NR XXXVIII/506/14
RADY MIASTA PIEKARY
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
Bpa Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach

w rejonie ulic:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z
zm.) oraz art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Dz. U. z 2012 r. poz 647 z
zm.), w
z
Nr
LX/612/10 Rady Miasta w Piekarach
z dnia 28
2010 r.
Rada Miasta Piekary
stwierdza, projekt planu nie narusza
„Studium
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piekary
nr XXI/219/08 Rady Miasta w Piekarach
z dnia 13 marca 2008 r.)
i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
Bpa Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach

w rejonie ulic:

1.
Ustalenia
niniejszej

§ 1. 1.
1) rysunek planu

planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000,
nr 1,

2)
3)

Rady Miasta Piekary
nr 2,

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

Rady Miasta Piekary
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które
do
gminy oraz zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
nr 3.
2. Na rysunku planu

ustalenia

graficznie:

1) symbole cyfrowo - literowe
tereny, w których
podstawowe terenu, a oznaczenie cyfrowe - numer terenu.
2) linie

tereny o

przeznaczeniu lub

literowa oznacza przeznaczenie

zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
planem.

4) granica obszaru

3. Charakter informacyjny

oznaczenia na rysunku planu:

1) granice i numery
2) symbol

E – Brzeziny

3) granice terenu górniczego “Brzeziny

V”,

4) linia kablowa SN 6 kV,
5) linie napowietrzne

ulicznego nN,

6) linie kablowe
7)
8)

ulicznego nN,
Ø 175,

magistralny Ø 1000,





9) kolektor sanitarny Ø 250,
10) rowy melioracyjne,
11) stanowisko archeologiczne – prowdopodobna lokalizacja,
12) starodrzew,
13) tereny
porudnej.

w

§ 2.

obszaru

planem

w granicach dawnej

eksploatacji

w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale –
przez to
przestrzennego dla terenów
2) planie –

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
w rejonie ulic: Bpa. Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach

przez to
niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: Bpa. Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach

3) obszarze –

przez to

4) terenie –
i

obszar

niniejszym planem,

przez to
symbolem cyfrowo – literowym,

na rysunku planu liniami

przez to
sposoby, formy i funkcje zabudowy,
5) przeznaczeniu podstawowym –
zagospodarowania,
lub
które
na danym terenie i którym
inne sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania,
lub
jako
6) przeznaczeniu
zagospodarowania,
podstawowe terenu i
realizowana przed
technicznej),

–
przez to
sposoby, formy i funkcje zabudowy,
lub
które
lub
przeznaczenie
z nimi harmonijnie
przy czym funkcja
nie
(za wyjatkiem dróg orzaz
i sieci infrastruktury

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy –
teren, na którym dopuszcza
nie
liniami
sieciami i

przez to
ustalenie planu
wznoszenie budynków oraz budowli naziemnych
infrastruktury technicznej,

8) infrastrukturze technicznej –
przez to
sieci naziemne i podziemne, a
zaopatrzeniu w
odprowadzeniu i oczyszczaniu
zaopatrzeniu w
i
9) modernizacji –
lub
elementami
10) adaptacji –
terenu z
11)

c)

inwestycyjne
na wymianie lub przebudowie
sieci,
infrastruktury technicznej lub dróg w celu ich
o korzystniejszych parametrach technicznych,

przez to
warunków

komercyjnych –
z zakresu:

a) handlu z
b)

przez to

gaz,

utrzymanie dotychczasowego
z innych
planu,
przez to

i zagospodarowania

budynki i lokale, w których podmioty niepubliczne,

handlu wielkopowierzchniowego (o powierzchni

2000m²),

nieprodukcyjnych i
niematerialnych
z
ubezpieczeniami, projektowaniem,
przetwarzaniem danych,

§ 3. W
terenach obszaru
podstawowego oraz ich symbole:
1) U - tereny

i

organizacji, doradztwem, finansami,
pracami badawczymi,
szkoleniami,
hotelarstwem, itp.

planem, ustala

rodzaje przeznaczenia

komercyjnych,

2) PU - tereny
3) P – tereny





4) KSO – tereny

komunikacji,

5) ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
6) KDL - tereny komunikacji drogowej; publiczna droga lokalna,
7) KDW – tereny komunikacji drogowej; droga
§ 4. W granicach planu nie
1)

i plan nie ustala

z potrzeb

2)

przestrzeni publicznych,

sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,

i

terenów.

