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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po 
stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Jaworzna, przyjętego uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
29 stycznia 2015 r. wraz ze zmianą studium przyjętą uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z dnia 26 listopada 2020 r., rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag (załącznik nr 2 do 
uchwały) i o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3 do uchwały), 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala: 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie, zwany dalej 
„planem”,  obejmuje obszar o powierzchni ok. 62  ha, w granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu, 
określonych zgodnie z uchwałą Nr XXII/266/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2008  r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik” 
w Jaworznie zmienioną uchwałą nr XLVII/647/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. 
zmienioną uchwałą nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r. 

2. Integralnymi częściami uchwały są załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, w podziale na sekcję A i B, które łącznie stanowią załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, które stanowi załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, które stanowi załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne o obiekcie, które stanowią załącznik nr 4. 

3. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz 
z symbolami i barwnymi oznaczeniami graficznymi wyróżniającymi dany teren; 

3) strefa zieleni ogólnodostępnej; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obszary zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych związanych z historyczną płytką eksploatacją 
górniczą; 

6) strefy wokół nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią; 

7) obszary wskazane do ustanowienia filarów ochronnych w złożu węgla kamiennego; 

8) ochrona na podstawie odrębnych przepisów: 

a) pomniki przyrody, 
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b) złoże węgla kamiennego „Jaworzno” (kod WK340) – cały obszar planu znajduje się w zasięgu złoża, 

c) teren i obszar górniczy „Jaworzno” – cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu i obszaru 
górniczego. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie danego terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, określające rodzaj użytkowania i zagospodarowania terenu, 
a także rodzaj zabudowy dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, której może towarzyszyć 
zagospodarowanie, użytkowanie i sytuowanie obiektów i urządzeń budowlanych z nią związanych, o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej, przy czym: 

a) przeznaczenie podstawowe to przeznaczenie stanowiące przeważający udział w powierzchni 
nieruchomości na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, przy czym dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę jest to przeznaczenie stanowiące przeważający udział w powierzchni 
działki budowlanej lub w powierzchni całkowitej budynków, 

b) przeznaczenie dopuszczalne to przeznaczenie stanowiące mniejszy, w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego, udział w powierzchni nieruchomości na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, przy czym dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przeznaczenie dopuszczalne 
to przeznaczenie stanowiące mniejszy, od przeznaczenia podstawowego, udział w powierzchni działki 
budowlanej lub w powierzchni całkowitej budynków; 

2) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół, ogół budynków; 

3) terenach przeznaczonych pod zabudowę – należy przez to rozumieć tereny, które ustaleniami planu 
przeznaczone są pod zabudowę z możliwością sytuowania budynków, oznaczone w planie symbolami 
literowymi MN, MW, MU, U i US; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu w obrębie 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, odnoszącą się do najbliższej możliwej odległości sytuowania ścian 
zewnętrznych budynków w stosunku do terenów przyległych lub istniejących elementów 
zagospodarowania i ukształtowania terenu; 

5) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć intensywność zabudowy jako wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni terenu 
zajętej przez obrys, kontur budynku wyznaczony w rzucie zewnętrznych krawędzi ścian budynku, 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

7) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę, a w przypadku terenów ZP w stosunku do działki na tym terenie; 

8) wysokości budowli – należy przez to rozumieć wysokość odnoszącą się do budowli liczoną od istniejącego 
poziomu terenu według aktualnego podkładu mapy zasadniczej sporządzonej do celów projektowych, od 
najniżej położonego miejsca usytuowania danej budowli do najwyżej wyniesionego elementu budowli, przy 
czym określona w planie wysokość budowli nie dotyczy budowli na potrzeby lokalizowania inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej; 

9) usługach ogólnospołecznych – należy przez to rozumieć usługi związane z zaspokojeniem zbiorowych 
potrzeb ludności, w zakresie administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, oświaty i edukacji, nauki, 
kultury i kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, kultu religijnego, pomocy społecznej 
i opieki socjalnej, oraz inne realizowane przez publiczne instytucje, organy i służby usługi z zakresu celów 
publicznych, w tym utrzymania porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego i pożarowego, 
a także inne działania związane z wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego lub 
jednostek im podległych; 

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi prowadzone wyłącznie w budynkach, jako 
działalność, dla której nie stwierdza się, na podstawie przepisów odrębnych, potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub taka ocena nie jest wymagana; 
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11) uciążliwym użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć sposób wykorzystywania i zagospodarowania 
otwartego terenu powierzchni działki budowlanej, poza budynkiem lub inną budowlą, na potrzeby 
działalności gospodarczej w formie: wykonywania pracy rzemieślniczej, wytwórczej i naprawczej; 
magazynowania i składowania materiałów, substancji, towarów i produktów; miejsc postojowych dla 
pojazdów i maszyn ciężarowych i budowlanych; 

12) zabudowie mieszkaniowo-usługowej – należy przez to rozumieć budynek lub budynki o udziale lokali 
użytkowych wykorzystywanych na potrzeby usług nieuciążliwych nie większym niż 50% powierzchni 
całkowitej budynku oraz o nie więcej niż 2 lokalach mieszkalnych; 

13) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących 
w granicach planu na dzień uchwalenia niniejszego planu oraz zabudowę dopuszczoną w ostatecznych 
decyzjach o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie, obowiązujących w granicach planu na dzień 
uchwalenia planu; 

14) nowej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę realizowaną na podstawie niniejszego planu 
w zakresie budowania nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy w ramach istniejącej zabudowy; 

15) zabudowie szeregowej – należy przez to rozumieć zespół co najmniej trzech przylegających do siebie 
budynków mieszkalnych, z których każdy stanowi samodzielną całość techniczną i użytkową, stykających 
się ze sobą ścianami bez okien i drzwi, usytuowanych na jednej wspólnej działce lub jako budynki 
sytuowane bezpośrednio przy dwóch przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej; 

16) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć dwa przylegające do siebie budynki mieszkalne, 
z których każdy stanowi samodzielną całość techniczną i użytkową, stykające się ze sobą ścianami lub 
wspólną ścianą, bez okien i drzwi, usytuowane na jednej wspólnej działce lub jako budynki sytuowane 
bezpośredni przy jednej, wspólnej granicy działki budowlanej; 

17) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia jednej połaci dachowej lub dwóch 
i więcej połaci dachowych nie większym niż 11º; 

18) dachu spadowym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia jednej połaci dachowej lub dwóch 
i więcej połaci dachowych powyżej 11º, lecz nie więcej niż 45º; 

19) strefie zieleni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć obszar ogólnie dostępny dla mieszkańców 
i innych użytkowników, w którego granicach, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, zieleń 
urządzona ma być podstawowym elementem zagospodarowania terenu, stanowiąc, na podstawie ustaleń 
planu, przeważający udział w obrębie strefy; 

20) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu, którego przeważający udział pokryty 
jest roślinami, w szczególności: drzewami, krzewami, kwietnikami, trawnikami lub innymi formami zieleni 
o funkcji ozdobnej i estetycznej, z możliwością sytuowania placów gier i zabaw oraz innych miejsc 
rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także ścieżek, chodników, dojść i innych powierzchni przeznaczonych 
dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Rozdział 2. 
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu 

§ 3. 1. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi wraz z symbolami (literami i numerami, o ile występuje więcej niż 
jeden teren o tym samym przeznaczeniu) i barwnymi oznaczeniami wyróżniającymi dany teren: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN-24MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami 1MW i 2MW; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolami 1MU-5MU; 

4) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U i 2U; 

5) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolami 1US i 2US; 

6) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP-3ZP; 

7) tereny lasów oznaczone symbolami 1ZL i 2ZL; 

8) teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” oznaczony symbolem KDZ; 

9) teren drogi publicznej klasy „lokalna” oznaczone symbolami KDL; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7BF0A904-E4FC-48C0-97D6-D68DAC8F7384. Projekt Strona 3



10) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” oznaczone symbolami 1KDD-15KDD; 

11) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” w formie ulic pieszo-jezdnych oznaczone symbolami 1KDP-
12KDP; 

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1, zawarte są w przepisach rozdziału 3, przy czym dopuszcza się użytkowanie związane 
z funkcjonowaniem danego terenu, w postaci: 

1) komunikacji pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej; 

2) zieleni urządzonej; 

3) obiektów, urządzeń i sieci uzbrojenia terenu z zastrzeżeniem § 12; 

4) obiektów i urządzeń służących bezpieczeństwu publicznemu i ochronie środowiska. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) ochronę istniejących i ukształtowanie nowych układów zieleni urządzonej, zgodnie z zasadami 
zagospodarowania terenów zieleni urządzonej oznaczonych literami ZP określonymi w § 18; 

2) zachowanie układu przestrzennego i gabarytów zabudowy w zakresie: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach 19MN i 20MN zgodnie z zasadami 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określonymi § 13 ust. 2 pkt 10, 

b) budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenach 1MW i 2MW zgodnie z zasadami 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określonymi § 14 ust. 2 pkt 8; 

3) strefę zieleni ogólnodostepnej na terenach oznaczonych symbolami 2MW i 1U, zgodnie z zasięgiem 
wyznaczonym na rysunku planu, w której obrębie należy zagospodarować w formie zieleni urządzonej 
powierzchnię nie mniejszą niż: 

a) 70% powierzchni terenu 2MW w granicach strefy, 

b) 60% powierzchni terenu 1U w granicach strefy. 

§ 5. 1. W zakresie zasady ochrony środowiska zakazuje się: 

1) realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz prowadzenia działalności w sposób stwarzający uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz pola 
elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne; 

2) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi oraz zagospodarowania i użytkowania 
terenu w sposób powodujący przenikanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i do ziemi; 

3) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych; 

4) prowadzenia działalności związanej wyłącznie z gospodarowaniem odpadami; 

5) wykorzystywania odpadów do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych lub innych robót 
budowlanych i prac ziemnych, w tym nadsypywania i utwardzania terenu, z wyjątkiem odpadów 
stanowiących niezanieczyszczoną glebę lub inny materiał występujący w stanie naturalnym, wydobytych 
w trakcie robót budowlanych. 

