabezpieczonych przed kontaktem  
z glebą i wodami gruntowymi ;  

5) zakaz magazynowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich niebezpiecznych dla środowiska 
odpadów  
i substancji ustalonych wg przepisów odrębnych nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością; 

6) zakaz realizacji składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych ; 
7) realizację składowania i usuwania odpadów zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadami. 
 

§ 10. 
Dla ochrony kulturowego krajobrazu miejskiego ustala się  obowiązek stosowania przepisów rozdziału 3, 5 i 6  
niniejszej uchwały.   
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§ 11. 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić rozwiązania eliminujące lub ograniczające  
zanieczyszczenia powietrza, w tym hałas oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.  

   
Rozdział 5 

PRZEZNACZENIE TERENU, ZASADY, STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY  
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

 
§ 12. 

1. Przeznaczenie terenu, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu  ustala się 
dla całego obszaru wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi.  

2. Teren wyodrębniony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem  P,S,U,K  przeznacza się na cele  
przemysłu, wytwórczości, magazynów, budownictwa, usług oraz urządzeń obsługi komunikacji : parkingów 
i zespołów garażowych (w tym wielopoziomowych), stacji obsługi, warsztatów naprawczych, stacji paliw, 
salonów samochodowych oraz obiektów obsługi komunalnej miasta (za wyjątkiem funkcji składowania  
i unieszkodliwiania odpadów). 

3. Ustala się równoważność ustalonych przeznaczeń terenu. 
    

§ 13. 
Dla terenu oznaczonego symbolem   P,S,U,K  ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu  : 
1. Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością  remontów, przebudowy i rozbudowy  

z uwzględnieniem ustalonych w niniejszej zmianie planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz innych 
ustaleń. 

2. Przy przebudowie lub rozbudowie obiektów ustala się nakaz stosowania rozwiązań pozwalających  
na  ograniczanie uciążliwości prowadzonej w nich działalności. 

3. Równoważnemu przeznaczeniu terenu może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie 
uzupełniające  : 
1) zieleń urządzona ; 
2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, ulice wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki rowerowe i drogi 

piesze) ; 
3) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze miasta, zrealizowane 

w formie obiektów wbudowanych lub podziemnych  ; 
4) obiekty małej architektury. 

4. Przy realizacji nowego zainwestowania i zagospodarowania terenu ustala się obowiązek  : 
1) wydzielenia pasów zieleni izolacyjnej całorocznej, zlokalizowanych wzdłuż terenów graniczących 

z zabudową mieszkaniową, w pasie o szerokości co najmniej  15,0 m  ; 
2) zagospodarowania 20 % powierzchni działki  jako powierzchni biologicznie czynnej ; 
3) pokrycia  50 % powierzchni stropodachu  powierzchnią biologicznie czynną  np. trawą; dopuszcza 

się rezygnację z realizacji zieleni na dachach w zamian za zwiększenie powierzchni biologicznie 
czynnej  o  teren wielkości  50 % realizowanej  powierzchni zabudowy  ; 

4) realizacji dróg, placów i parkingów niezbędnych do obsługi wyżej wymienionych terenów  ; 
5) zapewnienia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi danego terenu. 

5. Przy realizacji nowego zainwestowania i zagospodarowania terenu ustala się zakaz  realizacji obiektów 
handlu o powierzchni sprzedaży większej niż   2.000 m2 . 