2.
Ustalenia ogólne
§ 5. Zasady ochrony i

obszaru planu

przestrzennego

1. Na obszarze
i krzewów, zachowania

planem nakazuje

2. Na obszarze

planem zakazuje

przy realizacji zabudowy oraz wprowadzaniu
od sieci i
infrastruktury technicznej.

drzew

i sortowania odpadów,

1)

2) wykonywania od strony dróg publicznych
blach, w
z drewna oraz
3) realizacji
zaplecza budowy),

z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych,

i tymczasowych obiektów budowlanych (za

technicznego

4) budowy elektrowni wiatrowych,
z drewna lub

5) budowy budynków o elewacjach w

drewno,

6) realizacji nieutwardzonych miejsc postojowych, dróg i placów manewrowych,
7) lokalizowania obiektów handlu detalicznego o powierzchni
3. Na obszarze

planem dopuszcza

dróg

i parkingów,

1)
2)
3)

pieszych, pieszo-jezdnych i
obiektów, sieci i
w tym ochrony przed

4)

zieleni izolacyjnej i

5)

obiektów

6)
w planie

1. Na obszarze

2000 m2.

rowerowych,

infrastruktury technicznej,

ochronie

oraz

architektury,
oraz
istniejacej zabudowy, pod warunkiem zachowania
oraz parametrow
zabudowy i zagospodarowania terenów,
tereny o
przeznaczeniu
infrastruktury technicznej.

7) wykorzystanie terenów
a
zabudowy dla realizacji sieci i
§ 6. Ustalenia

wiekszej

zasad rozmieszczania reklam
planem

zasady rozmieszczania reklam:

1) nakazuje
a) wskazanie w projekcie budowlanym nowych obiektów miejsc usytuowania tablic lub
reklamowych z
zasad
w uchwale,
b)

gabarytami informacji wizualnej do charakterystycznych
i drzwiowych oraz detali architektonicznych elewacji,

c) zachowanie spójnej formy plastycznej
powierzchni elewacji,



poszczególnych

otworów okiennych
na



d) w przypadku umieszczania reklam na elewacji budynku, stosowania
reklamowych: tablica, litery plastyczne, kaseton.
2) dopuszcza
a)

reklamowych na

terenie

planem za

terenu o symbolu E

4ZI,
b) sytuowanie

reklamowych w formie:

- tablic typu Billboard o wymiarach 3 x 6 m, o

wraz z

- tablic typu Citylight o

wraz z

do 4 m,

- tablic typu Gilotyna o

wraz z

do 5 m,

-

informacyjno – reklamowych o

wraz z

do 10 m,

do 4 m,

- reklam kierunkowych,
- pylonów i totemów jako
- tablic lub plansz
- tablic o
ogrodzenia.

obiektom
z elementami

architektury,

gabarytach na ogrodzeniach, z

nie przekraczania

c) umieszczanie
reklamowych w formie tablic lub kasetonów na dachach
w gabarytach dopuszczonych dla tablic (bez
wymienionych w ust.1 pkt 2).
3) zakazuje
lokalizowania reklam
przewijanych itp.
§ 7. Zasady ochrony

budynków,

reklam LED, telebimów reklamowych, reklam

przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Dla ochrony przyrody:
zagospodarowanie co najmniej 60% powierzchni terenów biologicznie czynnych jako
1) nakazuje
zadrzewienia.
2) dopuszcza
a) na terenach przeznaczonych pod
w sposób
warunków
deszczowych,
b)

terenów przez
w tym dla odprowadzenia wód

zbiorników
terenów dla potrzeb odprowadzenia wód.