2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się: 

1) tereny oznaczone literami MN zalicza się, w rozumieniu przepisów określających dopuszczalne poziomu 
hałasu w środowisku, do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny oznaczone literami MW zalicza się, w rozumieniu przepisów określających dopuszczalne poziomu 
hałasu w środowisku, do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) tereny oznaczone literami MU zalicza się, w rozumieniu przepisów określających dopuszczalne poziomu 
hałasu w środowisku, do terenów mieszkaniowo-usługowych; 

4) tereny oznaczone literami US i ZP zalicza się, w rozumieniu przepisów określających dopuszczalne 
poziomu hałasu w środowisku, do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
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3. W zakresie uwarunkowań wynikających z występowania złoża węgla kamiennego „Jaworzno” (kod 
WK340), obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tego złoża oraz racjonalnego wykorzystywania 
powierzchni ziemi na terenach eksploatacji złoża, ustala się: 

1) eksploatacja złóż węgla kamiennego, nie może naruszać przeznaczenia terenu, w szczególności 
powodować takich zmian powierzchni terenu, które uniemożliwią wykorzystanie terenu zgodnie 
z przeznaczeniem oraz wykluczą kształtowanie nowej zabudowy i użytkowanie istniejącej – 
w szczególności należy: 

a) ograniczać zmiany ukształtowania terenu i stosunków wodnych, zmniejszając zagrożenia związane 
z zakłóceniem lub brakiem grawitacyjnego spływu wód tak, aby nie spowodować powstawania zalewisk 
bezodpływowych oraz podtopień, 

b) tak zaplanować odkształcenia powierzchni terenu aby nie spowodować nadmiernego zagrożenia dla 
użyteczności techniczno-funkcjonalnej istniejących obiektów budowlanych; 

2) ze względu na skutki historycznej płytkiej eksploatacji górniczej i zagrożenie uaktywnienia deformacji 
nieciągłych oraz ze względu na konieczność ochrony powierzchni terenu ustala się obszar, dla którego 
wyznacza się filar ochronny w złożu węgla kamiennego, zgodnie z zasięgiem obszaru określonego na 
rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 7; 

3) ze względu na zagrożenie dla stanu technicznego obiektu, jego konstrukcji i nośności oraz potrzebę 
zagwarantowania użytkowania obiektów bez zakłóceń, w zasięgu obszaru, o których mowa w pkt 2, 
nieprzekraczalne wielkości odkształceń, nie mogą ograniczać przydatności terenów do zabudowy. 

4. W zakresie ochrony przyrody ustala się tereny służące utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności, 
w szczególności zachowaniu znacznego udziału powierzchni pokrytych roślinnością, w tym zadrzewień, do 
których zalicza się tereny lasów 1ZL i 2ZL oraz tereny zieleni urządzonej 1ZP, 2ZP i 3ZP. 

§ 6. 1. Ustala się obszary przestrzeni publicznej, do których zalicza się wyznaczone na rysunku planu: 

1) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP-3ZP; 

2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolami 1US i 2US; 

3) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDZ, KDL, 1KDD-15KDD, 1KDP-12KDP; 

4) strefę zieleni ogólnodostępnej obejmującą część terenu 2MW i 1U. 

2. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa 
w  ust. 1, stosownie do przeznaczenia danego terenu i funkcji z nim związanych: 

1) zakazuje się sytuowania reklam; 

2) nakazuje się zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania 
i przemieszczania się ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań: 

a) uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnych i starszych, 

b) koordynujących bezkolizyjne współistnienie ruchu pieszego i rowerowego; 

3) nakazuje się przy zagospodarowaniu terenów uwzględnić umieszczanie: oświetlenia publicznego, ławek 
lub innych siedzisk i miejsc odpoczynku, koszy na śmieci lub innych urządzeń zapewniających zachowanie 
czystości; 

4) w przypadku potrzeby sytuowania: 

a) miejsc magazynowania segregowanych odpadów, w tym kontenerów lub pojemników na odpady, 

b) budynków infrastruktury technicznej oraz naziemnych stacji transformatorowych, stacji redukcji gazu 
lub przepompowni ścieków, 

– obowiązuje nakaz osłonięcia miejsc i obiektów, o których mowa w lit. a i b, zielenią w postaci krzewów 
lub innych gatunków roślin, o docelowej wysokości nie mniejszej niż 2 m; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 obowiązują w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
odnoszącymi się do dróg publicznych. 

§ 7. 1. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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1) nakazuje się sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, z wyjątkiem terenów 1MW i 2MW, dla których obowiązuje zakaz sytuowania nowej zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14; 

2) zakazuje się sytuowania zabudowy szeregowej; 

3) zakazuje się sytuowania garaży i budynków gospodarczych wykonanych z blachy lub pokrytych na 
zewnątrz okładzinami z blachy; 

4) w przypadku dachów o kącie nachylenia powyżej 20º, należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub 
dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, 
brązowym, grafitowym lub szarym; 

5) w zakresie istniejącej zabudowy w obrębie działek budowlanych, na których przed wejściem w życie planu, 
przekroczony został któryś z ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
danego terenu dopuszcza się wyłącznie takie roboty budowlane, które mieszczą się w zakresie pozostałych 
określonych dla danego terenu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

6) w przypadku kiedy faktyczny sposób użytkowania istniejącej zabudowy jest niezgody z przeznaczeniem 
ustalonym dla danego terenu, na którym ta zabudowa występuje, dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie oraz remonty i przebudowę, z zastrzeżeniem ustaleń dla terenu 1US w § 17 ust. 3 oraz dla 
terenu 2ZL w § 19 ust. 2. 

2. Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu zostały ustalone dla 
poszczególnych terenów w rozdziale 3. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów dotyczą: 

1) w obrębie planu ochronie w formie pomników przyrody podlegają drzewa w postaci alei drzew 
obejmującej: 6 dębów szypułkowych i 2 jesiony wyniosłe, oznaczone graficznie na rysunku planu – przy 
zagospodarowaniu terenu obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określone 
w dokumencie ustanawiającym ochronę prawną wymienionych pomników przyrody; 

2) cały obszar planu położony jest w zasięgu złoża węgla kamiennego „Jaworzno” (kod WK340) – 
obowiązuje ochrona zasobów złoża na potrzeby jego gospodarczego wykorzystania i eksploatacji, 
z zastrzeżeniem § 5 ust. 3; 

3) cały obszar planu położony jest w granicach terenu górniczego „Jaworzno” oraz obszaru górniczego 
„Jaworzno” – przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy należy uwzględnić aktualne 
uwarunkowania geologiczno-górnicze. 

§ 9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w przypadku 
wystąpienia procedury scalenia i podziału nieruchomości: 

1) na terenach MN i MU, z zastrzeżeniem pkt 6 – powierzchnia działki nie mniejsza niż 500 m², szerokość 
frontu działki nie mniejsza niż 18 m, przy czym dopuszcza się dla działek pod zabudowę bliźniaczą 
powierzchnię działki nie mniejsza niż 300 m², szerokość frontu działki nie mniejsza niż 12 m; 

2) na terenach MW, z zastrzeżeniem pkt 6 – powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m², szerokość frontu 
działki nie mniejsza niż 25 m; 

3) na terenach U, z zastrzeżeniem pkt 6 – powierzchnia działki nie mniejsza niż 400 m², szerokość frontu 
działki nie mniejsza niż 14 m; 

4) na terenach US, z zastrzeżeniem pkt 6 – powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m², szerokość frontu 
działki nie mniejsza niż 30 m; 

5) na terenach ZP, z zastrzeżeniem pkt 6 – powierzchnia działki nie mniejsza niż 100 m², szerokość frontu 
działki nie mniejsza niż 5 m; 

6) na terenach, o których mowa w pkt 1-5, dla potrzeb: 

a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – powierzchnia działki nie mniejsza niż 4 m², szerokość 
frontu działki nie mniejsza niż 2 m; 

b) dróg wewnętrznych lub dojazdów – powierzchnia działki nie mniejsza niż 50 m², szerokość frontu 
działki nie mniejsza niż 5 m; 
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7) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego należy kształtować prostopadle lub 
w przedziale od 80° do 100°. 

§ 10. 1. Określa się szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów 
charakteryzujących się skomplikowanymi warunkami gruntowymi, do których zalicza się wyznaczone na 
rysunku planu obszary zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych związanych z historyczną płytką 
eksploatacją górniczą oraz strefy wokół nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią: 

1) w przypadku zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy należy uwzględnić geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

2) zakazuje się sytuowania przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na rozsączaniu ścieków oraz studni 
chłonnych wprowadzających do ziemi wody opadowe lub roztopowe. 

2. Obowiązują ograniczenia w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenu związane 
z użytkowaniem i przebiegiem istniejących sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi 
usytuowania danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie 
danej sieci, w zależności od jej rodzaju i parametrów, w szczególności należy zapewnić dostęp do istniejących 
sieci infrastruktury technicznej występujących w liniach rozgraniczających danego terenu. 

§ 11. 1. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w oparciu 
o istniejące drogi publiczne oraz budowę nowych odcinków dróg publicznych, zapewniających obsługę 
komunikacyjną terenów w obszarze planu, zgodnie z ustaloną niżej klasyfikacją oraz zasięgiem wyznaczonych 
na rysunku planu terenów: 

1) teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” oznaczony symbolami KDZ; 

2) teren drogi publicznej klasy „lokalna” oznaczony symbolem KDL; 

3) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” oznaczone symbolami 1KDD-15KDD; 

4) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” w formie ulic pieszo-jezdnych oznaczone symbolami 1KDP-
12KDP. 

2. Określa się, że główne warunki powiązania podstawowego układu drogowego, o którym mowa w ust. 1, 
z zewnętrznym układem drogowym stanowią połączenia z: 

1) ul. Martyniaków po zachodniej stronie obszaru planu; 

2) ul. Jana Pawła II (Trasa Śródmiejska) po wschodniej stronie obszaru planu; 

3) ul. Piaskową wyprowadzającą ruch z obszar planu w kierunku południowym; 

4) Al. Piłsudskiego wyprowadzająca ruch z obszar planu w kierunku północnym. 

3. Zasady kształtowania parametrów dróg, o których mowa w ust.1, określa się indywidualnie, dla danej 
grupy terenów, w rozdziale 3. 

4. Dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej, ponad ustalenia zawarte w ust. 1, dopuszcza się 
realizację dróg wewnętrznych w pasie o szerokości nie mniejszej niż 5 m. 

5. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy w granicach działki budowlanej: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych literami MN i MU – nie mniej niż 
2 miejsca na 1 mieszkanie; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach oznaczonych literami MW – nie mniej niż 
1 miejsce na 1 mieszkanie; 

3) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach oznaczonych literami MU – nie mniej niż: 

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

b) 1 miejsce na powierzchnię użytkową 1 lokalu usługowego; 

4) dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych literami U i MU – nie mniej niż: 

a) 1 miejsce dla samochodów na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 
1 miejsce na 1 lokal usługowy o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m², 

b) 1 miejsce dla rowerów na 50 m² powierzchni użytkowej usług, 
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c) 1 miejsce dla samochodów na 5 zatrudnionych; 

5) dla usług na terenie US – nie mniej niż: 

a) 1 miejsce dla samochodów na 500 m² powierzchni użytkowej terenowych obiektów sportowych, 
występujących poza budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe, 

b) 1 miejsce dla samochodów na 250 m² powierzchni użytkowej budynku przeznaczonego na potrzeby 
sportu i rekreacji, 

c) 1 miejsce dla samochodów na 150 m² powierzchni użytkowej innych, wyżej nie wymienionych, usług, 

d) 1 miejsce dla samochodów na 1 lokal zamieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego, 

e) 1 miejsce dla samochodów na 5 zatrudnionych, 

f) 1 miejsce dla rowerów na: 

- 300 m² powierzchni użytkowej usług, w tym terenowych obiektów sportowych, występujących poza 
budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe oraz innych funkcji usługowych występujących 
w budynkach, 

- 5 zatrudnionych. 