6. Dla realizacji nowych obiektów i rozbudowy istniejących ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu. Tam, gdzie linie zabudowy nie zostały wrysowane, obiekty należy 
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się następujące obowiązujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu  : 
1) intensywność zabudowy  :  0,7 – 2,0  za wyjątkiem terenów obsługi komunikacji i infrastruktury 

technicznej, gdzie wskaźnik intensywności zabudowy może być niższy   ; 
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2) powierzchnia zabudowana – nie więcej niż  75 % powierzchni działki  ; 
3) powierzchnia biologicznie czynna  -  nie mniej niż  20 % powierzchni działki ; dopuszcza się 

bilansowanie powierzchni zieleni  (w porozumieniu i za zgodą władająch nieruchomościami)   
w obrębie kilku sąsiednich działek a nawet w obrębie całego kwartału  ; 

4) wysokość zabudowy  -  bez ograniczeń  ; 
5) szerokość elewacji frontowej budynków  od strony ulicy Przemysłowej – nie mniej niż  20m  

i nie więcej niż  100 m  ; 
6) dachy płaskie lub dach typu przemysłowego z górnym doświetleniem lub dachy  projektowane     

indywidualnie; wyklucza się stosowanie dachów stromych, o nachyleniu połaci dachowych      
większych niż  30 %  ; 

7) ustala się usytuowanie budynków prostopadle lub równolegle do osi istniejących ulic :  Przemysłowej  
i Składowej  ; 

8) zakazuje się realizacji pojedynczych wolnostojących garaży. 
8. Na całym obszarze objętym zmianą planu zakazuje się użytkowania i zagospodarowania terenów  

oraz lokalizacji obiektów budowlanych w inny sposób niż określony w tym planie. 
 

Rozdział 6 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

 
§ 14. 

Na podstawie przepisów o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków, w obszarze objętym zmianą 
planu obejmuje się lokalną ochroną konserwatorską budynek nr 7 usytuowany przy ul. Przemysłowej,  
w zakresie : 
1) gabarytów budynku (powierzchnia zabudowy, wysokość obiektu, nachylenie połaci dachowych); 
2) elewacji budynku (rozmieszczenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, materiałów 

wykończeniowych ścian, stolarki okiennej).      
 

Rozdział 7 
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

 
§ 15. 

W obszarze objętym zmianą planu mogą być realizowane inwestycje celu publicznego. Przy ich realizacji 
ustala się obowiązek  : 
1) segregacji ruchu pieszego i kołowego  ; 
2) realizacji publicznych, ogólnodostępnych parkingów dla potrzeb usług publicznych  ; 
3) realizacji obiektów, dojść i dojazdów od drogi publicznej do obiektu, o którym mowa wyżej w sposób      

umożliwiający swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym  ; 
4) realizacji na działce przeznaczonej dla inwestycji celu publicznego nie mniej niż  10 m2 powierzchni 

zieleni  urządzonej na  100 m2 powierzchni użytkowej budynku. 
 

Rozdział 8 
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE I USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

§ 16. 
W obszarze objętym zmianą planu nie występują strefy i tereny objęte przepisami odrębnymi, w tym : 
1) tereny górnicze  ; 
2) tereny zagrożone powodzią ; 
3) tereny zagrożone osuwaniem mas ziemi  ; 
4) strefy ujęć wód  ; 
5) tereny rolne objęte ochroną  ; 
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6) tereny leśne  ; 
7) tereny zamknięte ; 
8) tereny stref ochrony konserwatorskiej i dóbr kultury współczesnej ; 
9) tereny objęte ochroną akustyczną.       
 

Rozdział  9 
ZASADY ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
§ 17. 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem przez drogi publiczne  :  ulicę Przemysłową  
i ulicę Składową. 

2. Wjazdy i wyjazdy z terenu objętego planem należy realizować w formie włączeń zgrupowanych,  
w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

3. Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu lub terenu ustala się obowiązek 
realizacji ulic wewnętrznych oraz zapewnienia (na działce inwestora) miejsc parkingowych  
dla zatrudnionego personelu i obsługiwanych gości, lecz nie mniej, niż  : 
1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych na 1 zmianie   ; 
2) jedno miejsce parkingowe na  45 m2 użytkowej powierzchni usługowej  ; 
3) jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  ; 
4) jedno miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego  (lub dostawczego). 

4. Realizacja dróg wewnętrznych musi spełniać warunki techniczne wymagane dla dojazdu pożarowego     
oraz obsługi komunalnej wywozu śmieci. 