i zbiorników wód deszczowych oraz

spadku

2. Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
1) nakazuje

stosowanie na terenie parkingów, placów oraz dróg, utwardzonych szczelnych nawierzchni na
izolowanym oraz
do odprowadzania wód opadowych
w separatory
ropopochodnych,

odprowadzania
2) zakazuje
z powierzchni zanieczyszczonych o
ziemi,

za

wód opadowych i roztopowych
nawierzchni,
do wód powierzchniowych lub

3) dopuszcza
wykorzystanie wód opadowych i gruntowych (po ich podczyszczeniu) do celów
gospodarczych np.:
i nawadniania zieleni.
3. Dla ochrony powietrza:
1) nakazuje sie stosowanie
2) zakazuje

gazów i

do powietrza,

magazynowania na otwartej przestrzeni surowców i

4. Dla ochrony
aw

technologicznych

na
obiektów

i zdrowia ludzi zakazuje
oraz
ryzyko



realizacji

zawsze
dla
lub zdrowia ludzi,
awarii.



§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
1. Na obszarze
planem nie
zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz do gminnej
ewidencji obiektów zabytkowych, ani dobra kultury
2. Na terenie oznaczonym symbolem E 5P, znajduje
stanowisko archeologiczne
z okresu
Przy realizacji prac ziemnych na stanowisku i jego
nadzór archeologiczny.
na

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podstawie
przepisów, w tym terenów górniczych,
powodzi oraz osuwania
mas ziemnych

relikty
otoczeniu

ochronie ustalonych
na

a

1.
terenu
planem znajduje
w granicach terenu górniczego “Brzeziny
V”. Konstrukcje obiektów budowlanych
do aktualnych, na moment
dokumentacji budowlanej, informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno – górniczych,
skutków dokonanej,
i prognozowanej eksploatacji górniczej.
2. Na obszarze
planem nie
mas ziemnych.
osuwania
§ 10. Zasady

tereny

na

i
planem nie ustala

1. Na obszarze
2. Dopuszcza

i

scalenia i

po

warunków:

1) granice
terenu na
projektowanych dróg,
2) wydzielone

lub

budowlane
i nie

3. Ustala
na

powodzi oraz

do

do drogi publicznej
do drogi publicznej

minimalne gabaryty
obszarze

budowlanych tworzonych w ramach

lub
lub poprzez
i scalania

planem:

1) minimalna powierzchnia wydzielanych
a) 2000 m2 dla terenów: E 2U, E 1KSO, E 3PU , E 6PU,
b) 2500 m2 dla terenu E 5P,
2) minimalna

wydzielanych

od strony dróg:

a) 30 m dla terenów: E 2U, E 1KSO, E 3PU, E 6PU,
b) 35 m dla terenu E 5P,
3) przy wydzielaniu
minimalna

dla dróg
nie

nie wydzielonych w planie liniami
6 m.

mniejsza

4. Parametry nowo wydzielanych
pod obiekty i
zgodnie z uzasadnionymi potrzebami technicznymi.

ich

infrastruktury technicznej

§ 11. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1. Ustala
1)

zasady

komunikacyjnych obszaru
obszaru

planem z otoczeniem

a) ulica Ks. Frenzla klasy G (droga krajowa nr 94)
jego
granicy, zapewnia
i Siemianowicami
od wschodu,
b) ulica Bpa. Bednorza klasy L
obszaru
planem ze
2. Ustala

planem z otoczeniem:

z

poza granicami obszaru
planem, przy
obszaru
planem z Bytomiem od zachodu
na

przez obszar

planem zapewnia

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.





1) ustala
poszerzenie ulicy Bpa. Bednorza w liniach
oznaczony symbolem E 1KDL),

do

2) wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsc parkingowych ustala
dla
z
ustalone
wymaganych miejsc parkingowych dla
terenu w rozdziale 3
terenu
3) nakazuje

zapewnienie dróg i

18 m (teren

grup

wodnych dla celów

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Utrzymuje
obecny przebieg i
modernizacji, wymiany i zmiany przebiegu.
2. Na
warunkiem,

sieci i

obszarze dopuszcza sie
nowych sieci i
nie
z ustalonym przeznaczeniem.

