
Or .0007.68.2014 

2014/035897 

UCHWAŁA NR 706/XLVI/2014 
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych 
terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz 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 ze zm.) oraz 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871), 

Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Działalności Gospodarczej stwierdzając zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

RADA MIASTA RYBNIKA 
UCHWALA: 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA RYBNIKA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW, W OBSZARZE NA WSCHÓD OD ULICY 

WODZISŁAWSKIEJ DO ULICY MIKOŁOWSKIEJ 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem planu jest obszar o łącznej powierzchni około 3 500 ha określony w uchwale 
Nr 491/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r. na 9 załącznikach graficznych. 

2.  Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1÷Nr 9 w skali 1:2000 o nazwie  
„rysunki planu”. 

3. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) granice stref ochrony wartości kulturowych i archeologicznych, 

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

4. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się na podstawie przepisów 
odrębnych: 

1) oznaczenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

2) oznaczenia obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

3) oznaczenia terenów zamkniętych, 

4) granice obszarów i terenów górniczych, 

5) granice parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz granice 
jego otuliny, 
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6) oznaczenia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

7) granice filarów ochronnych, 

8) obszar tworzony przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających 
lotnisko, 

9) linie tworzone przez rzędne bezwzględne, wydzielające powierzchnie ograniczające wysokość 
zabudowy w otoczeniu lotniska – stan projektowany oraz obecny stan istniejący.

5.  Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu stanowią sferę informacyjną planu. 

6. Zastosowane na rysunkach planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami 
rozgraniczającymi oznaczają: 

1) oznaczenia literowe na początku symbolu – obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 
do niniejszego planu, 

2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze 
objętym rysunkiem planu nr 1÷9, 

3) oznaczenie literowe na końcu symbolu – rodzaj przeznaczenia terenu.

7. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oznaczają następujące obręby geodezyjne, które 
stanowią następujące rysunki planu jako załączniki do niniejszej uchwały: 

1) A – obręb Popielów – rysunek nr 1, 

2) B – obręb Niedobczyce – rysunek nr 2, 

3) C – obręb Zamysłów – rysunek nr 3, 

4) D – obręb Chwałowice – rysunek nr 4, 

5) E – obręb Rybnik – rysunek nr 5, 

6) F – obręb Boguszowice – rysunek nr 6, 

7) G – obręb Kłokocin – rysunek nr 7, 

8) H – obręb Gotartowice – rysunek nr 8, 

9) I – obręb Ligota – rysunek nr 9.

8. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 3 oznaczają następujące rodzaje przeznaczeń terenów: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy, 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

3) MZ -  tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

4) U – tereny zabudowy usługowej, 

5) UP – tereny usług publicznych, 

6) US – tereny sportu i rekreacji, 

7) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

8) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

9) PR – tereny przeznaczone do rekultywacji, 

10) R – tereny rolnicze, 

11) ZL – tereny lasów, 

12) ZP – tereny zieleni urządzonej, 

13) ZD – tereny ogrodów działkowych, 

14) ZC – tereny cmentarza, 
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15) ZM – tereny ogrodów przydomowych, 

16) ZR – tereny zalesień, 

17) ZŁ – tereny zieleni łęgowej i niskiej, 

18) WS – tereny wód powierzchniowych, 

19) KD – tereny komunikacji drogowej, w tym: 

a) KDA – tereny autostrady, 

b) KDGP – tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”, 

c) KDG – tereny publicznych dróg klasy „główna”, 

d) KDZ – tereny publicznych dróg klasy „zbiorcza”, 

e) KDL – tereny publicznych dróg klasy „lokalna”, 

f) KDD – tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”, 

g) KDX – tereny ciągów pieszo-jezdnych, 

h) KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

i) KDS – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji drogowej,

20) KK – tereny komunikacji kolejowej, 

21) IT – tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) ITE – elektroenergetyka, 

b) ITK – kanalizacja, 

c) ITO – gospodarka odpadami, 

d) ITW – wodociągi, 

e) ITG – gazownictwo.

9. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 10 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

2) załącznik Nr 11 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunkach planu rozdzielającą tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji, 

3) zabudowie sportowo-rekreacyjnej – należy przez to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące 
uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące 
bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi 
pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników, 

4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rybnik, 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, 
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6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób 
użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku 
terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni 
działki budowlanej, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania 
terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku 
terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni 
działki budowlanej, 

8) rysunkach planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷9 do niniejszej uchwały w skali 
1:2000, 

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunkach planu oraz 
opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie, 

10) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunkach planu, na 
których istnieje zabudowa w dniu uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się 
również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza 
dotychczasowe użytkowanie terenów, 

11) terenach ogrodów przydomowych – należy przez to rozumieć część powierzchni wydzielonych lub 
planowanych do wydzielenia działek budowlanych, które są integralnie związane z zabudową na terenach 
przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

12) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego 
wykorzystania, 

13) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest 
nie mniejszy niż 20°, 

14) zespole zabudowy – należy przez to rozumieć więcej niż 2 budynki wolnostojące lub zblokowane 
(mieszkalne, usługowe, garaże) zlokalizowane na tej samej działce budowlanej lub terenie, 

15) rekultywacji terenu – należy przez to rozumieć przywrócenie lub nadanie wartości użytkowych lub 
przyrodniczych, 

16) zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności – należy przez to rozumieć zespoły budynków lub 
pojedyncze budynki o maksymalnie 8 mieszkaniach w każdym budynku, 

17) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia dla 
umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym, 

18) reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni do 5 m2 włącznie, 

19) reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 5 m2 do 10 m2 

włącznie, 

20) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2, 

21) reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia wywołujące ruch treści 
lub obrazu reklamy, 

22) materiałach tradycyjnych – należy przez to rozumieć materiały budowlane takie jak: płyty i dachówki 
ceramiczne, drewno, kamień, cegła, szkło itp. 

23) podstawowej powierzchni użytkowej obiektów handlowych – należy przez to rozumieć powierzchnię 
użytkową tych obiektów bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni 
pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, 
parkingów itp., 

24) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane 
w oparciu o niniejszy plan, 

25) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, 
w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego 
terenu, 
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26) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką 
na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi 
publicznej lub wewnętrznej, 

27) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w której jedna ściana zewnętrzna budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

28) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu 
przeciwległych granicach działki (za wyjątkiem budynków skrajnych) do budynków na sąsiednich działkach, 

29) budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane, w której budowie mogą być zastosowane odpady wydobywcze z eksploatacji i przerobu węgla 
kamiennego, 

30) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji 
administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego, 

31) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

32) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji 
budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. 
tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży, 

33) rzędnej bezwzględnej – należy przez to rozumieć cechę wysokości punktu jako liczbę określającą 
wysokość punktu w terenie w odniesieniu do poziomu morza.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) w zakresie geometrii dachów ustala się możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 3°÷45°, za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt 
nachylenia połaci dachowych winien wynosić  od 20° do 75°, 

2) nakaz zachowania minimalnych odległości nowych budynków: 

a) od brzegów cieków wodnych – 5,0 m, 

b) od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy,

3) zabrania się realizacji: 

a) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy, 

b) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,

4) nakaz stosowania następujących zasad przy sytuowaniu reklam i nośników reklamowych: 

a) oświetlenie reklam nie może powodować uciążliwości dla istniejącej i planowanej zabudowy, 

b) reklamy małoformatowe, średnioformatowe i wielkoformatowe nie mogą bezpośrednio ograniczać 
widoku na obiekty zabytkowe lub o wartościach kulturowych, 

c) reklamy wielkoformatowe oraz nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane na kierunku powiązań 
korytarzy ekologicznych miasta tworzonych przez tereny o symbolach ZL i ZŁ, 

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i reklam o wysokości powyżej 9,0 m za wyjątkiem słupów 
reklamowych w centrach handlowych, przy czym ich wysokość nie może przekraczać 30,0 m, 

5) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy w granicach działek budowlanych nie przylegających 
do linii rozgraniczających dróg publicznych,  wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych, 

6) w obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach 
otaczających lotnisko, pokazanym na rysunku planu, ustalone w rozdziale 10 wysokości zabudowy 
wymagają weryfikacji zgodnie z przepisem § 34 ust. 7.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 4. 1. W granicach planu występują formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 

1) park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz  jego otulina, 

2) pomniki przyrody.

2.  Dla obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 1 należy respektować rozporządzenia i uchwały 
dotyczące tych obszarów i obiektów obowiązujące na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może 
przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym: 

1) tereny o symbolach MN, MZ należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) tereny o symbolu MW należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

3) tereny o symbolu US należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 

4) tereny o symbolach A1UP, A3UP, A4UP, C1UP, D1UP, D2UP, E1UP, F11UP, F2UP, F3UP, F4UP, 
F5UP, F7UP, F9UP, G1UP, H1UP, I2UP, I3UP, I4UP należy traktować w myśl przepisów 
odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci lub młodzieży.

4. Dla terenów o symbolach ZŁ za wyjątkiem terenów o symbolach A9ZŁ i D8ZŁ÷D10ZŁ ustala się nakaz 
ochrony terenów stanowiących doliny rzek i potoków przed zabudową oraz przedsięwzięciami 
zmieniającymi istniejące ukształtowania poza tworzeniem zbiorników wodnych i stawów oraz ich 
przebudową. 

5. Na terenach o symbolach MN, MZ i MW ustala się zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju nowych 
obiektów i zmiany sposobu użytkowania na obiekty, których funkcjonowanie może wpłynąć na 
zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty 
i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty 
skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją 
rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki. 

6. Na terenach o symbolach UP, US ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania, którego 
uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane. 

7. Na terenach o symbolach P, PR, UC ustala się zakaz lokalizacji działalności, której uciążliwość wykracza 
poza granice terenów o tym samym przeznaczeniu. 

8. Na terenie o symbolu I13U ustala się zakaz lokalizacji instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych. 

9. Na terenach o symbolach ZC ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlu artykułami żywnościowymi.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 5. 1. Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
i podlegające ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi: 

1) kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ul. Wolna 125, nr rejestru A/559/66, na 
terenie o symbolu I5UP, 

2) zespół zabudowy osiedla patronackiego, składający się z czterech wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych i towarzyszących im budynków gospodarczych w granicach działki, ul. Słoneczna 8, 10, 
12, 14, nr rejestru A/236/09, na terenie o symbolu I6MW.