 
§ 18. 

1. Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany planu, należy uwzględnić przebieg 
istniejących   sieci infrastruktury technicznej oraz zachować strefy techniczne i kontrolowane określone 
odrębnymi przepisami szczególnymi. 

2. Na całym obszarze objętym zmianą planu mogą być w miarę potrzeb realizowane sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, a także niezbędne dojazdy służące obsłudze technicznej miasta.  

   Realizacja niezbędnych sieci i urządzeń systemów  infrastruktury technicznej może nastąpić pod 
warunkiem  : 
1) uzgodnienia ich parametrów, przebiegu, sposobu realizacji z gestorami tych systemów  

oraz gestorami sieci  i urządzeń istniejących w sąsiedztwie projektowanych sieci i urządzeń  ; 
2) uzgodnienia realizacji z władającymi gruntami na których projektowane sieci i urządzenia byłyby     

realizowane  ; 
3) zachowania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem terenu  ; 
4) uwzględnienia innych ustaleń zawartych w niniejszej zmianie planu. 

3. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych  
niżej  sposobów  :  
1) w liniach rozgraniczających ulice  ; 
2) wzdłuż granic podziału własnościowego terenu  ; 
3) równolegle, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci infrastruktury technicznej,   

w odległościach  wynikających z technicznych warunków normatywnych. 
  

§ 19. 
Ustala się następujące zasady obsługi terenu systemami infrastruktury technicznej i warunki jej budowy  
i  przebudowy : 
1. Zaopatrzenie w wodę : 

1) ustala się zaopatrzenie terenu w wodę pitną i do celów technologicznych z miejskiej sieci  
wodociągowej ; 
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2) jeśli zużycie wody projektowanego obiektu przemysłowego lub wytwórczego dla celów 
technologicznych przekracza wielkość  300 m3/dobę należy stosować oszczędności wody przez 
zastosowanie w procesach technologicznych zamkniętych obiegów wody ; 

3) warunki poboru wody i włączenia do sieci wodociągowej należy uzgodnić z zarządcą sieci. 
2. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków: 

1) ustala się odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym; 
2) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych systemem kolektorów miejskich;  

ścieki sanitarne tłoczone będą poprzez przepompownię „Śródmieście” do oczyszczalni  „Centralnej”.  
3) warunki włączenia sieci kanalizacyjnej obszaru objętego planem do sieci kanalizacji miejskiej należy 

uzgodnić z zarządcą systemu ;   
4) ustala się przebudowę i w miarę potrzeb rozbudowę sieci urządzeń, kolektorów sanitarnych  

i deszczowych; 
5) przed odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej należy : 

a) podczyścić wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg, ulic i parkingów i innych terenów 
obsługi komunikacji  ; 

b) podczyścić ścieki przemysłowe; 
6) zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych, technologicznych i deszczowych poza systemem 

kanalizacji miejskiej.  
3. Zaopatrzenie w gaz należy realizować z istniejących sieci gazociągów niskoprężnych , a wielkość dostawy 

gazu i warunki włączenia do sieci uzgodnić z zarządcą sieci.  
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z istniejących sieci średniego i niskiego napięcia 

na warunkach określonych przez zarządcę systemu elektroenergetycznego.  
5. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się możliwość realizacji sieci teletechnicznej pod warunkiem  

jej prowadzenia równolegle do ulic i dróg wewnętrznych. 
6. Na obszarze objętym zmianą planu zakazuje się lokalizacji stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej  

i masztów radiowych. 
Rozdział 10 

SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA 
TERENU 

 
§ 20.  