3. Zaopatrzenie w

opadowe
o

jej

infrastruktury technicznej, pod

z miejskiej sieci

4.
z obszaru objetego planem
kanalizacji miejskiej.
5. Wody

infrastruktury technicznej z

w systemie rozdzielczym i

do systemu

i roztopowe

do
lub zbiorników
z
terenów i potrzeb
a ich nadmiar
do otwartych lub zarurowanych rowów
po obu stronach ulicy
Bpa. Bednorza lub kanalizacji deszczowej po jej zrealizowaniu.
6. Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni do rowów
otwartych,
kanalizacji deszczowej i przepompowni,
dla nich
parametry
7.
i produkcyjne
w przypadku, gdy
parametry
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej
8. Odpady powinny
zorganizowane

odprowadzane do systemów kanalizacji miejskiej tylko
socjalno – bytowych, w przeciwnym wypadku przed
podczyszczenia w
lokalnych.

gromadzone w miejscach wyznaczonych na
odpadów.

9. Zaopatrzenie w gaz poprzez
potrzeb.
10. Zaopatrzenie w
potrzeb.

do

poprzez

do

i okresowo

na

projektowanych sieci w

od

projektowanych sieci w

od

11. Dopuszcza
zaopatrzenia w
poprzez wykorzystanie innych niskoemisyjnych
energii np. energia elektryczna, olej
ogrzewanie solarne lub indywidualnie poprzez lokalne systemy
grzewcze z wykorzystaniem
grzewczych o wysokiej
spalania 85 %.
i

12. Zaopatrzenie w
elektroenergetycznych.

z

elektroenergetyczne
13. Nowe
podziemne lub wbudowane w obiekt budowlany.
14. Zaopatrzenie w
1) z
2) z
o

dla

i rozbudowywanych sieci
zainwestowania

jako

do celów

i rozbudowanych miejskich sieci
przeznaczeniu i

wody – zbiorników wód opadowych i roztopowych lokalizowanych na terenach
funkcje
zbiornika wodnego.

15. Na terenie
planem dopuszcza
systemów telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych bezprzewodowych i przewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na
telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie.
16. Na terenie
lub napowietrznych.

planem zakazuje



realizacji sieci infrastruktury technicznej jako sieci naziemnych



3.
przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

Ustalenia

§ 13. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
symbolem E 1KSO
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny
2. Przeznaczenie
dopuszczone ustaleniem § 5 ust.3

komunikacji oznaczonych

komunikacji – stacja paliw.

gastronomia, handel, stacja diagnostyczno – naprawcza oraz przeznaczenia

3. Ustala
parametry zabudowy i zagospodarowania terenu
przebudowie lub rozbudowie obiektu):
1) minimalny i maksymalny
2) minimalny

zabudowy dla

budowlanej: 0,1 - 0,3,

powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni

3) maksymalny

powierzchni zabudowy w powierzchni

4. Ustala

przy

budowlanej: 5%,

budowlanej 30%.

terenu w miejsca parkingowe:

1) minimum 6 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
2) minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodów
5. Ustala

gabaryty realizowanych obiektów:

1) maksymalna

zabudowy (za

infrastruktury technicznej): 6 m,

2) geometria dachu: jednospadowy o nachyleniu

dachowych od 2 - 22°,

3) kierunek kalenicy –
E 1KDL.

do osi ulicy Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem

lub

6. Usta

nieprzekraczalne linie zabudowy w

1) od linii
10 m,

Ks. Frenzla

obszaru

planem:

2) od ulicy Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem E 1KDL: 6 m.
7. Zakazuje
1) lokalizacji obiektów
2) lokalizacji

nie

z przeznaczeniem podstawowym terenu,

oraz budynków gospodarczych.