2. W granicach opracowania planu znajdują się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 
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1) budynek dawnej szkoły przy ul. Brackiej 6 na terenie o symbolu G7U, 

2) budynek mieszkalny przy ul. Ciasnej 3 na terenie o symbolu I29MN, 

3) zabudowa mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Lelewela 18, 19, 20, 21, 
ul. Mażewskiego 7, 9÷11, 12, 13÷15, 14÷16, 17÷19, 18÷20, 21÷23, 25÷27 i 26 na terenach 
o symbolach E3MN÷E7MN, 

4) kościół parafialny p.w. Tereski od Dzieciątka Jezus przy ul. K. I. Gałczyńskiego na terenie o symbolu 
D3UP, 

5) budynki mieszkalne przy ul. Kupieckiej nr 5 i 19 na terenach o symbolach D14MN 
i D11MZ, 

6) zabudowa osiedla robotniczego przy ul. 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (SP 13), 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 
72, 74, 76 na terenach o symbolach D13MW, D16MW÷D20MW, 

7) budynek przy ul. K. Miarki 3 na terenie o symbolu I5MW, 

8) budynek szkoły przy ul. K. Miarki 72 na terenie o symbolu I4UP, 

9) kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Małachowskiego 38 na  terenie 
o symbolu F2UP, 

10) stara plebania, ul. Małachowskiego 18 na terenie o symbolu F8U, 

11) budynek przy ul. Małachowskiego 40 na terenie o symbolu F33U, 

12) budynki mieszkalne przy ul. Ogrodowskiego nr 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a na terenie o symbolu 
I10MW, 

13) budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 49 na terenie o symbolu E20MN, 

14) wieża ciśnień przy ul. Prostej na terenie o symbolu E2ZP, 

15) budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej nr 2 na terenie o symbolu E1U, 

16) zabudowa historyczna Huty Silesia, ul. Przemysłowa 8 i 10 na terenie o symbolu I4P,

17) budynki przy ul. Przemysłowej 12, 13, 14, 16, 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 22, 23, 23a, 25, 28 na 
terenach o symbolach I3P, I4MW i I5MW, 

18) budynki przy ul. Strażackiej 1 i 5 na terenach o symbolach F56MZ i F57MZ, 

19) budynki przy ul. Mikołowskiej nr 96 i 130, 134 na terenach o symbolach I8U, I6U i I2P, 

20) budynki przy ul. Wolnej 8, 10, 12, 14, 16 i 17 w dzielnicy Piaski na terenach o symbolach I8MW i 
I3UP, 

21) budynek dawnej karczmy przy ul. Wolnej 130 na terenie o symbolu I80MZ, 

22) zabudowa osiedla robotniczego, ul. Zwycięstwa 8, 10, 12, 14 na terenie o symbolu D12MW, 

23) zabytkowe budynki KWK „Chwałowice” przy ul. Przewozowej 1, 4, ul. 1 Maja 96a na terenach 
o symbolach D7U, D5U i D3P,

24) szyb „Szymański” przy ul. Wodzisławskiej na terenie o symbolu C1P,

25) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Tkoczów na terenie o symbolu D8U, 

26) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Strażackiej na terenie o symbolu F1ZP, 

27) krzyż kamienny kapliczkowy, na zbiegu ulic Ogrodowskiego i Zakątek na terenie o symbolu I26MN, 

28) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Małachowskiego i ul. Kłokocińskiej na terenie 
o symbolu F15MN, 

29) krzyż kamienny kapliczkowy na zbiegu ulic Gotartowickiej, Boguszowickiej i Małachowskiego na 
terenie o symbolu F2KDZ, 

30) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Wolnej i ul. Ligockiej na terenie o symbolu I20KDD, 
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31) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu E50MZ, 

32) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Boguszowickiej na terenie o symbolu F4MZ, 

33) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu I56MZ, 

34) przydrożna kaplica domkowa, rozwidlenie ul. Żorskiej i ul. Ogrodowskiego na terenie o symbolu 
I29MN, 

35) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Kupieckiej na terenie o symbolu D15MN, 

36) kaplica architektoniczna domkowa, rozwidlenie ul. Niemcewicza i ul. Różyckiego na terenie 
o symbolu A123MZ, 

37) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Wodzisławskiej 119 na terenie o symbolu C1MN, 

38) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Niemcewicza na terenie o symbolu A20MN, 

39) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu I49MZ, 

40) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu E50MZ, 

41) kapliczka słupowa architektoniczna, skrzyżowanie ul. Skośnej i ul. Komunalnej na terenie o symbolu 
G17MZ, 

42) krzyż kapliczkowy przy ul. Zwycięstwa na terenie o symbolu D12MW, 

43) krzyż kapliczkowy przy ul. Mikołowskiej na terenie o symbolu E1U.

3. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów i założeń wymienionych w ust. 2 pkt 1÷24: 

1) nakaz zachowania brył, spadków dachów i detali architektonicznych, 

2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektów, pod warunkiem zachowania podziałów elewacji, 
rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, historycznych podziałów stolarki, wykończenia 
elewacji, w tym historycznej kolorystyki, okładzin, mozaik, faktur i detalu architektonicznego oraz 
zastosowania materiałów tradycyjnych, 

3) nakaz zachowania zabytkowego wystroju wnętrz i urządzeń w obiektach przemysłowych, 

4) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 m), 
informujących o usługach w strefie parteru, 

5) zakaz ocieplania ceramicznych elewacji budynków, 

6) nakaz zachowania układu kompozycyjnego zieleni i małej architektury oraz zieleni towarzyszącej na 
działkach, na których znajdują się obiekty wymienione w ust. 2 pkt 1÷24.

4.  Zakres ochrony konserwatorskiej krzyży, kapliczek i figur sakralnych wymienionych w ust. 2 pkt  25÷43 
obejmuje nakaz ich zachowania i konserwacji. 

5. Ustala się strefę „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującą  tereny o symbolach D13MW, 
D17MW÷D20MW, D10ZP, I5UP oraz częściowo tereny o symbolach D15MN, D16MW, D13KDW, 
D14KDW, D24KDW, D22KDD÷D24KDD, D3KDZ.

6. W obrębie strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) możliwość remontu ulic i placów z dostosowaniem ich nawierzchni do pełnienia funkcji ciągów 
pieszych i pieszo-jezdnych oraz funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu ich dotychczasowego układu, 

2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3, 

3) nakaz zachowania istniejących parków, skwerów i zieleńców, 

4) nakaz zachowania istniejących alej i ciągów drzew oraz możliwość ich uzupełnienia, 

5) nakaz wyłączenia z możliwości lokalizacji nowych budynków i budowli na terenie w granicach strefy 
„A” obejmującej kościół drewniany p.w. św. Wawrzyńca wpisany do rejestru zabytków i chroniony na 
podstawie przepisów odrębnych.
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7. Ustala się strefę „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej na terenach o symbolach E5MN, E7MN, 
I4MW, I8MW, I10MW oraz częściowo na terenach o symbolach E3MN, E4MN, E6MN, E5KDX, I3P, 
I11ZP, I7KDL obejmującą zabudowę: 

1) willową przy ulicach Prostej i Kolejowej, 

2) osiedle robotnicze przy ulicy Przemysłowej, 

3) osiedle robotnicze przy ulicy Ogrodowskiego.

8. W obrębie strefy „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) nakaz utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania zabudowy oraz zachowania w jej 
dotychczasowej formie architektonicznej zespołów zabudowy, 

2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3.

9. Ustala się strefę „K” – ochrony krajobrazu na terenach o symbolach I3US, I5US÷I9US, I4ZP, I5ZP, 
I7ZM, I2ZŁ, I4ZŁ, I6ZŁ, I7ZŁ, I1WS÷I4WS, I7KDX÷I9KDX oraz częściowo na terenach 
o symbolach I4US, I1ZŁ, I3ZŁ, I5ZŁ, I1KDZ, I2KDG, I2KDL.

10.  W obrębie strefy „K”  ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 

11. Ustala się strefę „OW” – obserwacji archeologicznej obejmującą stanowiska archeologiczne oraz obszar 
ochrony w promieniu 20,0 m od centrum stanowiska archeologicznego na terenach o symbolach: A40MZ, 
A4MN, D11ZR, E2PR, F83MZ, F103MZ, F1U, F17ZŁ, F28ZL, F1ZR, F30KDX, F2KDGP, H47MZ, 
H4P, I38ZM, I87MZ, I62MZ, E8U, I121MZ, I1R, I7ZR, I6ZR. 

12.  W strefie „OW” roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością 
przeprowadzenia badań bądź nadzorów archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony zabytków archeologicznych.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) tereny dróg publicznych wymienione w § 1 ust. 8 pkt 19 lit. a÷f, tereny zieleni urządzonej o symbolach ZP, 
tereny usług publicznych o symbolu UP, tereny sportu i rekreacji o symbolu US oraz otoczenie budynków 
użyteczności publicznej na terenach o symbolach U stanowiły będą przestrzeń publiczną ogólnodostępną, 

2) w zagospodarowaniu terenów wymienionych w pkt 1 należy uwzględniać znaczenie przestrzeni publicznej 
w poszczególnych rejonach miasta jako przestrzeni integrującej mieszkańców miasta i świadczącej o jego 
wizerunku, co wymaga: 

a) wykluczenia lokalizacji nośników reklamowych i reklam w terenach rozgraniczających drogi publiczne 
i przestrzenie publiczne, 

b) ograniczenia wysokości ogrodzeń od strony dróg publicznych do wysokości 1,60 m za wyjątkiem 
przypadków konieczności realizacji ekranów akustycznych, 

c) wykluczenia realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 

d) dopuszczenia lokalizacji obiektów handlowo-usługowych funkcjonujących w formie sezonowych 
kiermaszów, kawiarni i piwiarni letnich na terenach placów i pasaży publicznych oraz na terenach 
sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji imprez masowych.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz osuwania się mas ziemnych 

§ 7. 1. Na terenie objętym planem znajdują się udokumentowane złoża kopalin: 

1) złoża piasku podsadzkowego „Boguszowice” i kruszyw naturalnych „Boguszowice – K”, 

2) złoża soli kamiennej „Rybnik – Żory – Orzesze”, 
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3) nieeksploatowane złoża węgla kamiennego „Paruszowiec”, „Rymer” i „Rybnik – Jastrzębie pole 
rezerwowe”, 

4) eksploatowane złoża węgla kamiennego „Jankowice”, „Chwałowice” i „Marcel”.