6. W zakresie określonych w ust. 5 miejsc do parkowania nakazuje się zapewnić miejsca na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż: 

1) 1 miejsce dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 6 do 15; 

2) 2 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 16 do 40; 

3) 3 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 41 do 100; 

4) 4% ogólnej liczby miejsc dla parkingów o liczbie miejsc postojowych powyżej 100. 

7. Ustala się sposób realizacji miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 5 i 6, w formie parkingów 
naziemnych, garaży wolnostojących oraz stanowiących część kondygnacji budynku mieszkalnego lub 
usługowego, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2: 

1) na terenach 1MW i 2MW zakazuje się sytuowanie nowych garaży wolnostojących; 

2) na terenach 1US i 2US dopuszcza się realizację parkingów podziemnych oraz stanowiących część 
kondygnacji budynku lub obiektu sportowego. 

§ 12. 1. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
w  oparciu o remont, przebudowę i rozbudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury technicznej, w tym 
sieci i  urządzeń oraz obiektów z nią związanych: 

1) parametry infrastruktury technicznej, w tym wysokość budowli, należy przyjmować w sposób niezbędny 
dla prawidłowego uzbrojenia terenów, z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) należy zapewnić możliwość użytkowego wykorzystania danego terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

3) zakazuje się sytuowania: 

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, 

b) nowych naziemnych sieci ciepłowniczych, 

c) urządzeń i instalacji wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, 
z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, 

d) urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii, z wyjątkiem mikroinstalacji; 

4) tereny 1US i 2US określa się, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, jako granicę obszarów, na których dopuszcza się sytuowanie urządzeń i instalacji 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wykorzystując 
wyłącznie energię geotermalną, hydrotermalną, aerotermalną i słoneczną, przy czym urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, dopuszcza się 
wyłącznie w formie towarzyszącej i wspomagającej funkcjonowanie przeznaczenia terenów 1US i 2US, 
zgodnie z § 17 ust. 1; 
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5) za granicę stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu, wywołanych sytuowaniem urządzeń i instalacji, o których mowa w pkt 4, uznaje się 
linie rozgraniczające tereny odpowiednio 1US i 2US – sytuowanie urządzeń i instalacji wytwarzających 
z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW na tych terenach, nie może ograniczać 
możliwości przeznaczenia i zagospodarowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, odprowadzenie ścieków oraz wód 
opadowych i roztopowych, a także obsługę w zakresie telekomunikacji, poprzez sieci i urządzenia odpowiednio 
wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz kanalizację sanitarną 
i deszczową, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń i instalacji zaopatrujących w wodę, gaz, energię 
elektryczną i cieplną, odprowadzających ścieki oraz wody opadowe i roztopowe, w szczególności ustala się 
możliwość: 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną przy zastosowaniu urządzeń i instalacji wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit. c i d; 

2) stosowania indywidualnych źródeł ciepła do celów grzewczych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
dotyczących wykluczenia lub ograniczenia emisji substancji do powietrza; 

3) odprowadzenia ścieków przy zastosowaniu indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2; 

4) odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do wód i do ziemi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
obowiązujących w tym zakresie, przy czym nakazuje się stosowanie na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją, opartych na infiltracji wody lub pełniących funkcje retencyjne, 
w tym umożliwiające zagospodarowanie lub gromadzenie wód opadowych i roztopowych w celu ich 
użytkowego wykorzystania lub rozsączenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2. 

Rozdział 3. 
Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów 

§ 13. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1MN-24MN: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
wyłącznie na potrzeby biur, gabinetów, pracowni, handlu, dopuszczone w formie: 

a) lokali użytkowych, których powierzchnia całkowita nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

b) budynków usługowych, których łączna powierzchnia zabudowy w obrębie danej działki budowlanej 
nie może przekraczać 60 m², z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 7 lit. a; 

3) zasady zagospodarowania – zakazuje się: 

a) zabudowy szeregowej, 

b) uciążliwego użytkowania terenu. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 1MN-24MN: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01; 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie więcej niż 0,5; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 35%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 45%; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja nadziemna i nie wyżej niż 5 m, 

b) dla budynków usługowych – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 8 m, 
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c) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 10 m; 

6) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1) – nie wyżej niż 3 m; 

7) gabaryty obiektów na działce budowlanej – ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 

a) pojedynczego budynku usługowego – nie większa niż 60 m², 

b) pojedynczego budynku gospodarczego – nie większa niż 35 m²; 

8) geometria dachów – ustala się dachy płaskie i spadowe, przy czym dla nowej zabudowy, w przypadku 
kształtowania budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 8 m, ustala się dachy dwu- i wielospadowe 
o kącie nachylenia od 20º do 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich o powierzchni stanowiącej udział 
nie większy niż 30% powierzchni wszystkich dachów danego budynku; 

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 500 m², przy czym dopuszcza się 300 m² 
dla działek przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą – nie dotyczy podziałów w ramach istniejących 
działek budowlanych związanych z istniejącą zabudową oraz działek wydzielanych na potrzeby dojazdów, 
dróg wewnętrznych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

10) dla terenów 19MN i 20MN ustala się zachowanie układu przestrzennego i gabarytów budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych poprzez zakaz sytuowania nowych budynków, z wyjątkiem: 

a) budowy lub odbudowy budynków istniejących w tym samym miejscu oraz o tych samych gabarytach 
i formie zewnętrznej, w tym tej samej wysokości zabudowy i geometrii dachów, 

b) sytuowania budynków gospodarczych i garaży. 

§ 14. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
1MW i  2MW: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania – ustala się strefę zieleni ogólnodostępnej, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na 
rysunku planu, dla której obowiązują zasady określone w § 4 pkt 3. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 1MW i 2MW: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01; 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie więcej niż 1,0; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%, z zastrzeżeniem pkt 8; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 45%; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla garaży – 1 kondygnacja nadziemna i nie wyżej niż 3 m, 

b) dla budynków wielorodzinnych – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m; 

6) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1) – nie wyżej niż 3 m; 

7) geometria dachów – dachy płaskie; 

8) ustala się zachowanie układu przestrzennego i gabarytów istniejących budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych poprzez: 

a) zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków, 

b) zakaz sytuowania nowych budynków, z wyjątkiem budowy lub odbudowy budynków istniejących w tym 
samym miejscu oraz o tych samych gabarytach i formie zewnętrznej, w tym tej samej wysokości 
zabudowy i geometrii dachów, 

c) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków w ramach istniejącego zespołu garaży, 

d) zakaz sytuowania nowych budynków gospodarczych i garaży. 

§ 15. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 1MU-
5MU: 
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1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

c) zabudowa usługowa w zakresie usług ogólnospołecznych oraz usług nieuciążliwych, z zastrzeżeniem 
pkt 3 i 4; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokale usług nieuciążliwych w budynku mieszkaniowym jednorodzinnym wyłącznie na potrzeby biur, 
gabinetów, pracowni, warsztatów, handlu, przy czym powierzchnia całkowita tych lokali nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku, 

b) lokale mieszkalne w budynku usługowym, których powierzchnia całkowita nie może przekraczać 30% 
powierzchni całkowitej budynku; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) zakazuje się usług i działalności gospodarczych w zakresie: 

- handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, 

- sprzedaży paliw i pojazdów, 

- warsztatów naprawczych samochodów, z zastrzeżeniem pkt 4, 

b) zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu, 

c) łączna powierzchnia zabudowy budynków usługowych wraz z budynkami towarzyszącymi działalności 
usługowej, w obrębie działki budowlanej nie może przekroczyć 300 m², z zastrzeżeniem 
ust. 2 pkt 7 lit. a; 

4) dla terenów 3MU i 5MU dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego usługowego przeznaczenia na 
potrzeby warsztatów naprawczych samochodów. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 1MU-5MU: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01; 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie więcej niż 0,8; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 35%; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna i nie wyżej niż 5 m, 

b) dla budynków usługowych – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 10 m, 

c) dla budynków mieszkalnych – 3 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m; 

6) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1) – nie wyżej niż 4 m; 

7) gabaryty obiektów na działce budowlanej – ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 

a) pojedynczego budynku służącego pracy rzemieślniczej i naprawczej – nie większa niż 120 m², 

b) pojedynczego budynku magazynowego – nie większa niż 80 m², 

c) pojedynczego budynku gospodarczego – nie większa niż 40 m²; 

8) geometria dachów – dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia od 20º do 45º, 
z możliwością zachowania dotychczasowej geometrii dachów istniejącej zabudowy; 

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 500 m², przy czym dopuszcza się 300 m² 
dla działek przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą – nie dotyczy podziałów w ramach istniejących 
działek budowlanych związanych z istniejącą zabudową oraz działek wydzielanych na potrzeby dojazdów, 
dróg wewnętrznych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 16. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy usługowej 1U i 2U: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7BF0A904-E4FC-48C0-97D6-D68DAC8F7384. Projekt Strona 11



1) przeznaczenie podstawowe: 

a) dla terenu 1U – zabudowa usługowa w zakresie handlu i gastronomii, z zastrzeżeniem pkt 4, 

b) dla terenu 2U – zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem pkt 5; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) dla terenu 1U – lokale usług nieuciążliwych innych niż w przeznaczeniu podstawowym, których 
powierzchnia całkowita nie może przekraczać 35% powierzchni całkowitej budynku usługowego, 

b) dla terenu 2U – lokale mieszkalne, których powierzchnia całkowita nie może przekraczać 30% 
powierzchni całkowitej budynku usługowego; 

3) dopuszcza się na terenie 2U zachowanie istniejącej zabudowy w formie zespołu garaży, z wykluczeniem 
rozbudowy i nadbudowy oraz dobudowy nowych garaży; 

4) na terenie 1U zakazuje się: 

a) handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, 

b) sprzedaży paliw i pojazdów, 

c) warsztatów naprawczych samochodów, 

d) uciążliwego użytkowania terenu, 

e) sytuowania wolno stojących garaży oraz budynków gospodarczych i magazynowych; 

5) na terenie 2U zakazuje się: 

a) handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, 

b) uciążliwego użytkowania terenu. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy usługowej 1U i 2U: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01; 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie więcej niż 0,8; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 30%; 

5) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 10 m; 

6) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1) – nie wyżej niż 4 m; 

7) geometria dachów – dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia od 20º do 45º. 