§ 14. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny
wg

2. Przeznaczenie
3. Ustala

3) maksymalny
4. Ustala

komercyjnych.
§ 5 ust.3

parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny i maksymalny
2) minimalny

oznaczonych symbolem E 2U

zabudowy

budowlanej: 0,2 – 0,7,

powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
powierzchni zabudowy w powierzchni

budowlanej: 20%,

budowlanej 70%.

zasady zapewnienia miejsc postojowych:

1) 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych na jednej zmianie ( dla wszystkich
2) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumenckie w gastronomii,
3) 1 miejsce postojowe na 50 m2 pow.

handlowych,

4) 1 miejsce postojowe na 10
5) nie mniej

2 miejsca postojowe



dla autobusów lub samochodów dostawczych.



5. Ustala

gabaryty realizowanych obiektów:

1) maksymalna

zabudowy (z

infrastruktury technicznej): 15 m,

2) geometria dachu: jednospadowy lub wielospadowy o nachyleniu
3) kierunek kalenicy –
E 1KDL.
6. Ustala
Bednorza.

lub

dachowych od 2 - 22°,

do osi ulicy Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem

nieprzekraczalne linie zabudowy w

6 m od linii

Bpa.

7. Nakazuje
jako wbudowane w obiekty o funkcji podstawowej lub jako szereg
o co najmniej 5 boksach i nie
10,
prowadzonej na wydzielonym
terenie.
§ 15. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
symbolem E 3PU, E 6PU

oznaczonych

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny
2. Przeznaczenie

wg

§ 5 ust.3

parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

3. Ustala

1) minimalny i maksymalny
2) minimalny

budowlanej: 0,2 - 0,7,

powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni

3) maksymalny
4. Ustala

zabudowy

powierzchni zabudowy w powierzchni

minimalne parametry

budowlanej: 20%,

budowlanej 70% .

miejsc postojowych:

1) 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych na 1

( w przypadku funkcji

2) 1 miejsce postojowe dla samochodów
3) 1 miejsce postojowe na 100m2 pow.
5. Ustala

gabaryty obiektów:

1) maksymalna

zabudowy (z

infrastruktury technicznej): 15 m,
dachowych od 2 - 22°,

2) geometria dachu: jednospadowy lub wielospadowy o nachyleniu
3) kierunek kalenicy –
E1KDL.

lub

do osi

6. Dla terenu oznaczonego symbolem E 3PU , ustala
1) w

17 m od linii

2) w

5 m od linii
17 m od linii

2) w

5 m od linii

nieprzekraczalne linie zabudowy:

ul. Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem E 1KDL,
symbolem : E 1KDW.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem E 6PU , ustala
1) w

ulicy Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem

nieprzekraczalne linie zabudowy:

ul. Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem E 1KDL,
symbolem : E 2KDW.

8. Nakazuje
jako wbudowane w obiekty o funkcji podstawowej lub jako szereg
o co najmniej 5 boksach i nie
10,
prowadzonej na wydzielonym
terenie.
9. Na terenie oznaczonym symbolem E 6PU zakazuje
lokalizacji
wód,
i
oraz
gastronomii.
§ 16. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny
2. Przeznaczenie
ustalone w § 5 ust.3

oznaczonych symbolem E 5P

logistyczne i magazynowe.
komercyjne



z

oraz przeznaczenie



3. Ustala

parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny i maksymalny
2) minimalny

zabudowy

powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni

3) maksymalny udzial powierzchni zabudowy w powierzchni
4. Ustala

budowlanej: 0,2 – 0,7,

minimalne parametry

budowlanej: 10%,

budowlanej 70%.

miejsc postojowych:

1) 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
2) 1 miejsce postojowe na 150 m² powierzchni
3) 2 miejsca postojowe dla pojazdów
logistycznego,

wieloosiowych dla obiektu magazynowego lub

4) 1 miejsce postojowe dla samochodu dostawczego dla
obiektów.
5. Ustala

z obiektów przeznaczenia podstawowego

gabaryty realizowanych obiektów:

1) maksymalna

zabudowy (z

infrastruktury technicznej): 15 m,

dachowych od 2 - 22°. Dopuszcza
2) geometria dachu: jednospadowy lub wielospadowy o nachyleniu
równiez stosowanie tzw. dachów
np.kolebkowych, pilastych i innych,
3) dopuszczalny kierunek

kalenicy:

a)

do osi ulicy oznaczonej symbolem E 1KDW,

b)

do osi ulicy oznaczonej symbolem E 1KDL.