2.  Na terenie objętym planem znajdują się obszary i tereny górnicze „Jankowice”, „Chwałowice”, 
Niedobczyce II”, „Radlin I”. 

3.  W granicach obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 2 ustala się nakaz uwzględniania 
aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i realizacji nowych 
obiektów. 

4.  Na terenie objętym planem znajduje się główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 345 Rybnik. 

5.  Na terenach położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz zachowania 
przepisów odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych. 

6.  Ustala się tereny pokazane graficznie na rysunkach planu, na których występuje zagrożenie zalaniem 
w czasie wezbrań powodziowych oraz zalaniem przy prawdopodobieństwie wezbrania Q=0,1%. 

7. W związku z ust. 6 na terenach o symbolach A5ZŁ, A1ZL, C6ZŁ, D2ZŁ, E5ZŁ, H1ZŁ, I4ZŁ, I15ZŁ, 
I16ZŁ, I18ZŁ, I18ZM oraz częściowo na terenach o symbolach A1ZŁ÷A3ZŁ, A6ZŁ, A7ZŁ, A2ZL, 
A7ZM, A9ZM, B1ZŁ÷B3ZŁ, C1ZŁ÷C3ZŁ, C2ZM, C4ZM, E4ZŁ, H3ZŁ, I1ZŁ÷I3ZŁ, I5ZŁ, I7ZŁ, 
I13ZŁ, I14ZŁ, I17ZŁ, I26ZŁ, I3ZL÷I5ZL, H1ZL, I4ZP, I10ZP, I2ZM, I3ZM, I7ZM, I9ZM ustala się 
zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych związanych ze stałym lub czasowym pobytem ludzi, 
a na terenach o symbolach E1ITK, H2ITK, I1ITK, I10U, I11U, I13U, I14U, I2UP i częściowo na 
terenach o symbolach A5MZ, A17MZ, A2ITK, C3MZ, C7MZ, C1ITK, I2MZ, I11MZ,  I44MZ, 
I49MZ, I50MZ, I56MZ,  I15MN, I9U, I12U, I16U, I1UP, I13US, I2ITK, H1US, H1KDS, I1KDS, 
I2KDS przy realizacji nowej zabudowy należy uwzględnić możliwości wystąpienia zagrożeń 
powodziowych poprzez usytuowanie poziomu parteru budynku na wysokości minimum 1,0 m ponad 
rzędną wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (tzw. woda stuletnia) oraz zakaz 
realizacji podpiwniczenia. 

8. W związku z ust. 6 ustala się zakaz lokalizacji: 

1) wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych na terenach o symbolach I3US÷I9US, o ile nie są 
związane z miejskim systemem kanalizacji oraz o ile nie stanowią rozbudowy obiektów istniejących, 

2) instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji 
chemicznych na terenie o symbolu H1P.

9. Na terenach o symbolach D4PR występują zagrożenia osuwania się mas ziemnych. 

10.  Zabudowa na terenach, o których mowa w ust. 9 musi być poprzedzona badaniami geologiczno-
inżynierskimi.

Rozdział 7.
Zasady scalania i podziału nieruchomości 

§ 8. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalne powierzchnie działek: 

a) dla  terenów o symbolach MN : 

- dla zabudowy wolnostojącej – 700,0 m2, 

- dla zabudowy bliźniaczej – 600,0 m2, 

- dla zabudowy zwartej – 200,0 m2,

b) dla terenów o symbolach MW, MZ – 700,0 m2, 

c) dla terenów o symbolach U, UP – 1000,0 m2, 

d) dla terenów o symbolach UC – 8000,0 m2, 
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e) dla terenów o symbolach US, ZD, ZC, ZM, KD, KK – 5000,0 m2, 

f) dla terenów o symbolach P, PR – 2500,0 m2, 

g) dla terenów o symbolach ZP, ZŁ – 1000,0 m2, 

h) dla terenów o symbolach WS – 100,0 m2, 

i) dla terenów o symbolach IT – 250,0 m2, 

2) minimalna szerokość frontu działek: 

a) na terenach o symbolach MN : 

- dla zabudowy wolnostojącej –  20,0 m, 

- dla zabudowy bliźniaczej – 15,0 m, 

- dla zabudowy zwartej – 6,0 m,

b) dla terenów o symbolach MW, MZ – 18,0 m, 

c) dla terenów o symbolach U, UP – 24,0 m, 

d) dla terenów o symbolach UC, US – 50,0 m, 

e) dla terenów o symbolach P, PR – 30,0 m, 

f) dla terenów o symbolach ZP, ZD, ZC, ZM, ZŁ, WS, KD, KK, IT –10,0 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z tolerancją 15°.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) możliwość modernizacji i rozbudowy dróg: 

a) o symbolach A1KDG, A2KDG, B1KDG, C1KDG, E1KDG, E2KDG, E5KDG, I7KDG÷I11KDG 
do dróg publicznych klasy „główna” - szerokość w liniach rozgraniczających  25,0 m, 

b) o symbolach: A1KDZ, A3KDZ÷A5KDZ, B1KDZ, B2KDZ, D1KDZ, D3KDZ, D6KDZ, D7KDZ, 
E1KDZ, E2KDZ, E4KDZ, F1KDZ÷F3KDZ, F5KDZ, F6KDZ, G2KDZ, H1KDZ÷H4KDZ, 
I1KDZ, I4KDZ÷I8KDZ do dróg publicznych klasy „zbiorcza” – szerokość w liniach 
rozgraniczających 20,0 m, 

c) o symbolach A1KDL÷A5KDL, C1KDL, C2KDL, D2KDL, D4KDL, D6KDL, D7KDL, D9KDL, 
D10KDL, D12KDL, D13KDL, E1KDL÷E8KDL, E11KDL, E12KDL, F1KDL, F2KDL, 
G1KDL, H1KDL, I1KDL÷I9KDL do dróg publicznych klasy „lokalna” – szerokość w liniach 
rozgraniczających 12,0 m, 

d) o symbolach KDD do publicznych dróg klasy „dojazdowa” – szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0 m, 

e) o symbolach KDX do ciągów pieszo-jezdnych - szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m, 

f) o symbolach KDW do dróg wewnętrznych - szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m,

2) dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w pkt 1, zgodnie 
z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg, 

3) możliwość realizacji drogi o symbolu B1KDGP, C1KDGP, D1KDGP÷D3KDGP, E3KDGP, 
F1KDGP, F2KDGP, G1KDGP, H1KDGP jako drogi publicznej klasy „główna ruchu 
przyspieszonego” ze skrzyżowaniami w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu, 

4) realizację dwupoziomowych skrzyżowań drogi, o której mowa w pkt 3 na terenach o symbolach 
B1KDGP, D3KDGP, E2KDGP, F2KDGP, 

5) możliwość realizacji nowych dróg w liniach rozgraniczających pokazanych na rysunkach planu: 

a) o symbolach KDGP jako drogi klasy „główna ruchu przyspieszonego”, 
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b) o symbolach KDG jako drogi klasy „główna”, 

c) o symbolach KDZ jako drogi klasy „zbiorcza”, 

d) o symbolach KDL jako drogi klasy „lokalna”, 

e) o symbolach KDD jako drogi klasy „dojazdowa”, 

f) o symbolach KDX jako ciągów pieszo-jezdnych, 

g) o symbolach KDW jako dróg wewnętrznych.

2. Ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenów o symbolach A1KK, A2KK, D1KK÷D4KK, E1KK, 
F1KK÷F4KK, G1KK÷G4KK, H1KK,  I1KK dla komunikacji kolejowej. 

3. Ustala się możliwość utrzymania przeznaczenia obiektów i urządzeń obsługi komunikacji kołowej oraz 
realizacji nowych na terenach o symbolach A1KDS, D1KDS÷D8KDS, F1KDS÷F6KDS, G1KDS, 
H1KDS, H2KDS, I1KDS÷I9KDS. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 dla realizacji nowych dróg publicznych ustala się następujące szerokości terenu 
w liniach rozgraniczających: 

1) dla realizacji dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego” – 40,0 m, 

2) dla realizacji dróg klasy „główna” – 25,0 m, 

3) dla realizacji dróg klasy „zbiorcza” – 20,0 m, 

4) dla realizacji dróg klasy „lokalna” – 12,0 m, 

5) dla realizacji dróg klasy „dojazdowa” – 10,0 m, 

6) dla realizacji ciągów pieszo-jezdnych – 6,0 m, 

7) dla realizacji dróg klasy „wewnętrzna” – 4,5 m.

5.  Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, niż te o których mowa w ust. 4 zgodnie 
z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg. 

6. Dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
i produkcyjnej o symbolach MW, MN, MZ, U, UC i P drogami wewnętrznymi i ciągami pieszo-
jezdnymi. 

7. W ramach terenów o symbolach KDGP, KDG, KDZ, KDL ustala się możliwość funkcjonowania 
i realizacji wydzielonych ścieżek rowerowych. 

8. Ustala się następujące normatywy służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych w zależności od planowanego programu inwestycji: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – 40 miejsc na 1000 m2 podstawowej 
powierzchni użytkowej, 

3) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 – 30 miejsc na 1000 m2 podstawowej 
powierzchni użytkowej, 

4) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 120 m2 – 1 miejsce na 20 m2 podstawowej 
powierzchni użytkowej, 

5) hotele – 30 miejsc na 100 łóżek, 

6) obiekty sakralne – 1 miejsce na 10 miejsc siedzących, 

7) przychodnie – 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

8) restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich, 

9) biura – 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

10) budynki przemysłowe – 20 miejsc na 100 zatrudnionych, 
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11) ogrody działkowe – 1 miejsce na 3 ogrody, 

12) cmentarze – 15 miejsc na 10 000 m2.

9. Na terenie o symbolu D7KDZ ustala się możliwość realizacji dwupoziomowego skrzyżowania drogi klasy 
„zbiorcza” z linią kolejową z uwzględnieniem bezkolizyjnego przejścia pieszego i ścieżki rowerowej. 