 
1. Dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy  do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszej zmianie planu. 
2. Dopuszcza się następujące sposoby tymczasowego zagospodarowania przedmiotowego terenu, jeśli jego 

wykorzystanie i zainwestowanie zgodnie z przeznaczeniem w niniejszej zmianie planu z uzasadnionych 
względów będzie przesunięte w czasie : 
1) obiekty usług gastronomii, rozrywki, rzemiosła, handlu, itp. ; 
2) place publiczne  ; 
3) parkingi terenowe  ; 
4) urządzenia terenowe usług sportu  ; 
5) zieleń urządzona  ; 
6) drogi wewnętrzne. 

3. Przy realizacji tymczasowego zagospodarowania działki ustala się zakaz  : 
1) wznoszenia trwałych ogrodzeń  ; 
2) nasadzeń wysokich drzew osiągających więcej niż 8 merów  ; 
3) realizacji innych trwałych elementów  zagospodarowania. 

4. Dla tymczasowej sezonowej działalności na cele wyżej wymienione ustala się możliwość lokalizacji 
tymczasowych kiosków, namiotów, ogródków gastronomicznych, okresowych wystaw, happeningów itp. 
pod warunkiem, że organizator działalności przedstawi do zaakceptowania Prezydentowi Miasta  :   
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1) projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem rozmieszczenia proponowanych obiektów 
usługowych oraz wskazaniem dróg pieszych, dojazdów pożarowych, formy obiektów  (gabarytów, 
kolorystyki, zadaszeń, użytych materiałów itp.) a także sposobu ich likwidacji  ; 

2) uzgodnienie ze specjalistycznym przedsiębiorstwem komunalnym obsługi w zakresie sanitarnej 
terenu  i odbioru odpadów i opakowań. 

5. Tymczasowe obiekty budowlane mogą być realizowane pod warunkiem  : 
1) prowadzenia działalności nieuciążliwej dla otoczenia  ; 
2) wysokość obiektu nie będzie większa niż 5 m od poziomu gruntu  ; 
3) szerokość obiektu przy ulicy nie będzie większa niż 15 m  ; 
4) wykończenia elewacji od strony ulicy materiałami tradycyjnymi : cegłą, szkłem, drewnem, tynkiem 

(zakazuje się wykańczania elewacji tworzywami sztucznymi) ; 
5) podłączenia obiektu do wodociągu, kanalizacji i sieci elektrycznej  ; 
6) inwestor zawrze umowę o wywóz odpadów i opakowań ze specjalistycznym przedsiębiorstwem      

oczyszczania miasta. 
Rozdział 11 

SZCZEGÓLNE ZASADY, WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
 

§ 21. 
1. Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala się obowiązku scalania gruntów wymaganego na podstawie 

przepisów odrębnych. 
2. Ustala się możliwość łączenia działek dla realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym  

w planie przeznaczeniu. 
3. Ustala się możliwość podziału i scalania nieruchomości bez ograniczeń, jeśli występuje jeden z podanych 

niżej warunków  : 
1) podział nieruchomości następuje w celu regulacji stanu władania gruntem lub poprawy warunków    

geometrycznych działki  ; 
2) podział nieruchomości następuje w celu realizacji przeznaczenia terenu ustalonego planem  ; 
3) podział nieruchomości następuje w celu wydzielenia terenów dla ulic, dojazdów, parkingów, placów      

manewrowych i urządzeń infrastruktury technicznej.       
4. Zakazuje się wtórnego podziału nieruchomości na działki budowlane o powierzchni mniejszej niż 300 m2.  

 
Rozdział 12 

STAWKA PROCENTOWA DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ WZRASTA  
W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU  

 
§ 22. 

Dla  terenów  oznaczonych symbolami  : P,S,U,K  ustala się następującą  wysokość stawki procentowej : 
30 %   (stawka trzydziestoprocentowa).  
       

Rozdział 13 
USTALENIA KOŃCOWE 

 
§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bytomia. 
 

§ 24. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  
 

    Wiceprzewodniczący 
Rady  Miejskiej W  Bytomiu 
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       Andrzej Kostek 
RADA MIEJSKA 
W BYTOMIU 
ul. Parkowa 2 
41-902 Bytom 