6. Ustala

nieprzekraczalne linie zabudowy:
17 m od linii

1) w

ul. Bpa. Bednorza oznaczonej symbolem E 1KDL,

2) w

10 m od linii
planem,

3) w

5 m od linii

ul. Ks. Frenzla

obszaru
symbolem E 1KDW.

7. Nakazuje
1) zachowanie
2)

oczek wodnych i
§ 8 niniejszej

3)

ochrony archeologicznej obszaru,

terenu poprzez

symbolem E 1KDW.

8. Dopuszcza
1)

zbiorników wód opadowych i roztopowych pod warunkiem
zgodnie z ustaleniami § 7 ust.1 pkt 2),

2)
z

o
niemniejszej
na wydzielonym terenie.

5 boksów

ich otoczenia
jako obiektów

§ 17. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych symbolem E
4ZI
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej.
2. Sposób zagospodarowania terenu: realizacja

drzew i krzewów.

§ 18. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej – drogi lokalnej
oznaczonej symbolem E 1KDL
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji drogowej - publiczna droga lokalna.
2. Ustala

drogi w linach



18 m zgodnie z rysunkiem planu.



§ 19. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej – drogi
oznaczonych symbolami E 1KDW i E 2KDW
1. Przeznaczenie podstawowe: droga
2. Ustala

parametry zagospodarowania terenu:

1) E 1KDW –

w liniach

10 m, jezdnia o

2) E 2KDW –

w liniach

: 6 m,

min. 6 m,
realizacji jako droga pieszo-jezdna.

4.
stawki procentowej

Ustalenia

§ 20. Dla terenów
planem ustala
w
30 %
procent),
do
jednorazowej
od wzrostu
o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5.
Ustalenia
§ 21.
Województwa

wchodzi w

§ 22. Wykonanie

powierza

po

14 dni od jej

w Dzienniku

Prezydentowi Miasta Piekary

Rady Miasta
Piekary
dr



Tomasz Cisek







Nr 2 do

Nr XXXVIII/506/14

Rady Miasta Piekary
z dnia 27 marca 2014 r.
Rady Miasta Piekary
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Rada Miasta Piekary
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r.
poz 647 z
zm.) nie dokonuje
ze
na brak uwag wniesionych zarówno
w terminie I
jak w terminie II
do publicznego
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: Bpa Bednorza i Ks. Frenzla
w Piekarach





Nr 3 do

Nr XXXVIII/506/14

Rady Miasta Piekary
z dnia 27 marca 2014 r.
Rady Miasta Piekary
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
do
miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miasta Piekary
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z
zm.) ustala:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej,
gminy
1)

i
ulicy Bpa Bednorza do
Frenzla,

2)

systemów komunikacji, w tym poszerzenie w obszarze
18 m w liniach
na odcinku do
ulicy Bpa Bednorza oznaczonej symbolem E 1KDL z

2.

do

finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1

planem
z ul. Ks.

Ks. Frenzla.
miasta.

3. Dopuszcza
z
pomocowych z
finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów
4. Realizacja inwestycji wymienionych w ust. 1
finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze

z

sukcesywnie w
planem.

pozyskiwania

planem nie przewiduje
budowy infrastruktury technicznej
zadaniem
5. Na obszarze
gminy. Utrzymuje
obecny przebieg i
sieci i
infrastruktury technicznej
jej modernizacji, wymiany i zmiany przebiegu.