10. Ustala się nakaz realizacji przejścia dla zwierząt w rejonie potoku Boguszowickiego pod drogą 
o symbolu F1KDGP oraz nakaz realizacji drogi wewnętrznej łączącej tereny leśne na odcinku drogi 
o symbolu G1KDGP, przy czym skrzyżowanie drogi wewnętrznej z drogą o symbolu KDGP musi być 
zrealizowane jako dwupoziomowe.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się 
zasady ogólne: 

1) utrzymuje się istniejące przebiegi oraz lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza się korektę przebiegu sieci lub zmianę lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej 
w sposób niezwiększający dotychczasowego ograniczenia użytkowania podstawowego przeznaczenia 
terenu, 

3) projektowane sieci infrastruktury technicznej jeżeli pozwalają na to warunki techniczne 
i technologiczne należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się 
zasady szczegółowe: 

1) w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę: 

a) pobór wody odbywać się będzie z sieci miejskiej zaopatrywanej z: 

- układu zewnętrznego rurociągów, w tym systemów „Dziećkowice”, „Goczałkowice” i „Strumień” 
powiązanych ze zbiornikiem wody zapasowej w Pszowie, 

- układu wewnętrznego wspomagającego zaopatrywanie z lokalnych ujęć położonych na terenie 
miasta,

b) pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby 
zabezpieczania przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych), 

c) dopuszcza się pobór wód powierzchniowych dla celów przemysłowych,

2) w zakresie systemu odprowadzania ścieków: 

a) wprowadza się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej, 
a wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 

b) ścieki bytowe winny być kierowane na centralną oczyszczalnię „Rybnik” oraz na wspomagające ją 
oczyszczalnie w dzielnicach Kłokocin i Chwałowice, 

c) na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną lub na terenach posiadających oczyszczalnie 
przydomowe dopuszcza się ich stosowanie lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach 
z okresowym ich opróżnianiem na oczyszczalnie, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,

3) w zakresie systemu elektroenergetycznego: 

a) tranzyt energii elektrycznej liniami 110 i 20 kV, 

b) dostawę energii dla odbiorców poprzez stacje transformatorowe 20/0,4 kV, 

c) w terenach centralnych miasta i dzielnic zaopatrzenie z sieci kablowej i stacji transformatorowych 
wbudowanych, 

d) w terenach poza centrum dopuszcza się zasilenie w energię z sieci napowietrznej i transformatorów 
słupowych,

4) w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz: 
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a) dostawa gazu wysokometanowego odbywa się systemem rurociągów dla celów przygotowania 
posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania, 

b) dopuszcza się stosowanie gazu propan-butan, 

c) pobór gazu dla zabudowy wielorodzinnej odbywa się z sieci niskoprężnej, 

d) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się pobór gazu z sieci średnioprężnej,

5) w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło: 

a) dla istniejącej zabudowy wielorodzinnej zaopatrywanej z sieci zdalaczynnej utrzymanie źródła i sieci 
przesyłowej pod warunkiem spełnienia przez źródło norm ochrony środowiska, 

b) w przypadku braku możliwości modernizacji źródła, o którym mowa w pkt 5 lit. a przejęcie sieci 
przez źródło spełniające aktualne na dzień uchwalenia planu normy emisji, 

c) modernizację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w kierunku systemów o wysokiej 
sprawności energetycznej,

6) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

3.  W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako 
inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

1. W ramach terenu o symbolu D4KDZ dopuszcza się budowę tymczasowej drogi technologicznej 
transportu kolejowego odpadów wydobywczych do czasu realizacji robót rekultywacyjnych. 

2. W ramach terenów o symbolach E30U, E32U, E6ZR, E5KDG dopuszcza się urządzenie technologicznej 
drogi samochodowej i kolejowej do terenu o symbolu E2PR do czasu zakończenia rekultywacji tych 
terenów.

§ 12. Granice terenów przeznaczonych do rekultywacji, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów 
służących organizacji imprez masowych oraz terenów rozmieszczenia obiektów handlowych 

Ustala się obszary oznaczone następującymi symbolami na rysunkach planu: 

1) przeznaczone do rekultywacji  tereny o symbolach A1PR, A2PR, D1PR, D3PR÷D10PR, E1PR, E2PR, 
F1PR oraz z możliwością rekultywacji na terenach o symbolach A9ZŁ i D8ZŁ÷D10ZŁ,

2) rekreacyjno-wypoczynkowe na terenach o symbolach A1US, A2US, D1US÷D3US, E1US, F1US, H1US, 
H2US, I1US÷I13US, 

3) służące organizacji imprez masowych na terenach o symbolach I3US÷I9US, H2US, 

4) pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenach o symbolach 
I1UC÷I7UC. 

Rozdział 10.
Przepisy dla zbiorów terenów o tym samym przeznaczeniu 

§ 13. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej 
intensywności o symbolu MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki wielorodzinne, 

b) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe, 

c) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie, 

d) budynki gospodarcze, 

e) parkingi dla samochodów osobowych, 
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f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 30 %, 

d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki 
budowlanej, 

e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki jednorodzinne – 10,0  m, 

- budynki wielorodzinne i usługowe – 12,5 m, 

- budowle – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenach o symbolu F2MN od cmentarza na terenie o symbolu 
F1ZC. 

§ 14. Dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe, 

b) zespoły garaży dla samochodów osobowych oraz garaże wielopoziomowe podziemne i nadziemne, 

c) parkingi dla samochodów osobowych, 

d) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 20 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki wielorodzinne – 20,0 m, 

- budynki usługowe – 12,5 m, 

- budowle i parkingi wielopoziomowe nadziemne – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

§ 15. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej o symbolach MZ 
ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe, 

b) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie, 

c) budynki wielorodzinne, 

d) zabudowa zagrodowa na terenach o symbolach A74MZ, A115MZ, A116MZ, A117MZ, A127MZ, 
F44MZ, F49MZ, I120MZ, I121MZ, I123MZ, I126MZ, G19MZ, H21MZ,

e) budynki gospodarcze, 

f) parkingi dla samochodów osobowych, 

g) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

h) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 35 %, 

d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki 
budowlanej, 

e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki mieszkalne – 10,0 m, 

- budynki usługowe – 12,5 m, 

- budowle – 15,0  m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, przy czym na terenach wymienionych w pkt 2 lit. d – 10,0 m,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy: 

a) na terenach o symbolach A73MZ i A75MZ od cmentarza na terenie o symbolu A1ZC, 

b) na terenach o symbolach D15MZ,  D17MZ÷D19MZ od cmentarza na terenie o symbolu D1ZC, 

c) na terenach o symbolach F24MZ, F25MZ i F38MZ od cmentarza na terenie 
o symbolu F1ZC, 

d) na terenach o symbolach F106MZ, F107MZ i F129MZ od cmentarza na terenie 
o symbolu F2ZC, 

e) na terenach o symbolach I51MZ÷I53MZ od cmentarza na terenie o symbolu I1ZC. 

§ 16. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy usługowej o symbolach U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) mieszkania funkcyjne, 

b) garaże dla samochodów osobowych, 

c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, 

d) parkingi, 
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e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 30 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- obiekty administracyjne – 36,0 m, 

- garaże – 6,0 m, 

- mieszkania funkcyjne – 10,5 m, 

- pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu 
zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m, 

- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi dotyczącymi cmentarzy: 

a) na terenie o symbolu D16U od cmentarza na terenie o symbolu D1ZC, 

b) na terenach o symbolach F17U, F18U od cmentarza na terenie o symbolu F2ZC,

5) zakaz lokalizacji krematorium na terenie o symbolu F18U. 

§ 17. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów usług publicznych o symbolach UP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty i pomieszczenia usługowe o charakterze niepublicznym, 

b) mieszkania funkcyjne, 

c) garaże dla samochodów osobowych, 

d) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne, 

e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 30 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- mieszkania funkcyjne – 10,5 m, 

- obiekty administracyjne – 36,0 m, 
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- pozostałe budynki – 15,0 przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu 
zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m, 

- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenie o symbolu A2UP od cmentarza na terenie o symbolu A1ZC. 

§ 18. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów sportu i rekreacji o symbolach US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) możliwość lokalizacji obiektów i usług handlu, gastronomii za wyjątkiem terenów o symbolach 
I3US÷I9US oraz H2US pod warunkiem, że nie będą stanowiły więcej niż 30 % powierzchni w ramach 
poszczególnych inwestycji, 

b) mieszkania funkcyjne, 

c) obiekty inwentarskie i magazynowe związane z funkcją sportowo-rekreacyjną za wyjątkiem terenów 
o symbolach I3US÷I9US oraz H2US, 

d) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

e) obiekty małej architektury, 

f) ścieżki rowerowe, 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 60 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki usługowe – 12,5 m, 

- budynki o funkcji sportu i rekreacji – 15,0 m, 

- mieszkania funkcyjne – 10,5 m, 

- hale widowiskowo – sportowe, zadaszenia boisk i stadionów – 30,0 m, 

- budowle – 15,0 m, 

- pozostałe budynki – 6,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu, 

f) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych na terenach o symbolach I3US÷I9US oraz H2US.