§ 17. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów sportu i rekreacji 1US i 2US: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji, w tym zabudowa i inne obiekty budowlane; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa na potrzeby usług ogólnospołecznych oraz gastronomii i usług zamieszkania 
zbiorowego w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, schroniska turystycznego, domu wczasowego lub 
innych form zakwaterowania turystycznego, 

b) lokale handlowe stanowiące udział nie większy niż 30% powierzchni całkowitej budynku związanego 
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, 

c) lokale mieszkalne stanowiące udział nie większy niż 30% powierzchni całkowitej budynku związanego 
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym; 

3) dopuszcza się organizowanie imprez masowych, uznając linie rozgraniczające odpowiednio tereny 1US 
i 2US za granicę terenów służących organizacji imprez masowych. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów sportu i rekreacji 1US i 2US, 
z zastrzeżeniem ust. 3: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01; 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie więcej niż 1,2; 
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3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 45%; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 35%; 

5) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m; 

6) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1) – dla wiat nie wyżej niż 6 m, dla 
budowli sportowych nie wyżej niż 12 m, dla słupów oświetleniowych nie wyżej niż 30 m; 

7) geometria dachów – dachy płaskie oraz spadowe. 

3. W zakresie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie 1US dopuszcza się wyłącznie rozbudowę 
istniejących budynków w zakresie nie większym niż 10% istniejącej powierzchni zabudowy w obrębie działki 
budowlanej. 

§ 18. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 1ZP-3ZP: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona; 

2) zasady zagospodarowania – należy zachować istniejące ukształtowanie zieleni w formie parku 
o charakterze leśnym, w tym poprzez zachowanie zadrzewień, a w przypadku ich usunięcia ze względu na 
zły stan fitosanitarny lub w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz ochrony bezpieczeństwa 
obiektów i mienia, należy odtworzyć zadrzewienia poprzez nasadzenia zastępcze. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 1ZP-3ZP: 

1) zakazuje się sytuowania zabudowy; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 85% powierzchni terenu. 

§ 19. 1. Przeznaczenie terenów lasów 1ZL i 2ZL to lasy. 

2. W zakresie istniejącej zabudowy związanej z gospodarką leśną na terenie 2ZL dopuszcza się wyłącznie 
rozbudowę istniejących budynków w zakresie nie większym niż 10% istniejącej powierzchni zabudowy 
w obrębie działki budowlanej. 

§ 20. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu drogi publicznej klasy „zbiorcza” KDZ to droga publiczna 
klasy „zbiorcza”. 

2. Szerokość pasa drogowego w granicach planu, określono na rysunku planu w parametrach 
wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, wynoszących od 12 m do 25 m, 
z dopuszczeniem poszerzeń w  rejonie skrzyżowań z pozostałymi terenami dróg publicznych. 

§ 21. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu drogi publicznej klasy „lokalna” KDL to droga publiczna 
klas „lokalna”. 

2. Szerokość pasa drogowego w granicach planu, określono na rysunku planu w parametrach 
wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi KDL, przy uwzględnieniu istniejącego stanu 
zagospodarowania i  faktycznego ukształtowania pasa drogowego, wynoszących od 9,5 m do 14 m, 
z dopuszczeniem poszerzeń w  rejonie skrzyżowań z pozostałymi terenami dróg publicznych. 

§ 22. 1. Przeznaczenie podstawowe terenów dróg publicznych klasy „dojazdowa” 1KDD-15KDD to 
droga publiczna klasy „dojazdowa”. 

2. Szerokość pasa drogowego określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii 
rozgraniczającej teren danej drogi, przy uwzględnieniu istniejącego stanu zagospodarowania i faktycznego 
ukształtowania pasa drogowego, z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań z pozostałymi terenami 
dróg publicznych – szerokość pasa drogowego poszczególnych terenów dróg wynosi: 

1) 1KDD i 9KDD – od 8 m do 14 m; 

2) 2KDD, 3KDD, 4KDD i 5KDD – od 10 m do 13 m; 

3) 6KDD – od 6 m do 10 m; 

4) 7KDD i 8KDD – od 7 m do 9 m; 

5) 10KDD – 10 m; 

6) 11KDD – od 10 m do 14 m; 

7) 12KDD – od 9 m do 10 m; 
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8) 13KDD - od 7,5 m do 14 m; 

9) 14KDD – od 5,5 m do 12 m; 

10) 15KDD – od 7,5 m do 16 m. 

§ 23. 1. Przeznaczenie podstawowe terenów dróg publicznych klasy „dojazdowa” w formie ulic 
pieszo-jezdnych 1KDP-12KDP to droga publiczna klasy „dojazdowa” ukształtowana w formie ulicy pieszo-
jezdnej, z  dopuszczeniem jednej nawierzchni bez wydzielania odrębnych jezdni i chodników. 

2. Szerokość pasa drogowego określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii 
rozgraniczającej teren danej drogi, przy uwzględnieniu istniejącego stanu zagospodarowania i faktycznego 
ukształtowania pasa drogowego, z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań z terenami dróg 
publicznych – szerokość pasa drogowego poszczególnych terenów dróg wynosi: 

1) 1KDP – od 3 m do 8 m; 

2) 2KDP – od 4 m do 9 m; 

3) 3KDP – od 5 m do 12 m; 

4) 4KDP – od 5 m do 6 m; 

5) 5KDP i 11KDP – od 5 m do 7 m; 

6) 6KDP – od 6 m do 8 m; 

7) 7KDP – od 4,5 m do 10 m; 

8) 8KDP – od 7 m do 10 m; 

9) 9KDP, 10KDP i 12KDP – od 6 m do 8 m. 

Rozdział 4. 
Ustalenia końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

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

 

   

Prezydent Miasta Jaworzna 
 
 

Paweł Silbert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia .................... 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia....................2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jaworznie o sposobie rozpatrzenia uwag 

 Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w zakresie uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Jaworzna, zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przetsrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie, 

Rada Miejska w Jaworznie rozstrzyga 

1. Zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu wyłożonego do publicznego 
wglądu (po raz pierwszy) w okresie od 30 sierpnia do 20 września 2021 r., (zgłoszono 11 uwag, z czego 
9 nie uwzględniono w całości lub w części, przy czym niniejsze rozstrzygnięcie nie dotyczy uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Jaworzna w terminie rozpatrzenia uwag – 21 dni od dania 
zakończenia zbierania uwag, które zostały ostatecznie częściowo uwzględnione przed ponownym wyłożeniem 
projektu planu do publicznego wglądu), postanawia się: 

1) Nie uwzględnia się w całości uwagi nr 1, wniesionej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów, dotyczącej przeznaczenia w całości obszaru działki nr 301/19 o pow. 
3,5143ha pod tereny lasów – ZL, bez przeznaczenia fragmentu przedmiotowej działki pod tereny usług 
sportu i rekreacji (2US), a także zawarcie informacji w planie o zachowaniu bezpiecznej odległości 
pomiędzy granicą budynków a ścianą lasu (granicą działki posiadającej użytek Ls-las), która wynosi 
1 wysokość drzewostanu, tj. 22 metry dla działek, które bezpośrednio sąsiadują z gruntami leśnymi. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Wyznaczanie terenu sportu i rekreacji (2US) jest zgodne z kierunkiem 
zagospodarowania określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jaworzna (uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz ze zmianą 
studium przyjętą uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 roku). 
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Jaworzno – ZGE 
„Sobieski” Jaworzno III Sp. z o. o. w Jaworznie (uchwała nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
25 października 2001 r.) również ustalił możliwość użytkowego wykorzystania działki nr 301/14 w ramach 
przeznaczenia: „ZIII-2 – Tereny użyteczności publicznej z zielenią towarzyszącą”, z możliwością realizacji 
funkcji sportowych i rekreacyjnych. Należy podkreślić, iż teren 2US obejmuje fragment działki nr 301/14, 
który nie stanowi aktualnie użytku leśnego zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (występuje użytek: „Bz – 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”) oraz nie jest przeznaczony do zalesienia zgodnie z Planem Urządzenia 
Lasu dla lasów Nadleśnictwa Chrzanów na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r (określa powierzchnię 
opisaną jako: ZIELEŃ, bez powierzchni leśnej). Natomiast w zakresie ustalenia odległości pomiędzy granicą 
budynków a granicą lasu lub użytku leśnego obowiązują przepisy odrębne rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – plan miejscowy nie może 
ingerować w przepisy wyższego rzędu. 

2) Nie uwzględnia się w całości uwagi nr 2, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej dopuszczenia 
zabudowy szeregowej na terenie oznaczonym symbolem 8MN (działka nr 199/3). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Podstawą wykluczenia w obszarze planu zabudowy mieszkaniowej 
w formie szeregowej, jest dążenie do utrzymania istniejącej struktury urbanistycznej osiedla Pszczelnik. 
Osiedle w przeważającej części jest już zabudowane przy dominującym udziale wolno stojących budynków 
jednorodzinnych na indywidualnych działkach. Sporadycznie występują przypadki budynków mieszkalnych 
w zabudowie bliźniaczej. Stąd projekt planu miejscowego preferuje kształtowanie zabudowy w formie wolno 
stojącej lub ewentualnie bliźniaczej. Natomiast zabudowa jednorodzinna w formie szeregowej nie występuje 
w obszarze planu. Dopuszczenie zabudowy szeregowej dotyczyć będzie (zazwyczaj) jedynie wypełnienia luk 
budowlanych – kilku wolnych działek, wśród istniejącej zabudowy, na powierzchni, która nie gwarantuje 
możliwości racjonalnego zaplanowania, zapewniającego komfortowe warunki zarówno przyszłym 
mieszkańcom, jak i niezakłócającego spokoju istniejącym mieszkańcom. Dopuszczenie zabudowy szeregowej, 
której skutkiem powstania jest zamieszkanie, na małej powierzchni, znacznie większej liczby mieszkańców 
w stosunku do otoczenia, uznać należy za niezgodne z charakterem dzielnicy. Ponadto obecny układ drogowy 
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terenów wewnątrz osiedla, opierający się na nieregularnych szerokościach dróg, z przewagą odcinków istotnie 
zawężonych, nie gwarantuje swobodnej i wystarczająco wygodnej obsługi komunikacyjnej, zwłaszcza przy 
istotnie zwiększonym natężeniu ruchu wywołanym użytkowaniem zabudowy szeregowej. 

3) Nie uwzględnia się w części uwagi nr 3, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej zmiany przebiegu 
drogi publicznej klasy „dojazdowa” w formie ulicy pieszo-jezdnej oznaczonej symbolem 8KDP (obecnie 
6KDP) oraz zmiany zasięgu wyznaczonych wzdłuż tej drogi nieprzekraczalnych linii zabudowy (rejon 
działek nr: 114, 115, 125/2, 127/2, 127/6, 126, 173, 172, 259) – częściowe nieuwzględnienie uwagi odnosi 
się do odrzucenia niektórych zaproponowanych w uwadze wariantów alternatywnego przebiegu drogi 
8KDP (obecnie 6KDP) oraz pozostawienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż zachowanego odcinka 
drogi 8KDP (obecnie 6KDP); częściowe uwzględnienie uwagi obejmuje zmianę zasięgu drogi 8KDP 
(obecnie 6KDP) poprzez usunięcie odcinka łączącego z ul. Marusarzówny, przebiegającego przez działkę 
nr 125/2 oraz zakończenie drogi placem do zawracania na wysokości działki nr 125/1 i  115, a tym samym 
również na usunięciu nieprzekraczalnych linii zabudowy na działkach nr 127/6, 126, 173 oraz zmianą jej 
zasięgu na działkach 127/2 i 125/2, 172). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Odrzucono przy rozpatrywaniu uwagi warianty zmiany przebiegu drogi 
8KDP (obecnie 6KDP) uznane za ingerujące w  nieruchomości sąsiednie, które nie były wcześniej zajęte pod 
drogę – wykluczenie przedłużenia tej drogi do drogi 7KDP (obecnie 5KDP), przez działki nr 115 i 259, a także 
uznane za niekorzystne w kontekście możliwości zagospodarowania działki gminnej nr 125/2. Pozostawiono 
również nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż zachowanego odcinka drogi 8KDP (obecnie 6KDP), 
zachowując ogólną zasadę ładu przestrzennego polegającą na regulowaniu sytuowania budynków wzdłuż dróg. 

4) Nie uwzględnia się w części uwagi nr 4, wniesionej przez osoby fizyczne, dotyczącej sprzeciwu wobec 
propozycji przebiegu dróg publicznych oznaczonych symbolami 4KDD i 2KDP w zakresie obejmującym 
działkę nr 154/2 – częściowe nieuwzględnienie uwagi odnosi się do pozostawienia zasięgu drogi 4KDP na 
działce nr 154/2; częściowe uwzględnienie uwagi obejmuje całkowite usunięcie drogi 2KDP. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Przedmiotowa działka nr 154/2 znajduje się na zakręcie ul. Zegadłowicza – 
punkt styku odcinka ul. Zegadłowicza przebiegającego od strony ul. Moniuszki oraz odcinka od strony 
ul. Piaskowej. Oba te odcinki ul. Zegadłowicza posiadają szeroki pas drogowy, spełniając parametry dróg 
publicznych, z wyjątkiem miejsca, w którym znajduje się przedmiotowa działka, gdzie przebieg drogi znacznie 
się zawęża. Ogranicza to istotnie kąt widoczności na zakręcie ulicy, tworząc niebezpieczne warunki ruchu 
drogowego. Celem ustaleń projektu planu jest jedynie poprawa geometrii ul. Zegadłowicza, w rejonie działki nr 
154/2, co ma usprawnić ruch drogowy poprzez utrzymanie większej szerokości drogi na całym odcinku 
ul. Zegadłowicza od ul. Piaskowej do ul. Moniuszki. 

5) Nie uwzględnia się w całości uwagi nr 5, wniesionej przez osoby fizyczne, dotyczącej pozostawienia 
dotychczasowej klasyfikacji terenów, umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej na działce 
206, 188/6 oraz inwestycję, na działkach o numerach 63/2, 211/1, 226 obręb 253, stosownie do byłego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Jaworzno – ZGE „Sobieski” 
Jaworzno III Sp. z o. o. znaczonej kiedyś MU II, uwzględniając zamiar inwestycyjny, zgodnie z uzyskanym 
pozwoleniem na jego realizację, na podstawie prawomocnej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta 
Jaworzna. Do użytkowania nieruchomości zgodnie z jej biznesowym przeznaczeniem niezbędne jest 
utworzenie w tym miejscu strefy, która nie pogorszy warunków użytkowania tych działek, a więc objęcie 
ich w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny U, a także zapewnienie im infrastruktury 
towarzyszącej (między innymi drogi dojazdowe). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Intencją przyjętych do projektu planu założeń planistycznych jest, 
uwzględniając wyniki przeprowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych, ochrona charakteru 
mieszkaniowego osiedla – preferowanie rozwoju uspokojonej zabudowy mieszkaniowej, przy jednoczesnym 
ograniczaniu działalności gospodarczych wewnątrz terenów o dominującym udziale zabudowy mieszkaniowej. 
Dotyczy to również niewzmacniania istniejących funkcji usługowych, które już generują uciążliwości 
w stosunku do sąsiadujących nieruchomości mieszkaniowych. Taka sytuacja związana jest z działkami 
objętymi uwagą zgłaszającą wyznaczenie terenów usługowych, nawiązując do istniejącej działalności 
gospodarczej oraz aktualnego pozwolenia na budowę. Należy jednak podkreślić, iż ustalenia projektu planu 
miejscowego nie mogą usunąć istniejącego użytkowania terenu oraz zakazać realizacji inwestycji na mocy 
aktualnych pozwoleń na budowę. Jednocześnie jednak istniejąca działalność gospodarcza na przedmiotowych 
działkach – mimo iż powstała legalnie, ale w innych okolicznościach prawnych – ze względu na generowane 
uciążliwości nie jest akceptowalna w rejonie bardzo gęstej zabudowy mieszkaniowej. Dlatego regulacje 
planistyczne zmierzają do znacznego ograniczania w rejonie zabudowy mieszkaniowej nowych działalności 
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gospodarczych, w tym wykraczających poza zakres wydanego pozwolenia na budowę, zarówno w zakresie 
skali, jak i rodzaju funkcji usługowych. Docelowe przeznaczenie tego terenu związane jest z przywróceniem 
w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Celem zmiany obowiązujących ustaleń planu 
miejscowego z 2001 r., który zbyt liberalnie umożliwiał powstawanie różnych działalności gospodarczych 
wśród działek mieszkaniowych, jest skonkretyzowanie polityki przestrzennej, poprzez wskazanie rozwoju 
Pszczelnika w kierunku uspokojonego (cichego) osiedla mieszkaniowego. 

6) Nie uwzględnia się w części uwagi nr 6, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej zmiany zasięgu linii 
nieprzekraczalnej zabudowy na wysokości dziełek 213/10, 213/4 oraz 95/1, umożliwiającej zbliżenie do 
3 m możliwości sytuowania budynków przy drodze 3KDP (obecnie 2KDP) – wyrównanie tej linii do 
istniejącej zabudowy na całej długości drogi 3KDP (obecnie 2KDP), zmiany kształtu drogi 4KDP oraz 
placu do zawracania na końcu tej drogi, zmiany zapisu w paragrafie 9 regulującego wielkości działki pod 
zabudowę jednorodzinną: do 400 m² oraz pod zabudowę bliźniaczą: do 250 m², zmiany szerokości działki 
do 16 m, a także wprowadzenie możliwości realizacji zabudowy szeregowej – częściowe nieuwzględnienie 
uwagi odnosi się do niezmniejszania zasięgu nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość 3 m od strony 
drogi 3KDP (obecnie 2KDP), pozostawienia zapisów regulujących parametry działek uzyskiwanych 
w procedurze scalenia i podziału nieruchomości (§ 9) oraz utrzymania zapisów wykluczających zabudowę 
szeregową; częściowe uwzględnienie uwagi obejmuje całkowite usunięcie drogi 4KDP oraz odnosi się do 
wyrównania nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach nr 184/2, 213/10 w stosunku do przebiegu drogi 
3KDP (obecnie 2KDP) na odległość 4 m – taka odległość, w stosunku do pozostałego przebiegu drogi 
3KDP, jest przyjęta również na działkach sąsiednich znajdujących się na terenach 6MN i 5MN. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Zmniejszanie zasięgu nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość 3 m od 
strony drogi 3KDP (obecnie 2KDP), stanowiącej wąski odcinek ul. Prusa, byłoby niezgodne z przepisami i  
utrudniałoby właściwe korzystanie z działek – wjazdy (skręty). Plan określa zasięg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od strony drogi w odległości 4 m. Wynika to z  założenia, że od strony drogi będą sytuowane (na 
działkach budowlanych docelowo wyznaczonych po uregulowaniu pasa drogowego) budynki z otworami 
okiennymi i drzwiowym (taka odległość wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Ustalenie większej odległości między 
przeciwległymi budynkami wzdłuż wąskiego odcinka ul. Prusa ma zapobiegać pogłębianiu dysonansu 
przestrzennego, wynikające ze zbytniego zbliżenia budynków sytuowanych po przeciwległych stronach drogi. 
Natomiast podstawą wykluczenia w obszarze planu zabudowy mieszkaniowej w formie szeregowej, jest 
dążenie do utrzymania istniejącej struktury urbanistycznej osiedla Pszczelnik – uzasadnienie tożsame 
z argumentacją przytoczoną wyżej w pkt 2 przy uzasadnieniu nieuwzględnienia uwagi nr 2. 

7) Nie uwzględnia się w części uwagi nr 9, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej sprzeciwu wobec 
propozycji przebiegu drogi 8KDP (obecnie 6KDP) oraz braku zgody na poszerzanie ulicy Marusarzówny 
(dotyczy działki nr 114) – częściowe nieuwzględnienie uwagi odnosi się do pozostawienia zasięgu drogi 
1KDD w śladzie ul. Marusarzówny; częściowe uwzględnienie uwagi obejmuje rezygnację z przebiegu 
odcinka drogi 8KDP (obecnie 6KDP), na wysokości działki objętej uwaga. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Ulica Marusarzówny (teren drogi 1KDD) nie została poszerzona 
w stosunku do działki nr 114, to znaczy teren drogi 1KDD, wyznaczony w liniach rozgraniczających 
wskazanych na rysunku planu, nie zajmuje działki nr 114. 