§ 19. Dla zbiorów terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

o symbolach UC ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) garaże dla samochodów osobowych, 

b) obiekty o funkcji produkcyjnej, 
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c) obiekty usługowe, 

d) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, 

e) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne, 

f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 10 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki usługowe – 12,5 m, 

- garaże – 6,0 m, 

- obiekty administracyjne – 36,0 m, 

- pozostałe  budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu 
zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii 
prowadzonej produkcji – 30,0 m, 

- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

§ 20. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
o symbolach P ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, 

b) obiekty usługowe, 

c) mieszkania funkcyjne, 

d) garaże i parkingi oraz obiekty i urządzenia stacji obsługi komunikacji i transportu, 

e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, 

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %, 

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 20 %, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki usługowe – 12,5 m, 

- mieszkania funkcyjne – 10,0 m, 

- garaże – 6,0 m, 
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- obiekty administracyjne – 36,0 m, 

- pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu 
zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii 
prowadzonej produkcji – 30,0 m, 

- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

§ 21. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 dla zbiorów terenów przeznaczonych do rekultywacji o symbolach PR ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe – rekultywacja terenów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z procesem rekultywacji oraz obiektów 
usługowych, 

b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

c) ścieżki rowerowe, 

d) zieleń urządzona, 

e) obiekty małej architektury,

3) następujące kierunki rekultywacji terenów: 

a) tereny o symbolach A1PR, A2PR, D3PR – kształtowanie budowli krajobrazowej z wykorzystaniem 
odpadów wydobywczych z bieżącej eksploatacji węgla kamiennego w formie wzgórza pokrytego trawą 
i zadrzewieniami z obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi, 

b) tereny o symbolach E1PR, E2PR, F1PR – wykorzystanie odpadów wydobywczych dla kształtowania 
obszarów zadrzewionych, z pozostawieniem przebiegu potoku Młynówka jako rowu odwadniającego oraz 
z możliwością tworzenia parku, 

c) tereny o symbolach D1PR, D4PR÷D10PR – kształtowanie obszarów zadrzewionych z dopuszczeniem 
kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla 
kamiennego,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7, 

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – 70 %, 

c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- obiekty związane z procesem rekultywacji – 12,5 m, 

- obiekty usługowe, sportowo – rekreacyjne i turystyczne – 10,0 m, 

- budowle krajobrazowe – 30,0 m, 

- budowle inne niż krajobrazowe – 15,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu.

§ 22. Dla zbiorów terenów rolniczych o symbolach R ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – pola uprawne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi polne, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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c) drogi gospodarcze, zadrzewienia śródpolne, 

d) tymczasowe obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, 

e) ścieżki rowerowe w ramach istniejących dróg polnych i gospodarczych,

3) możliwość nadbudowy i przebudowy oraz wymiany kubatury istniejących budynków o maksymalnie 50% 
powierzchni zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu i do wysokości maksymalnie 10,5 m. 

§ 23. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów lasów o symbolach ZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) możliwość realizacji obiektów i urządzeń turystycznych oraz parkingów leśnych dopuszczonych 
w przepisach dotyczących lasów, 

b) ścieżki rowerowe, 

c) obiekty małej architektury związane z obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i obiekty służące 
gospodarce leśnej, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadkach braku innych możliwości ich realizacji,

3) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m. 

§ 24. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni urządzonej o symbolach ZP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona, 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) obiekty usług handlu, gastronomii i kultury pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia zabudowy 
nie będzie przekraczała 10 % powierzchni w ramach poszczególnych inwestycji, 

b) obiekty małej architektury, 

c) ścieżki rowerowe, 

d) szalety publiczne, 

e) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, dojazdy do nieruchomości i budynków, 

f) podziemne sieci infrastruktury technicznej,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy –  0,1, 

b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 wysokość zabudowy nie może być większa niż 6,0 m, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu.

§ 25. Dla zbiorów terenów ogrodów działkowych o symbolach ZD ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe, 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) obiekty świetlic z miejscem zebrań oraz możliwością organizacji imprez okolicznościowych, 

b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) obiekty małej architektury,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1, 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu, 

c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

Id: 7745A873-76DD-48EE-A6D1-CF120E898A6A. Podpisany Strona 21



- obiekty świetlic – 10,0 m, 

- budowle – 15,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m. 

§ 26. Dla zbiorów terenów cmentarzy o symbolach ZC ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz, 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) kaplice cmentarne, domy przedpogrzebowe, 

b) obiekty usługowe związane z funkcjonowaniem cmentarza, 

c) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

d) obiekty małej architektury,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, przy czym wysokość zabudowy z zastrzeżeniem 
§ 34 ust. 7 nie może być większa niż 10,0 m, za wyjątkiem obiektów sakralnych dla których dopuszcza się 
możliwość zwiększenia wysokości do 16,0 m, 

b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1, 

c) powierzchnia zabudowy budynkami – 10 % całej powierzchni wydzielonej na rysunku planu i oznaczonej 
symbolem ZC, 

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % całej powierzchni wydzielonej na 
rysunku planu i oznaczonej symbolem ZC.

§ 27. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ogrodów przydomowych o symbolach ZM ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – ogrody przydomowe, 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) obiekty małej architektury, 

b) altany ogrodowe, 

c) oczka wodne, ścieżki spacerowe i rowerowe, 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, 

e) garaże i budynki gospodarcze,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1, 

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 
80 %, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%, 

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy: 

- budynki – 10,0 m, 

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m. 

§ 28. Dla zbiorów terenów zalesień o symbolach ZR, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zalesienia, 

2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) dojazdy do nieruchomości, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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c) obiekty i urządzenia turystyczne oraz parkingi leśne dopuszczone w przepisach dotyczących lasów, 

d) ścieżki rowerowe, 

e) rolnicze użytkowanie terenu.

§ 29. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni łęgowej i niskiej o symbolach ZŁ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń łęgowa i niska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) stawy i zalewiska z możliwością budowy obiektów towarzyszących związanych z hodowlą ryb (obiekty 
jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 4,0 m i maksymalnej powierzchni zabudowy 24 m2 przy 
założeniu 1 obiekt na 1 staw o powierzchni lustra wody minimum 1,0 ha), 

b) ścieżki rowerowe i spacerowe, 

c) drogi o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, 

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

e) rekultywacja z wykorzystaniem odpadów wydobywczych na terenach o symbolach A9ZŁ i 
D8ZŁ÷D10ZŁ,

3) maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej – 4,0 m.

§ 30. Dla zbiorów terenów wód powierzchniowych o symbolach WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) wszelkiego rodzaju urządzenia związane z zachowaniem retencji wód powierzchniowych, 

b) rekreacyjne wykorzystanie terenów bez możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych (budową wysp, 
półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów).

§ 31. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów komunikacji drogowej o symbolach KDA, KDGP, KDG, 
KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW, KDS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu drogowego, w tym 
ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych 
norm hałasu, 

b) garaże, stacje paliw, myjnie samochodowe i obsługi samochodów wraz z towarzyszącymi obiektami 
i pomieszczeniami usług handlu i gastronomii na terenach o symbolach KDS za wyjątkiem terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

c) ścieżki rowerowe, chodniki, oraz zadrzewienia i zieleń urządzona,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8, 

b) z zastrzeżeniem § 34 ust.7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.

§ 32. Dla zbiorów terenów komunikacji kolejowej o symbolach KK ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : 

a) linie i bocznice kolejowe, 

b) budynki kolejowe,
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu kolejowego, w tym 
ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych 
norm hałasu, 

b) urządzenia związane z transportem kolejowym pasażerskim i towarowym,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5, 

b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0  m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.

§ 33. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów infrastruktury technicznej o symbolach IT ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty kubaturowe związane z funkcjonowaniem obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) składowiska odpadów komunalnych na terenach o symbolach F1ITO, D1ITO, D2ITO, 

c) place i parkingi, 

d) zieleń urządzona i izolacyjna,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %, 

c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40 %. 

Rozdział 11.
Przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

§ 34. 1. Na terenach o symbolach A1PR, A2PR, D1PR, D3PR÷D10PR dopuszcza się możliwość 
kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla 
kamiennego. 

2. Budowle, o których mowa w ust. 1, na których ustala się zakaz składowania odpadów komunalnych 
muszą być realizowane przy uwzględnieniu: 

1) zabezpieczenia wód podziemnych przed skutkami zagospodarowania odpadów wydobywczych, 
poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy izolującej poziom wód podziemnych od negatywnych 
wpływów budowli krajobrazowej, 

2) rozdziału wód powierzchniowych od wód mających kontakt z masami skalnymi, 

3) rekreacyjnego przeznaczenia terenów po przeprowadzeniu ich rekultywacji w kierunku zadrzewienia 
i pokrycia zielenią niską.

3. Na terenie o symbolu F3P ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy 
terenu. 

4. Na terenie o symbolu F1ITO ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 
30,0 m od strony północnej i północno-wschodniej istniejącego oczka wodnego. 

5.  W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną 
linią zabudowy ustaloną w planie dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem 
nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg od których 
wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy. 
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6. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy graniczących z terenami cmentarnymi o symbolach 
A1ZC, D1ZC, F1ZC, F2ZC, I1ZC ustala się zakaz realizacji zakładów produkujących artykuły 
żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności. 

7.  Na obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających 
lotnisko, pokazanym na rysunku planu, wysokość najwyżej położonych punktów budynków, budowli 
i obiektów małej architektury nie może być większa niż wysokość rzędnych bezwzględnych płaszczyzn 
ograniczających, których granice i wartości rzędnych bezwzględnych pokazano na rysunku planu, 
a obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, wolnostojące anteny, 
nie mogą naruszać wysokości powierzchni ograniczających, pomniejszonych o co najmniej 10,0 m. 
Ograniczenie wysokości zabudowy obejmuje również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach 
budowlanych, w tym także inwestycje celu publicznego z zakresu łączności. 

8. Na terenach F1ITO, D1ITO i D2ITO ustala się zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, 
które mogą stanowić źródło żerowania ptaków i hodowania ptaków latających, mogących stanowić 
zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe 

§ 35. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 

1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego U, UP, UC, P – 30 %, 

2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego MW, MN, MZ – 20 %, 

3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 10 %.

§ 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rybnika. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 28 maja 2014 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

ROZSTRZYGNIĘCIA RADY 
MIASTA RYBNIKA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAGI LP.  NR 

UWAGI 

 DATA 
WPŁYWU 

UWAGI 
 TREŚĆ UWAGI 

 OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ 
DOTYCZY 
UWAGA 

 USTALENIA PROJEKTU 
MIEJSCOWEGOPLANU DLA 
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA UWAGA 
UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 
NIEUWZGLĘDNIO- 

NA

 UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

3 21.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na 
przeprowadzenie 
drogi G16KDX 
przez teren działki 
415/35, która jest 
jego własnością 

415/35 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

2 

4 21.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na 
przeprowadzenie 
drogi G2KDX 
przez teren działki 
361/35, która jest 
jego własnością 

361/35 KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych, 
MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

3 

5 21.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekształcenie 
działki na teren 
budowlany 

1153/25 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

4 

7 25.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekształcenie 
obszaru działki 
aktualnie 
przeznaczonej pod 
tereny ZL na 
tereny MN 

2227/267 MN - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZL - Tereny lasów, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

5 

8 25.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu na tereny 
usług 

5610/216 KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy "główna" 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

6 

10 27.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi wewnętrznej 
z części działki 
(wg załącznika 
graficznego)

1379/130 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDW - Tereny dróg 
wewnętrznych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
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uwagę. 