8) Nie uwzględnia się w całości uwagi nr 10, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej sprzeciwu wobec 
propozycji przebiegu drogi 7KDD (połączenie ul. Gryfitów z ul. Prusa) oraz wobec prowadzonej 
w sąsiedztwie (dotyczy sąsiedztwa działki nr 240) działalności gospodarczej (warsztat samochodowy na 
terenie 3MU). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Potrzeba rozbudowy układu drogowego wynika z faktu zwiększania 
potencjału wykorzystania terenów pod zabudowę mieszkaniową – wzrost liczby mieszkańców wywołuje 
zwiększony ruch samochodowy. Niesprzyjającą okolicznością dotychczas ukształtowanego układu drogowego 
jest przeważający udział dróg lub odcinków dróg o niskich parametrach w zakresie ich szerokości, które 
nie mają przestrzeni na ewentualną rozbudowę – wąskie drogi ograniczone istniejącym zagospodarowaniem 
(istniejące ogrodzenia i budynki). Dodatkowym problemem są długie odcinki dróg w układzie równoległym, 
które nie mają połączeń poprzecznych lub połączenia te są zbyt rzadkie. Taka sytuacja ma miejsce pomiędzy 
ulicami Zegadłowicza, Prusa i obszarem od strony ulic Pszczelnik i Gryfitów. Stąd intencją wyznaczenia terenu 
drogi 7KDD jest połączenie ulicy Gryfitów z ulicą Prusa i dalej, poprzez drogę 5KDD, z ulicą Zegadłowicza 
i docelowo z ulicą Marusarzówny. Taki układ drogowy stanowi alternatywę dla dotychczasowych połączeń 
drogowych, zwiększając drożność układu komunikacyjnego. Z tych względów uznaje się, iż wyznaczenie drogi 
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7KDD jest słuszne. Wyniki przeprowadzonej ankiety w ramach poszerzonych konsultacji społecznych (ankieta 
PAPI pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że brakuje połączenia między ulicami Prusa, Zegadłowicza i Gryfitów?) 
wskazują na poparcie tego typu działań na poziomie blisko 40%, co oznacza, iż większy jest procent głosów 
popierających w  stosunku do głosów przeciwnych, których udział wynosi 30% (pozostałe głosy odnoszą się do 
osób niemających zdania – 28% oraz popierających jedynie połączenia piesze – 2%). Nieuwzględnienie odnosi 
się do sugestii zawartych w uwadze, iż ustalenia planu nie ograniczając istniejącej działalności gospodarczej – 
warsztatu samochodowego na terenie 3MU, oraz że droga 7KDD jest realizowana wyłącznie na potrzeby 
istniejącego warsztatu samochodowego. Natomiast w odniesieniu do istniejącego warsztatu samochodowego na 
terenie 3MU plan ustala jedynie dopuszczenie jego dotychczasowego użytkowania. Intencją przyjętych do 
projektu planu założeń planistycznych jest preferowanie rozwoju zabudowy mieszkaniowej, przy 
jednoczesnym ograniczaniu działalności gospodarczych. Uwaga nie może być uwzględniona w sposób 
bezpośredni poprzez usunięcie warsztatu samochodowego – ustalenia projektu planu miejscowego nie mogą 
usunąć istniejącego użytkowania terenu oraz zakazać jego  funkcjonowania. Natomiast wszelkie uciążliwości, 
każdej działalności gospodarczej, muszą spełniać ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących 
oddziaływania na środowisko. Egzekwowanie tych przepisów odbywa się niezależnie do ustaleń planu 
miejscowego, w odrębnych postępowaniach administracyjnych. Przyjęte w planie miejscowym regulacje 
planistyczne zmierzają do znacznego ograniczania w rejonie zabudowy mieszkaniowej nowych działalności 
gospodarczych, zarówno w zakresie skali, jak i rodzaju funkcji usługowych. Stąd intencją zapisu planu na 
terenie 3MU jest, aby docelowym przeznaczeniem, w przypadku zmiany obecnego użytkowania, była 
zabudowa mieszkaniowa lub ewentualnie działalność usługowa nieuciążliwa, o profilu akceptowalnym w tym 
rejonie. Takie regulacje stanowią zdecydowaną zmianę w stosunku do obowiązujących ustaleń planu 
miejscowego z 2001 r., który zbyt liberalnie umożliwiał powstawanie różnych działalności gospodarczych 
wśród działek mieszkaniowych. 

9) Nie uwzględnia się w całości uwagi nr 11, wniesionej przez osobę fizyczną, dotyczącej wyrażenia 
zainteresowania kupnem pasa gruntu z działki nr 28/64 o szerokości 4-5 m, na rzecz działki nr 59/7 będącej 
własnością zgłaszającego uwagę, co umożliwi rozbudowę dachu budynku usytuowanego na działce 59/7, 
a także zapewni dostęp do tej działki od ul. Świerkowej. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Określony w uwadze postulatu, zmierza do zwiększenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 18MN o dodatkowy pas terenu wynoszący 4-5 m, w stosunku do działki 59/7. 
Wyjaśnić należy, iż zgodnie z projektem planu miejscowego, który został wyłożony do publicznego wglądu, 
teren 18MN został już powiększony w stosunku do działki 59/7 na odległość 3-4 m. Przy granicy działki nr 
59/7 usytuowany jest istniejący budynek mieszkalny, który od strony działki nr 26/64 nie posiada otworów 
okiennych i drzwiowych. Aby zapewnić bezpieczne i niekonfliktowe funkcjonowanie tego budynku 
w stosunku do terenu 1U, przyjęto minimalną odległość 3 m, między budynkiem a granicą terenów 18MN i 1U. 
Umożliwi to w przyszłości uregulowanie zasięgu działki nr 59/7 poprzez wydzielenie nowej działki 
spełniającej warunki związane ze zbliżeniem budynku (ścianą bez okien i drzwi) do działki sąsiedniej na 
terenie 1U. Uznaje się, iż takie ustalenia planu są wystarczające i nie wymagają zmiany, kosztem dodatkowego 
zmniejszenia terenów zabudowy usługowej (1U). 

2. Zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu wyłożonego do publicznego 
wglądu (po raz drugi) w okresie od 4 lutego do 11 marca 2022 r. (zgłoszono jedną uwagę), postanawia się 
nie uwzględnić uwagi nr 1, wniesionej przez osoby fizyczne, dotyczącej sprzeciwu wobec propozycji przebiegu 
drogi publicznej 4KDD w zakresie obejmującym działkę nr 154/2. 

Uzasadnienie nieuwzględnienia: Przedmiotowa działka nr 154/2 znajduje się na zakręcie ul. Zegadłowicza – 
punkt styku odcinka ul. Zegadłowicza przebiegającego od strony ul. Moniuszki oraz odcinka od strony 
ul. Piaskowej. Oba te odcinki ul. Zegadłowicza posiadają szeroki pas drogowy, spełniając parametry dróg 
publicznych, z wyjątkiem miejsca, w którym znajduje się przedmiotowa działka, gdzie przebieg drogi znacznie 
się zawęża. Ogranicza to istotnie kąt widoczności na zakręcie ulicy, tworząc niebezpieczne warunki ruchu 
drogowego. Celem ustaleń projektu planu jest jedynie poprawa geometrii ul. Zegadłowicza, w rejonie działki nr 
154/2, co ma usprawnić ruch drogowy poprzez utrzymanie większej szerokości drogi na całym odcinku 
ul. Zegadłowicza od ul. Piaskowej do ul. Moniuszki. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia....................2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jaworznie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie: 

Rada Miejska w Jaworznie rozstrzyga 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy i są 
bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu (pomijając inwestycje związane ze stanem istniejącym oraz 
wynikające z ustaleń dotychczas obowiązujących planów miejscowych) będą finansowane z budżetu gminy, 
w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości 
finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających 
z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

2. Do wyżej wymienionych zadań należą: 

1) wydatki związane z budową nowych dróg publicznych – tereny 3KDD, 7KDD i 15KDD oraz nowych 
odcinków łączących istniejące drogi publiczne – fragmenty terenów 1KDD i 8KDP; 

2) wydatki związane z infrastrukturą techniczną w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obsługującej 
nowe tereny budowlane. 

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 2, będzie przyjmowany sukcesywnie 
w miarę pozyskiwania środków finansowych. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

Zalacznik4.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.503) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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Uzasadnienie 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie, 
sporządzony został na podstawie uchwały nr XXII/266/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Pszczelnik” w Jaworznie wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr  XLVII/647/2010 Rady Miejskiej w  Jaworznie 
z dnia 26 sierpnia 2010  r. Przywołana zmiana uchwały inicjującej dotyczyła podziału granic planu 
„Pszczelnik” na dwa obszary „Pszczelnik I” i „Pszczelnik II”. Plan obejmujący obszar „Pszczelnik II” został 
przyjęty uchwałą nr XVI/179/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik II" w Jaworznie. 

Obszar planu „Pszczelnik I” o powierzchni ok. 62,1 ha usytuowany jest w centralnej części miasta, na 
zachód od ścisłego centrum, w obrębie jednostki strukturalnej Śródmieście i jednostki referencyjnej Pszczelnik. 
Granice terenu opracowania wyznaczają: ciąg ulic Leśnej i Moniuszki od północy, krótki odcinek przebiegu 
Trasy Śródmiejskiej od wschodu, ciąg ulic: Pszczelnik, Marusarzówny i fragment ul. Piaskowej od 
południowego - wschodu, przebieg ul. Martyniaków od zachodu. 

 Uzasadnienie do uchwały inicjującej przystąpienie do planu wskazuje m.in.: 

- uszczegółowienie wcześniejszych zapisów planistycznych, wynikających z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Jaworzno – ZGE „Sobieski”  Jaworzno III Sp. 
z o. o. w Jaworznie (uchwała nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 października 2001 r.), 
prowadzących do konsekwentnego redefiniowania planu górniczego; 

- podtrzymanie obecnego charakteru dzielnicy i określenie warunków jej dalszego kontrolowanego rozwoju, 
przy jednoczesnym wzmocnieniu struktury dominującej, uspokojonej zabudowy mieszkaniowej 
i podporządkowaniu jej innych funkcji uzupełniających i wzbogacających przestrzeń dzielnicy wraz 
z efektywnym wykorzystaniem gruntów Gminy i Skarbu Państwa na potrzeby rozwoju dzielnicy. 

Procedura sporządzania planu, pierwotnie rozpoczęła się w marcu 2009 roku od ogłoszenia Prezydenta 
Miasta Jaworzna o przystąpieniu do sporządzania planu z możliwością składania wniosków do dnia 31 maja 
2009  r. Sporządzany w ówczesnym okresie projekt planu została trzykrotnie skierowany do Rady Miasta 
Jaworzna celem jego uchwalenia – ostatni projekt datowany jest na styczeń 2014 roku. Wówczas plan 
nie został uchwalony. W marcu 2017 roku wznowiono pracę nad projektem planu. W związku z faktem zmiany 
uwarunkowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków procedura planu musiała być uzupełniona o uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne. Procedura ta zakończyła się 
z końcem 2018 roku brakiem stosownej zgody właściwego ministra. Prace nad planem zostały kolejny raz 
wstrzymane. W związku z blisko 10-letnim upływem czasu od pierwotnego rozpoczęcia prac nad planem 
podjęto decyzję o powtórzeniu całej procedury, rozpoczynając od ponownego ogłoszenia o  przystąpieniu do 
sporządzania planu z możliwością ponownego składania wniosków do dnia 30 września 2020 roku. Tym 
samym przyjmuje się, iż procedura planu oraz ustalenia planu realizowane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – odstąpiono od możliwości kontynuowania procedury rozpoczętej w  2009 roku na podstawie 
przepisów przejściowych ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774). 