7 

12 28.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi 
przebiegającej 
przez jego parcele 

1669/92; 
1761/92 

KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy zbiorcza 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta i optymalne 
w rejonie, w którym 
złożono uwagę. 

8 

13 29.11. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z ogrodów 
przydomowych na 
tereny pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
(zgodnie ze 
studium)

165/16 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

9 

14 02.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z ogrodów 
przydomowych na 
tereny pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
(poszerzy to teren 
pod zabudowę, 
który  obecnie jest 
zbyt mały 
i uniemożliwia 
budowę domu)

1368/100 ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

10 

18 02.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przebiegu drogi 
dojazdowej do 
działek oraz 
zmiany 
w przeznaczeniach 
wg treści wniosku 
i załącznika 
graficznego 

691/40;  238/42 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
ZR - Tereny zalesień 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

11 

21 03.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przywrócenie 
pierwotnego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
oraz pozwolenia 
na zabudowę 
domu 
jednorodzinnego 
z garażem 

988/37 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

12 

22 03.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przywrócenie 
takich samych 
warunków 
zabudowy jakie 
były w trakcie 
kupna działki 

349/13;  350/13 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

13 

23 03.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przywrócenie 
pierwotnego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
oraz pozwolenia 

987/37 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
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na zabudowę 
domu 
jednorodzinnego 
z garażem 

i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

14 

24 03.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z terenów 
zalesionych na 
tereny usługowe 
z możliwością 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1271/12 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

15 

27/1 04.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z terenów 
zieleni na tereny 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

143 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

16 

27/2 04.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek z terenów 
zieleni na tereny 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

409/145; 175 ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
ZR - Tereny zalesień 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

17 

29 04.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o powiększenie 
o minimum 20 m 
terenów 
przeznaczonych 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

1558/81 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

18 

46 04.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi, aby droga 
H2KDX 
przebiegała 
w planie zgodnie 
z jej śladem 
w terenie. Droga ta 
jest utwardzona 
i od lat używana. 
W jej pasie 
przebiegają 
wszystkie media 

870/35 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

19 

47 04.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
dróg z działki, 
ponieważ 
przebiegi 
wyznaczonych 
dróg obniżają 
wartość działki 
i uniemożliwia 
podział majątku 
i zabudowę 
(dodatkowo przez 
teren działki 
przebiega linia 

185/53 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDW - Tereny dróg 
wewnętrznych 

 ● Tylko częściowo 
skorygowano 
wydzielenia dróg na 
wnioskowanej działce.
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WN z wyznaczoną 
strefą ochronną)

20 

49 05.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o wprowadzenie 
w zapisach planu 
możliwości 
świadczenia usług 
dla ludności 
nie wiążącej się 
z występowaniem 
nadmiernego 
hałasu na terenie 
posesji 

2035/45 MN - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono zapisy 
projektu planu 
dotyczące hałasu 
zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

21 

51/1 06.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie działki pod 
zabudowę 
jednorodzinną 

1254/333 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZŁ - Tereny zieleni łęgowej 
i niskiej 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

22 

51/2 06.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie części 
działki pod 
zabudowę 
jednorodzinną 

2468/336 ZŁ - Tereny zieleni łęgowej 
i niskiej, 
ZR - Tereny zalesień 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

23 

58 10.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z terenów 
ogrodów 
przydomowych na 
tereny 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej 

1367/100 ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

24 

70 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przeznaczenie 
w całości działki 
pod ekstensywną 
zabudowę 
mieszkaniową oraz 
zmianę w zapisach 
planu w paragrafie 
15 pkt 3a i 3b na: 
maks. intensyw. 
zabud. - 0,7; maks. 
pow. zabud. - 40% 

484/22 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Powiększono teren MZ 
na wnioskowanej 
działce zgodnie 
z obowiązującym 
planem miejscowym 
wskaźniki 
urbanistyczne 
skorygowano w innym 
zakresie.

25 

71 11.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o zmniejszenie 
szerokości drogi 
od strony 
południowej do 
2,5 m od granicy 
działki oraz 
usunięcie drogi od 
strony północnej 

825/52; 
53 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę. 

26 

72 11.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o zlikwidowanie 
drogi przecinającej 
jego działkę na 

970/33 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDD - Tereny publicznych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
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dwie części oraz 
zmianę części 
działki 
przeznaczonej na 
tereny zabudowy 
usługowej na 
tereny 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej 

dróg klasy „dojazdowa” w którym złożono 
uwagę.

27 

73 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przeznaczenie 
działki pod tereny 
zabudowy 
mieszkań 
jednorodzinnych 

3181/554 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
R - Tereny rolnicze 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

28 

74 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przeznaczenie 
działki pod tereny 
zabudowy 
mieszkań 
jednorodzinnych 

3181/554 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
R - Tereny rolnicze 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

29 

79 10.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu E2PR na 
tereny zielone 
(służące do 
rekreacji)

Teren E2PR PR – Tereny przeznaczone 
do rekultywacji 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

30 

84 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
z terenu zabudowy 
usługowej na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
oraz przesunięcie 
nieprzekraczalnej 
linii zabudowy 
bliżej drogi (ul. 
Tkoczów)

733/30 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDGP - Tereny 
publicznych dróg klasy 
„główna ruchu 
przyspieszonego”

 ● W projekcie planu 
skorygowano linie 
zabudowy 
i pozostawiono 
usługowe przeznaczenie 
terenu.

31 

87 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o umożliwienie 
budowy na 
terenach MZ 
domów 
wielorodzinnych 
o maksymalnej 
wysokości 
zabudowy 
wynoszącej 12,5 m 

893/55 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Pozostawiono 
wskaźniki 
maksymalnych 
wysokości zabudowy 
zgodnie z projektem 
planu.

32 

88 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
części terenu 
ogrodów 
przydomowych na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5824/570, 
5826/570 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

33 91 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 

954/113 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
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przebiegu drogi 
I71KDX (wg 
załącznika 
graficznego - 
przesunięcie jej na 
działki 955/113, 
956/113 
i 957/113). 
Właściciele w/w 
działek odstąpią 
po 3 - 4 metry 
i będzie można 
wyznaczyć drogę 
o szerokości 6-8m 

KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

34 

93 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na przebieg drogi 
przez jego działkę 

142/95; 
162/128 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

35 

94 12.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na przebieg drogi 
I72KDX przez 
jego działkę 

958/113 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

36 

100 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na przebieg drogi 
przez jego działkę 

2516/77 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

37 

101 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
z terenów zieleni 
na tereny 
zabudowy 
usługowej 

1642/112 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

38 

102 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
z terenów 
zabudowy 
usługowej na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
o niskiej 
intensywności 
zabudowy (MN)

866/96 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

39 

103 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
z terenów 
zabudowy 
usługowej na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
o niskiej 
intensywności 
zabudowy (MN)

864/96 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDL - Tereny publicznych 
dróg klasy „lokalna”, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

40 

104 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
z terenów 
zabudowy 
usługowej na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
o niskiej 
intensywności 

866/96 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.
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zabudowy (MN)

41 

107 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi z jego 
działki 

2686/325 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

42 

113 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
uważa, że droga 
E3KDZ biegnąca 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie jego 
działek znacząco 
obniża wartość 
tychże działek 
(naraża na hałas, 
drgania i spaliny 
oraz uniemożliwia 
rozbudowę 
budynków)

1666/92; 
1935/92 

U - Tereny zabudowy 
usługowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

43 

116 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się 
z budową drogi 
E3KDZ (chyba, że 
jego działka 
zostanie 
wykupiona)

1936/92 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

44 

117 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi C5KDX 

1461/56 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Zrezygnowano 
w projekcie planu 
z wydzielenia 
wnioskowanej drogi.

45 

118 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi A12KDW 
przebiegającej 
przez jego parcelę. 
Dojazd na działkę 
odbywa się z ulicy 
Wodzisławskiej 
(służebność 
drogowa)

5145/174 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDW - Tereny dróg 
wewnętrznych 

 ● Skorygowano przebieg 
drogi wewnętrznej na 
działce, lecz 
pozostawiono jej 
przebieg.

46 

119 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przesunięcie linii 
zabudowy bliżej 
drogi na części 
działki 
przeznaczonej na 
tereny zabudowy 
usługowej (E25U) 
oraz 
o przekwalifiko-
wanie terenu 
E4ZR na teren 
budowlany 

778/88 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
ZR - Tereny zalesień, 
KDGP - Tereny 
publicznych dróg klasy 
„główna ruchu 
przyspieszonego”, 
KDW - Tereny dróg 
wewnętrznych 

 ● Przesunieto 
nieprzekraczalną linię 
zabudowy. 
Pozostawiono 
przeznaczenie części 
działki zgodnie ze 
studium do terenów 
wyłączonych 
z zabudowy.

47 

121 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o odblokowanie 
działki 
i przekwalifiko-
wanie jej na teren 
budowlany 

5614/223 KDG – Tereny publicznych 
dróg klasy „główna” 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

48 

122 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o odblokowanie 
działki 
i przekwalifikowa
nie jej na teren 
budowlany 

5614/223 KDG – Tereny publicznych 
dróg klasy „główna” 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
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przestrzennego.

49 

124 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie terenu 
przeznaczonego do 
rekultywacji na 
tereny zielone 
z możliwością 
zabudowy 
jednorodzinnej 

2228/5 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji 

 ● Działkę włączono do 
terenów zabudowy 
usługowej.

50 

125 13.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie terenu 
przeznaczonego do 
zalesień na tereny 
przeznaczone na 
budownictwo 
gospodarcze 

1048/93 ZR - Tereny zalesień, 
KDGP -Tereny publicznych 
dróg klasy „główna ruchu 
przyspieszonego”, 

 ● W związku 
z koniecznością 
realizacji drogi głównej 
ruchu przyspieszonego 
wnioskowany rejon 
został wyłączony 
w projekcie planu 
z zabudowy.

51 

126 16.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi z jego 
działki 

2521/267 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

52 

148 17.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
klasy drogi z KDD 
na KDX (6m) lub 
przeniesienie linii 
rozgraniczającej 
drogi na drugą 
stronę ul. Lokalnej 

3759/557 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

53 

149 17.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przebiegu drogi 
tak, aby w jak 
najmniejszym 
stopniu zajmowała 
powierzchnię 
działki. Pozostałą 
część działki prosi 
o przekształcenie 
na tereny 
mieszkaniowe 

3180/142 ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
KDD - Tereny publicznych 
dróg klasy „dojazdowa”, 
P - Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

54 

154 18.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu z drogi na 
tereny budowlano-
usługowe 

5614/223 KDG – Tereny publicznych 
dróg klasy „główna” 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

55 

158 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o zakończenie 
drogi KDX 
w granicy działek 
1034/153 - 
598/153 

598/153 ZR - Tereny zalesień  ● Pozostawiono 
rozwiązania projektu 
planu. W ramach 
terenów ZR istnieje 
możliwość wyznaczenia 
dróg wewnętrznych, 
jako dojazdy 
do nieruchomości.

56 

160 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o wykreślenie 
drogi I64KDX 
przebiegającej 
przez jego działkę 

1839/304 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono część 
wydzielenia ciągu 
pieszojezdnego.

57 
161 19.12. 

2013 r. 
Składający uwagę 
prosi 
o przesunięcie linii 

248/77 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDD - Tereny publicznych 

 ● Utrzymano przebieg 
linii zabudowy zgodnie 
z przepisami 
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zabudowy 
o 2 metry 

dróg klasy „dojazdowa", 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

odrębnymi.

58 

163 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki z terenu ZR 
na teren MZ 

80/42 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

59 

168 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o utrzymanie 
przeznaczenia 
działki jako tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej bez 
dodatkowych 
(innych) 
ograniczeń 

2636/346 MW - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

 ● Ustalenia projektu 
planu w zakresie 
terenów zabudowy MW 
nie zostały zmienione.

60 

179 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
drogi KDX na 
drogę o symbolu 
KDD (szerokość 
3 metry) oraz 
zmianę części 
działki 
przeznaczonej pod 
teren ogrodów 
przydomowych 
(ZM) na teren pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
(MZ)

1061/55 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
wydzielenie ciągu KDX 
oraz terenów MZ 
zgodnie 
ze studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

61 

180 19.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekształcenie 
terenów zieleni 
miejskiej (ZL) na 
tereny, które 
dopuszczają 
eksploatację 
kruszyw. 
Eksploatacja 
będzie trwała ok. 
5 lat a następnie 
teren będzie 
można 
zrekultywować np. 
poprzez zalesienie 

444/90; 445/90; 
302/91; 303/91 

ZR - Tereny zalesień, 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

62 

267 20.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie działek na 
tereny do 
zabudowy 
jednorodzinnej 
z dopuszczeniem 
usług 

1026/87; 
1027/92; 
1049/76 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

63 

271 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o wykreślenie 
drogi 
przebiegającej 
przez jego działki 

2060/125; 
2046/125; 
2031/125; 
2018/125 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

64 

286 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifikowa
nie działki tak, aby 
mógł przenieść 

1424/116 ZR - Tereny zalesień, 
KDGP - Tereny 
publicznych dróg klasy 
„główna ruchu 
przyspieszonego”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
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gospodarstwo 
rolne, które 
aktualnie znajduje 
się na parceli 
1390/154 przy ul. 
Jesiennej. Parcela 
1390/154 jest 
przeznaczona pod 
budowę drogi 
Pszczyna-Racibórz 

z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

65 

287 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie z terenu 
zabudowy 
usługowej na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 

731/74; 732/74 U - Tereny zabudowy 
usługowej 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

66 

288 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie terenu 
umożliwiając 
wprowadzenie 
drugiej linii 
zabudowy 
(poszerzenie 
terenu I25MZ)

1143/97; 
1146/86 

ZR - Tereny zalesień, 
ZL - Tereny lasów 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

67 

289 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o wykreślenie 
drogi F27KDX 
przebiegającej 
obok jego działki 

2061/125; 
2047/125; 
2032/125; 
2019/125 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

68 

291 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o wykreślenie 
drogi 
przebiegającej 
przez jego działkę 

1613/328 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę. 

69 

292 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmiany 
w zapisach planu 
w taki sposób, aby 
mógł wybudować 
budynek 
mieszkalny na 
terenie B6U 

735/62 U - Tereny zabudowy 
usługowej 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

70 

298 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się 
z proponowanym 
przebiegiem drogi 
łączącej ulicę 
Boguszowicką 
z Jaśminową 
i prosi o zmianę jej 
lokalizacji 

424/113 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
U - Tereny zabudowy 
usługowej 

 ● Pozostawiono 
i skorygowano przebieg 
drogi na wnioskowanej 
działce.

71 

302 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
uważa, że 
projektowane 
nieprzekraczalne 
linie zabudowy 
w znacznym 
stopniu 
ograniczają 
zagospodarowanie 
parceli do celów 

816/30; 144/30 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDGP - Tereny 
publicznych dróg klasy 
„główna ruchu 
przyspieszonego”

 ● W projekcie planu 
pozostawiono 
nieprzekraczalne linie 
zabudowy.

Id: 7745A873-76DD-48EE-A6D1-CF120E898A6A. Podpisany Strona 10



budowlanych 

72 

304 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przesunięcie 
drogi G3KDX na 
południową część 
nieruchomości lub 
przeniesienie jej 
po połowie na 
graniczące ze sobą 
sąsiednie 
nieruchomości 

149/35 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

73 

306 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przeznaczenie 
działki pod tereny 
przeznaczone do 
rekultywacji, 
ponieważ chce tam 
hodować konie 
(aktualnie na 
działce znajduje 
się ogród)

1916/117 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji 

 ● Pozostawiono 
rozwiązania projektu 
planu zgodnie ze 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

74 

307 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przeznaczenie 
działki pod tereny 
przeznaczone do 
rekultywacji, 
ponieważ chce tam 
hodować konie 
(aktualnie na 
działce znajduje 
się ogród)

1917/117 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji 

 ● Pozostawiono 
rozwiązania projektu 
planu zgodnie ze 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

75 

308 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o niezmienianie 
planu 
i zostawienie stanu 
takiego, jaki był 
przedtem oraz 
prosi 
o niezmienianie 
planu dotyczących 
jego działek bez 
jego prośby 

2293/310; 
2151/325; 
1604/310 

U - Tereny zabudowy 
usługowej 

 ● Pozostawiono usługowe 
przeznaczenie terenów 
zgodnie ze studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

76 

314 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia jego 
działki z terenów 
zalesień na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
o niskiej 
intensywności 

598/153 ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

77 

315 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi A12KDW 
z planu. Działka 
4595/172 jest 
integralną całością 
do parceli 
1803/172 
i 1804/172 

4595/172 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

78 

316 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia jego 
działki z terenów 
zalesień na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
(I121MZ)

573/37 ZR - Tereny zalesień, 
ZŁ - Tereny zieleni łęgowej 
i niskiej, 
R - Tereny rolnicze 

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
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przestrzennego.

79 

319 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przbieg 
jakiejkolwiek 
drogi przez jego 
parcelę 

2641/341 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Tylko częściowo 
skorygowano 
wydzielenie dróg na 
wnioskowanej działce.

80 

320 23.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
w zapisach planu 
w taki sposób, aby 
była możliwość 
realizacji 
zabudowy 
szeregowej na 
terenie 
oznaczonym jako 
A35MZ 
(propozycje zmian 
w zapisie 
w załączniku do 
uwagi) oraz 
o zdefiniowanie 
pojęcia 
"powierzchnia 
biologicznie 
czynna”. 

3951/150 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
rozwiązania i ustalenia 
projektu planu. 
Powierzchnia 
biologicznie czynna 
zdefiniowana jest 
w prawie.

81 

321 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek z terenów 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
(I44MZ) na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i o 
niskiej 
intensywności 
zabudowy 
(I44MN) - 
w takich samych 
granicach jak 
obecnie MZ. 

2916/265; 
2917/265; 
częściowo 
2918/62; 
2919/62 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
przeznaczenie terenów 
w projekcie planu, 
zgodnie 
z obowiązującym 
planem miejscowym 
zagospodarowania 
przestrzennego.

82 

325 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
z planu drogi 
I20KDW 
przebiegającej 
przez jego działkę 

601/61 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDW - Tereny dróg 
wewnętrznych 

 ● Tylko częściowo 
skorygowano 
wydzielenie dróg na 
wnioskowanej działce.

83 

326 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek z terenów 
zalesień na tereny 
pod zabudowę 

59; 
60 

ZR - Tereny zalesień  ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

84 

330 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przbieg 
jakiejkolwiek 
drogi przez jego 
parcelę 

1913/92 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

85 

331 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przbieg 
jakiejkolwiek 
drogi przez jego 
parcele 

2193/92; 
2194/92; 
2195/92 

U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
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uwagę.

86 

332 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
nie zgadza się na 
przbieg 
jakiejkolwiek 
drogi przez jego 
parcelę 

1914/92 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDZ - Tereny publicznych 
dróg klasy „zbiorcza”

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla miasta 
i optymalne w rejonie, 
w którym złożono 
uwagę.

87 

333 27.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przesunięcie linii 
rozgraniczającej 
drogę KDX na 
działkę znajdującą 
się na wschód od 
działki 1570/117 

1570/117 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

 ● Pozostawiono 
rozwiązanie projektu 
planu jako niezbędne 
dla obsługi terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej.

88 

335 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o zwiększenie 
maksymalnej 
intensywności 
zabudowy dla 
terenów MN, 
w taki sposób, aby 
była możliwość 
budowy domów 
szeregowych na 
działkach 
o powierzchni 
200m2 mających 
trzy kondygnacje 
(dokładne 
wyliczenia 
w załączniku do 
uwagi)

Tereny MN -  ● Korektę 
współczynników 
przeprowadzono 
w innym zakresie 
niż w treści uwagi.

89 

338 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
zabudowy 
usługowo-
handlowej 

111; 
112; 
113 

ZL - Tereny lasów, 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”, 
KDL - Tereny publicznych 
dróg klasy „lokalna”

 ● Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu, gdyż 
byłoby 
to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.

90 

339 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
fragmentu drogi 
o symbolu I7KDG 
znajdującego się 
na jego działce 
oraz o zmianę 
przeznaczenia 
terenu 
z usługowego na 
mieszkaniowy 

1900/63 U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”

 ● Pozostawiono zgodnie 
ze studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
usługowe przeznaczenie 
terenu i wprowadzono 
korektę obrysu terenu 
drogi KDG.

91 

342 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o zmiany 
w zapisach planu, 
tak aby 
poszczególne 
współczynniki 
wynosiły: maks. 
powierzchnia 
zabud. - min. 50%, 
max intensyw. 
zabud. - 1,0, min. 
udział pow. 
biologicznie 
czynnej - 30% 

1304/267 MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej 

 ● Pozostawiono 
w projekcie planu 
wnioskowane 
współczynniki 
zagospodarowania 
terenu dla zabudowy 
wolnostojącej.

92 

343 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przedłużenie 
drogi I28KDX na 

1870/19; 
1871/19 

U - Tereny zabudowy 
usługowej, 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”, 

 ● Pozostawiono 
rozwiązania projektu 
planu. Pod względem 
komunikacyjnym ciąg 
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działki 1870/19 
i 1871/19 należące 
do Skarbu Państwa 
(tak jak w stanie 
faktycznym)

KDX - Tereny ciągów 
pieszo-jezdnych 

KDX nie powinien być 
włączony do drogi 
KDG.

93 

348 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifiko-
wanie działek na 
działki usługowe 
oraz prosi żeby na 
działkach 
nie planować dróg 
miejskich 

1197/12; 
1198/12; 
1199/12; 
1001/13 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
ZM - Tereny ogrodów 
przydomowych, 
KDD - Tereny publicznych 
dróg klasy „dojazdowa”

 ● Na działkach 
nie planuje się dróg 
miejskich. 
Pozostawiono 
przeznaczenie działek 
zgodnie ze studium.

94 

349 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi o usunięcie 
drogi dojazdowej 
przebiegającej 
przez jego działki 

926/81; 927/81 Poza granicami 
opracowania 

 ● Działki znajdują się 
poza granicami obszaru 
objętego planem.

95 

350 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi 
o pozostawienie 
stanu i klas dróg 
tak jak 
w dotychczaso-
wym planie, czyli 
drogę oznaczoną 
jako I9KDL 
zamienić na drogę 
KDX (B67KDX). 
Zachować drogę 
oznaczoną 
w starym planie 
jako B49KDD 
(dojazd do nowych 
zabudowań przy 
ul. Pogodnej)

396/110; 
1119/109 

MZ - Tereny ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej, 
KDL - Tereny publicznych 
dróg klasy „lokalna”

 ● Pozostawiono 
w projekcie planu 
rozwiązanie układu 
drogowego 
wystarczające dla 
obsługi projektowanej 
zabudowy 
mieszkaniowej.

96 

351 31.12. 
2013 r. 
(poczta 
23.12. 
2013 r.)

Składający uwagę 
prosi o udzielenie 
informacji w celu 
dalszego 
zagospodarowania 
jego działki 

1088/5 Poza granicami 
opracowania 

 ● Działka znajduje się 
poza granicami obszaru 
objętego planem.

97 

352 31.12. 
2013 r. 
(poczta 
23.12. 
2013 r.)

Składający uwagę 
prosi o udzielenie 
informacji w celu 
dalszego 
zagospodarowania 
jego działki 

1090/5 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji; 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”

 ● Na działce istnieje 
możliwość lokalizacji 
zabudowy usługowej. 
W procedurze 
sporządzania planu 
nie przekazuje się 
imiennych informacji 
o zagospodarowaniu 
działki.

98 

353 31.12. 
2013 r. 
(poczta 
23.12. 
2013 r.)

Składający uwagę 
prosi o udzielenie 
informacji w celu 
dalszego 
zagospodarowania 
jego działki 

1090/5 PR - Tereny przeznaczone 
do rekultywacji; 
KDG - Tereny publicznych 
dróg klasy „główna”

 ● Na działce istnieje 
możliwość lokalizacji 
zabudowy usługowej. 
W procedurze 
sporządzania planu 
nie przekazuje się 
imiennych informacji 
o zagospodarowaniu 
działki.

99 

621 30.12. 
2013 r. 

Składający uwagę 
prosi, aby: 
teren  E32U 
włączyć do terenu 
D3P oraz teren 
E30U 
zakwalifikować 
jako przemysłowy 
dopuścić 
możliwość 
budowy drogi 
samochodowej 
i kolejowej 
umożliwiającej 

- E32U- Tereny zabudowy 
usługowej 
E30U- Tereny zabudowy 
usługowej 
E6ZR- Tereny zalesień 
E2PR- Tereny 
przeznaczone do 
rekultywacji 
D9ZR- Tereny zalesień 
D41MZ- Tereny 
ekstensywnej zabudowy 
mieszkaniowej 
D13ZL- Tereny lasów 
D16ZL- Tereny lasów 

 ● 
Uwaga 
nieuwzględniona 
w zakresie 
zakwalifikowania 
terenu E6ZR jako 
terenu przewidzianego 
do rekultywacji 
z wykorzystaniem 
odpadów 
wydobywczych oraz 
w zakresie 
zakwalifikowania 
terenu przy ulicy 
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transport odpadów 
wydobywczych do 
części północnej 
na tereny między 
ulicą Kopalnianą 
i Świerklańską 
(teren E6ZR) oraz 
dalej na tereny 
przy ulicy Prostej 
(teren E2PR)
zakwalifikować 
teren E6ZR jako 
tereny 
przewidziane do 
rekultywacji 
z wykorzystaniem 
odpadów 
wydobywczych 
teren przy ulicy 
Kożdoniów 
oznaczony jako 
D9ZR i przyległe 
D41MZ, D17ZM, 
D13ZL, D16ZL 
zakwalifikować 
jako tereny 
przeznaczone do 
rekultywacji 
w paragrafie 
2 ust. 29 (powinno 
być pkt 29) 
zmienić zapis na 
„mogą być 
zastosowane”
w paragrafie 
11 usunąć słowo 
„rozpoczęcia”
w paragrafie 
28 dodać pkt f 
(powinno być 
w paragrafie 
28 punkcie 
2 dodać lit. f) 
o treści 
„rekultywacja 
z wykorzystaniem 
odpadów 
wydobywczych 
z eksploatacji 
węgla kamiennego 
na terenach 
o symbolach 
E6ZR”

Kożdoniów 
oznaczonego jako 
D9ZR i przyległych 
D41MZ, D17ZM, 
D13ZL, D16ZL jako 
terenów 
przeznaczonych do 
rekultywacji. 
Uwaga 
nieuwzględniona także 
w zakresie dodania 
w paragrafie 28 pkt 
2 litery f) o treści 
„rekultywacja 
z wykorzystaniem 
odpadów 
wydobywczych 
z eksploatacji węgla 
kamiennego na terenach 
o symbolach E6ZR”. 
Uwzględnienie uwagi 
w wyżej określonym 
zakresie byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Rybnika, w którym 
wyznaczono obszary 
wskazane do 
rekultywacji. 

100 

1 13.02. 
2014 r. 

Wnosi sprzeciw 
wobec zapisu 
zablokowania 
budowy 
krematorium. 

- F18U  ● Pozostawiono zapisy 
projektu planu 
dotyczące zakazu 
lokalizacji 
krematorium.

101 

2 03.03. 
2014 r. 

Zgłoszono 
sprzeciw dot. 
projektowanej 
niezgodnie 
z prawem zmiany 
sposobu 
użytkowania 
części działki 
z terenów 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
MNZ  na ciąg 
pieszo-jezdny 
KDX. 

1054/10 -  ● Wnioskowany teren 
znajduje się poza 
obszarem wyłożonym 
do publicznego wglądu, 
stąd uwaga jest 
bezprzedmiotowa.

102 
3 14.03. 

2014 r. 
Wnosi 
o wyłączenie 
parceli nr 578/7 

578/7 -  ● Wnioskowany teren 
znajduje się poza 
obszarem wyłożonym 
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położonej 
w Rybniku przy 
ulicy 
Gotartowickiej 
78 z planowanego 
zajęcia pod 
budowę węzła 
komunikacyjnego 
w ciągu 
nowoprojekto-
wanej drogi 
ekspresowej 
935 Pszczyna – 
Racibórz (na 
planie oznaczenie 
7KDGP). 
W roku 
2000 budynek na 
tej parceli był 
przeznaczony do 
rozbiórki. 
W obecnym 
projekcie przez 
posesję planowana 
jest droga 
dojazdowa do 
działek 
położonych 
w stronę 
Boguszowic (tak 
wynika z planu 
węzła 
komunikacyjnego 
przy ulicy 
Gotartowickiej). 

do publicznego wglądu, 
stąd uwaga jest 
bezprzedmiotowa.
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 706/XLVI/2014 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 28 maja 2014 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

 Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rybnika w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej powinna uwzględniać zadania 
inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy. 

 Nakłady na wykup gruntów pod nowe drogi,  budowę dróg oraz  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 
z dokumentacją projektową wg prognozy kształtować się będą na poziomie ok. 97 mln 649 tys. zł. 

 Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo 
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze niezabudowanych 
mogą wynieść ok. 13 mln zł. rocznie, zwiększając tym samym dochody własne. Uzyskanie tej kwoty może 
nastąpić dopiero w przeciągu kilku najbliższych lat. Prognozuje się, że nadwyżka dochodów w stosunku do 
wydatków na koniec badanego okresu 10 lat od  uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego może wynieść ponad 631 tys. zł. 

 Pomimo wysokich dochodów do budżetu związanych z uchwaleniem miejscowego planu miasto Rybnik może 
nie być w stanie początkowo sfinansować przedsięwzięcia jedynie z dochodów własnych. Jednym z większych 
obciążeń dla budżetu stanowił będzie wykup nieruchomości pod drogę Pszczyna – Racibórz (około 16 mln zł). 
Jako, że jest to zadanie o znaczeniu ponadlokalnym, całościowe koszty realizacji drogi (w tym wykup terenu) 
winien ponieść inwestor zewnętrzny (samorząd województwa). W przypadku finansowania budowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, na pewno dobrym rozwiązaniem dla miasta byłoby ubieganie się 
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Innym alternatywnym rozwiązaniem dla finansowania 
tego rodzaju inwestycji może być zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych warunkach w Narodowym czy też 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób można sfinansować choć 
w części bardzo wysokie nakłady związane z realizacją postanowień planu.
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