Niemal równocześnie ze wznowieniem procedury planistycznej, w sierpniu 2020 roku, sporządzanie 
projektu planu zostało objęte pogłębionymi konsultacjami społecznymi „Pszczelnik – decydujmy razem” 
prowadzonymi w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania 2.0”. Wnioski wynikające z konsultacji, 
w zakresie, w jakim odnosiły się do zagadnień mogących być przedmiotem planu miejscowego, stanowiły 
istotne uwarunkowanie dla określonych regulacji planistycznych. 

Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, służy przede wszystkim ustaleniu przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określeniu sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów 
(art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 tej ustawy). W planie miejscowym określono przede wszystkim: przeznaczenia 
terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
zasady ochrony i  kształtowania ładu przestrzennego, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy; zasady ochrony 
środowiska i  przyrody; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; granice 
i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych; 
szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości; szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
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komunikacji wraz z  minimalną liczbą miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji; zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę określono zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność 
zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w  odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej i maksymalny udział powierzchni zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty obiektów. 
Dodatkowo ustalono dla terenów MN i MU minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek 
budowlanych. Dla terenów dróg publicznych określono szerokość (minimalną i maksymalną) pasa drogi 
w liniach rozgraniczających. 

Wyjaśnia się, iż z obligatoryjnych zagadnień, które należy ustalić w planie miejscowym, dla 
przedmiotowego planu nie występują przesłanki, w szczególności obszary i obiekty, które wymagałyby 
określenia nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń odnoszących się do: zasad ochrony krajobrazu oraz 
kształtowania krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 
krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; granic i sposobów zagospodarowania obszarów 
osuwania się mas ziemnych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz krajobrazów priorytetowych 
(dotychczas nie sporządzono i nie uchwalono audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenu; stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar planu nie obejmuje zadań samorządowych służących realizacji 
inwestycji celu publicznego określonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 
2020+. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uznaje się, iż spełniony jest wymóg art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

I.  Art. 1, ust. 2 (W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza): 

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne 
i krajobrazowe zapewnia się w szczególności poprzez podział przestrzenny na tereny o różnym przeznaczeniu i  
różnych zasadach zagospodarowania oraz określenie ogólnych zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym: nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wskaźniki i parametry urbanistyczne. 
Ustalenia planu preferują przede wszystkim ekstensywną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która 
stanowi dominujący udział w granicach planu. Uzupełnieniem tej podstawowej struktury urbanistycznej 
stanowią tereny niskiej istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny sportu i rekreacji oraz 
pojedyncze tereny usługowe. Zapewniono odpowiednią hierarchię terenów mieszkaniowych ze względu na 
dopuszczenie innych działalności gospodarczych, przy złożeniu dążenia do ochrony warunków 
mieszkaniowych. Ograniczono do minimum tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej, kierując się 
ich położeniem w stosunku do głównych dróg publicznych oraz uwzględniając istniejące tereny o takim 
charakterze. Określono ustalenia zmierzające do minimalizowania wpływu działalności gospodarczych na 
sąsiednie działki mieszkaniowe, m.in. poprzez dopuszczenie wyłącznie usług nieuciążliwych oraz 
wyeliminowanie uciążliwego użytkowania terenu (wykluczenie potencjalnego ponadprzeciętnego 
oddziaływania). Biorąc pod uwagę, iż w obrębie osiedla dominuje zabudowa wolno stojąca, wyeliminowano 
sytuowanie zabudowy szeregowej oraz innej zwartej i grupowej formy zabudowy (z  wyjątkiem bliźniaczej), 
która w sposób znaczący mogłaby zaburzyć swoją intensywnością obecne warunki zamieszkania. 
Specyficznym elementem zagospodarowania w kontekście kształtowania ładu przestrzennego jest ustalenie 
strefy zieleni ogólnodostępnej obejmującej część terenu 2MW i 1U, w której dominujący udział ma stanowić 
zieleń urządzona. 

Walory architektoniczne wiązać się będą z formą i  jakością realizowanej zabudowy i zagospodarowania 
terenu. W  tym zakresie plan zakazuje sytuowania garaży i budynków gospodarczych wykonanych z blachy lub 
pokrytych na zewnątrz okładzinami z blachy. Natomiast w przypadku dachów o kącie nachylenia powyżej 20º, 
należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze 
imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7BF0A904-E4FC-48C0-97D6-D68DAC8F7384. Projekt Strona 2



Walory krajobrazowe utrzymane będą dzięki ochronie kompleksów leśnych położonych w zachodniej części 
obszaru planu, a także poprzez zachowanie istniejącego ukształtowania zieleni w formie parku o charakterze 
leśnym na terenach zieleni urządzonej (ZP), w tym poprzez zachowanie zadrzewień. 

2. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, zapewnia się w sposób adekwatny do 
przedmiotu ustaleń planu miejscowego. Przyjęte w  planie regulacje w zakresie ochrony środowiska nawiązują 
do art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska w sposób dostosowany do charakteru ustaleń. Podstawową zasadą 
jest więc ochrona przed emisją ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, hałasu i  wibracji oraz pól 
elektromagnetycznych oraz przed zanieczyszczeniem wód, gleb i ziemi. Zaliczono tereny do odpowiedniej 
grupy terenów chronionych przed hałasem, w rozumieniu przepisów określających dopuszczalne poziomu 
hałasu w środowisku. 

Uwzględniono uwarunkowania wynikające z występowania złóż kopalin, obecnych i przyszłych potrzeb 
eksploatacji tych złóż, oraz racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach eksploatacji złóż 
kopalin – wprowadzono ograniczanie zmian ukształtowania terenu i stosunków wodnych, tak aby nie naruszać 
przeznaczenia terenu oraz wskazano ustanowienie filarów ochronnych. 

W zakresie zasad ochrony przyrody ustalono zachowanie zbiorowisk leśnych na terenach lasów (ZL) oraz 
utrzymanie charakteru leśnego i znacznego udziału powierzchni pokrytych roślinnością, w tym zadrzewień, na 
terenach zieleni urządzonej (ZP) – ustalenia służące utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności. 

Odzwierciedleniem właściwego gospodarowania wodami jest utrzymanie terenów leśnych (ZL) i zieleni 
(ZP), które mogą pełnić funkcje retencyjne w systemie odprowadzania wód opadowych z obszaru planu oraz 
wymóg stosowania w obrębie działki budowlanej rozwiązań opóźniających powierzchniowy spływ wód w celu 
zwiększenia warunków ich naturalnej infiltracji do wód podziemnych. 

W zakresie ochrony gruntów leśnych należy wyjaśnić, iż w procedurze planu podjęto próbę zmiany 
przeznaczenia fragmentu gruntów leśnych położonych przy skrzyżowaniu ulic: Moniuszki i Martyniaków w  
celu powiększenia terenów sportu i rekreacji położonych na zachód od istniejącego stadionu sportowego 
Miejskiego Cetrum Kultury i Sportu – nie uzyskano stosownej zgody w tym zakresie. Dlatego możliwość 
określenia rezerwy na potrzeby rozwoju usług sportu i rekreacji mogła dotyczyć jedynie gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Nie ma przesłanek do ochrony gruntów rolnych w granicach administracyjnych miasta. 

3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie są przedmiotem ustaleń planu (nie 
występują przesłanki do uzasadniania spełnienia wymagań w tym zakresie). 

4. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi 
potrzebami (za ustawą z dnia 19 lipca 2019  r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami), w tym osób niepełnosprawnych. Wymagania te uwzględnia się pośrednio, w kontekście wymagań 
ochrony środowiska (pkt 2), przy uwzględnieniu oceny zawartej w prognozie oddziaływania na środowisko 
wykonanej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywanego dokumentu 
(planu miejscowego). Ponad określone zasady ochrony środowiska (pkt 2), ochronę zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia zapewniają zakazy lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz prowadzenie 
działalności związanej wyłącznie z gospodarowaniem odpadami. W  planie uwzględniono także integrację 
działań związanych z potencjalną podziemną eksploatacją górniczą złóż. Przede wszystkim eksploatacja 
nie może naruszać przeznaczenia terenu ustalonego w planie (art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Stąd 
w planie obowiązuje nakaz ograniczania zmian ukształtowania terenu i stosunków wodnych na powierzchni 
terenu, będących skutkiem eksploatacji złóż, gwarantując użyteczność techniczną i funkcjonalną obiektów 
budowlanych zgodnie z przeznaczeniem terenu. Ustala się również obszary wskazane do ustanowienia filarów 
ochronnych w złożu węgla kamiennego (za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta) – istotne ze względu na skutki historycznej płytkiej eksploatacji górniczej oraz ochronę 
powierzchni terenu i warunków budowlanych. 

Wymagania w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w planie 
miejscowym realizuje się jedynie w kontekście wymogów kształtowania przestrzeni publicznej – jako  obszary 
przestrzeni publicznej plan traktuje tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny usług sportu i rekreacji (US), tereny 
dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD, KDP) oraz strefę zieleni ogólnodostępnej obejmującą część terenów 
2MW i 1U. Na tych obszarach obowiązuje stosowanie, przy zagospodarowaniu terenu, rozwiązań 
ułatwiających dostęp, przebywanie i przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 
niepełnosprawnych. Określono także konieczność zapewnienia miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
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w kartę parkingową (karta przewidziana m.in. dla osób niepełnosprawnych). Wszelkie inne wymogi 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikają z przepisów odrębnych, w  
szczególności ustawy Prawo budowlane, zwłaszcza w zakresie projektowania obiektów budowlanych, oraz 
ustawy o drogach publicznych, w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. 

5. Walory ekonomiczne przestrzeni. Rozwiązania przyjęte w planie wykorzystują walory ekonomiczne 
przestrzenni, w sposób adekwatny do istniejących uwarunkowań, w szczególności uwzględniając atrakcyjne 
położenie obszaru w niedalekiej odległości od centrum miasta. Plan zapewnia aktywizację terenów dotychczas 
niezagospodarowanych poprzez rozwój głównie zabudowy mieszkaniowej oraz częściowo mieszkaniowo-
usługowej lub usługowej, stwarzając jednocześnie dogodne warunki obsługi komunikacyjnej, poprzez 
rozbudowę układu drogowego. 

6. Prawo własności. Sporządzając projekt planu, świadomie uwzględniono zasadę władztwa planistycznego 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.  6) - ustalenia planu miejscowego 
kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustalenia planu 
nie wpływają na naruszenie interesu prawnego właścicieli odnoszącego się do istniejącego użytkowania lub 
dotychczasowego przeznaczenia, w tym biorąc również pod uwagę celowość regulacji, które mają polepszyć 
warunki inwestycyjne działek prywatnych. Istotnym działaniem jest weryfikacja układu drogowego, a w 
konsekwencji uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne. 

7. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie są związane z koniecznością przeznaczenia w obszarze 
planu terenu służącego tym potrzebom. W granicach planu nie występują obszary lub obiekty, które wymagają 
uwzględnienia ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

8. Potrzeby interesu publicznego należy rozpatrywać nie tylko w kontekście realizacji konkretnych 
inwestycji celu publicznego wynikającego z realizacji zadań własnych gminy, ale również w kategorii potrzeb 
ogółu społeczeństwa, w tym potrzeb rozwoju miasta. Częściowo potrzeby te pokrywają się więc z  wyżej 
opisanymi potrzebami ochrony środowiska (pkt 2) czy zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia (pkt 4), 
których ochrona leży również w interesie publicznym. Uwzględniono w planie również niezbędne potrzeby 
w zakresie możliwości realizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim w zakresie dróg publicznych 
oraz terenów zieleni miejskiej, a także wymagań kształtowania przestrzeni publicznych. 

9. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych. 
W planie zapewniono możliwość sytuowania infrastruktury technicznej w każdym terenie w parametrach 
niezbędnych dla prawidłowego uzbrojenia terenów oraz w sposób umożliwiający użytkowe wykorzystanie 
terenu zgodnie z przeznaczeniem. Regulacje planu nie odnoszą się w sposób szczególny do rozwoju sieci 
szerokopasmowych. Wykluczono jedynie urządzenia i instalacje wykorzystujące siłę wiatru do wytwarzania 
energii, z wyjątkiem mikroinstalacji, a także wytwarzające z  odnawialnych źródeł energię o mocy 
przekraczającej 100 kW (ograniczenie wynika z ustaleń studium, które przyjęto w okresie obowiązywania 
przepisów regulujących wyznaczanie obszarów, na których rozmieszczone mogą być urządzenia i instalacje 
wytwarzające z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100  kW, stąd graniczną wielkością 
możliwą do przyjęcia w planie miejscowym jest moc wytwarzanej energii z instalacji OZE wynosząca 100 kW, 
mimo iż obecnie obowiązujące przepisy, bez konieczności wyznaczania w studium, określają możliwość 
stosowania instalacji OZE o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, a dla wolnostojących urządzeń 
fotowoltaicznych nie większej niż 1000 kW – uwzględnienie tych przepisów wymaga w pierwszej kolejności 
zmiany studium). Obsługę terenów w zakresie infrastruktury technicznej określa się, zakładając przyjęcie 
rozwiązań, które są technicznie i ekonomicznie uzasadnione – dotyczy w  maksymalnym stopniu 
wykorzystania istniejącej w obszarze planu i w otoczeniu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
elektrycznej czy gazowej. Dopuszczono stosowanie indywidualnych rozwiązań służących obsłudze technicznej, 
przy czym w obszarach płytkiego kopalnictwa (możliwe skomplikowane warunki gruntowe) zakazano 
sytuowania studni chłonnych wprowadzających do ziemi wody opadowe lub roztopowe (ograniczanie zagrożeń 
w zakresie zmniejszenia nośności gruntu i uaktywnienia zapadlisk oraz przenikania zanieczyszczeń). 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określono przy uwzględnieniu 
istniejących dróg publicznych, ich zachowanie i ewentualną rozbudowę. Dopuszczono również możliwość 
realizacji dróg wewnętrznych. Przyjęte rozwiązania zapewniają podstawową obsługę komunikacyjną terenów 
w obszarze planu. 

Ustalenia planu adaptują zasięg przestrzenny istniejących dróg publicznych, zgodnie z ich faktycznym 
ukształtowaniem, uznające je za obiekty budowlane funkcjonujące zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
nie zakłada się ich rozbudowy i przebudowy prowadzącej do istotnego zwiększenia szerokość pasa drogowego. 
Utrzymanie istniejących parametrów dróg jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, którego przepisy, zgodnie z § 2, stosuje się przy 
projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych. Natomiast przepisy ustawy Prawo budowlane, 
zgodnie z art. 3 pkt 7a (definicja pojęcia przebudowa), dopuszczają w przypadku dróg publicznych zmianę 
charakterystycznych parametrów użytkowych lub technicznych w zakresie niewymagającym zmiany granic 
pasa drogowego. 

Wyznaczone w planie tereny pod nowe drogi publiczne lub nowe odcinki dróg łączące istniejące drogi 
publiczne, uwzględniają umieszczenie w pasie drogowym niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią 
związanych, wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi, zakładając ruch 
uspokojony, odnoszący się głównie do obsługi indywidualnych działek zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Minimalną szerokość pasa drogowego, możliwą do przyjęcia dla nowych dróg lub nowych 
odcinków dróg, określono, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: minimalna 
szerokość pasów ruchu na drodze klasy dojazdowa to 2,5 m – może być zmniejszona o 0,25 m w przypadku 
zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na terenie zabudowy; pobocze powinno mieć szerokość 
nie mniejszą niż 0,75 m; w strefie zamieszkania dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i chodników. 
Założenia te umożliwiają kształtowanie ulicy jak dla strefy zamieszkania, o jednej powierzchni dla ruchu 
pojazdów i pieszych, przyjmując minimalną szerokości pasa drogowego na poziomie 6,5 m (minimalna 
szerokość = 5 m, pobocza po obu stronach ulicy = 1,5 m) lub 6 m, przy zastosowaniu rozwiązań 
uspokajających ruch (zawężenie pasa ruchu do 2,25 m), a nawet sporadycznie do 5 m, dla zawężonych, 
krótkich odcinków spełniających warunki ruchu wahadłowego, umożliwiającego kształtowanie mijanek (jeden 
pas ruchu to 3,5 m). 

10. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad planem miejscowym, w tym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, rozpoczęło się wraz z ogłoszeniem i obwieszczeniem o przystąpieniu do 
sporządzenia planu z możliwością składania wniosków. W podobny sposób ogłoszono i obwieszczono o  
terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, wyznaczając termin dyskusji 
publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w planie oraz termin składania uwag do projektu planu. Uwagi 
zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta, a wynik rozpatrzenia opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w  Jaworznie. Po rozpatrzeniu uwag wprowadzono zmiany do projektu 
planu. Zakres zmian przesądził o konieczności ponownego (drugiego) wyłożenia całego projektu planu do 
publicznego wglądu. Wszystkie dotychczasowe ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące projektu planu zostały 
zamieszczone w prasie i internecie (w  Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicach ogłoszeń. 

11. Zachowana została jawność i przejrzystość procedury planistycznej, która prowadzona jest zgodnie z  
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności przy zachowaniu form 
informowania społeczeństwa oraz kontaktu z organami uzgadniającymi i opiniującymi plan lub innymi 
niezbędnymi instytucjami. 

12. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, nie zależy 
w sposób bezpośredni od ustaleń planu miejscowego (ustalenia planu nie ograniczają możliwości rozbudowy 
i modernizacji obiektów, urządzeń i sieci zaopatrujących w wodę). 

II.  Art. 1, ust. 3 (Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i  
korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków 
i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w  zakresie jego 
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne). 

Interes publiczny i interes prywatny wyważono, kierując się koordynacją działań wynikających 
z uwzględnienia wymogów, o których mowa w pkt I. 

Interes prywatny uwzględniany jest głównie w ramach ochrony prawa własności (wyżej pkt I.6), w tym 
w ramach ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu. W sporadycznych przypadkach jest on 
ograniczony wymogami ochrony ładu przestrzennego (wyżej pkt I.1) i ochrony środowiska (wyżej pkt I.2). 
Potrzeby interesu prywatnego wynikają głównie z zamierzeń inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. 
Oprócz tych potrzeb, które związane są z dotychczasowym użytkowaniem lub realizowane są na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, wyodrębnić należy te, które zgłaszane są w formie wniosków 
i uwag do planu. Dotyczą one głównie zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego w celu jego 
weryfikacji, polepszenia potencjału inwestycyjnego i dopuszczenia nowych zamierzeń inwestycyjnych. 
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Ważnym interesem publicznym jest przyjęcie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, co gwarantuje ustanowienie racjonalnych warunków i zasad 
kontrolowanego przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy. W interesie publicznym jest również 
zrównoważone i rozsądne planowanie przestrzeni, zwłaszcza jeśli realizacja potrzeb indywidualnych 
właścicieli prywatnych, wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych. Potrzeby interesu publicznego 
należy rozpatrywać również ze względu na potrzeby lokalnej społeczności, mieszkańców i innych 
użytkowników przestrzenni w obszarze planu. Te ogólne potrzeby dotyczyć mogą zapewnienia ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska, krajobrazu, czy wymogów kształtowania przestrzeni publicznych. Część 
z tych potrzeb ujawniła się w ramach postulatów zebranych w trakcie pogłębionych konsultacji społecznych. 
Z tych ważniejszych należy wymienić potrzebę zwiększenia udziału terenów zieleni rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, w tym zachowanie skweru parkowego przy ul. Marusarzówny, aktywizację i zwiększenie 
dostępności stadionu tzw. Azotani, przeznaczenie działek gminnych na tereny zielone, a także potrzebę 
utworzenia centrum usługowo-handlowego wraz ze strefą publiczną. Zwrócono uwagę także na poprawę 
obsługi komunikacyjnej. 

Plan miejscowy zapewnia równowagę pomiędzy interesem prywatnym a publicznym. Ustalenia planu 
nie pogarszają możliwości zainwestowania wynikających z ustaleń obowiązującego planów, uwzględniając 
potrzebę uporządkowania problemu zbyt elastycznego dopuszczenia mieszania funkcji mieszkaniowych 
i usługowych, preferując ochronę ogólnych warunków mieszkaniowych. Pewne ograniczenia w możliwości 
wykorzystania terenu wynikają wprost z ustaleń studium (m.in. nieprzekraczalne wskaźniki i parametry 
intensywności zabudowy, zapewnienie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, wskaźniki parkingowe). 
Uwzględniono większość ogólnospołecznych potrzeb zdiagnozowanych na etapie konsultacji społecznych – 
utrzymano tereny zieleni urządzonej związane z istotnym udziałem zadrzewień (1ZP, 2ZP i 3ZP), zapewniono 
rezerwę dla rozwoju usług sportu i rekreacji w rejonie stadionu tzw. Azotani (2US), wyznaczono strefę zieleni 
ogólnodostępnej dla osiedla w rejonie ulic Świerkowej i Wrzosowej (na terenie 2MW), obejmującą również 
fragment przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Wrzosowej, mogący stanowić, wraz z terenem usługowym (1U), 
lokalne centrum. 

Rozpatrując prywatne i publiczne potrzeby, kierowano się przede wszystkim polityką przestrzenną miasta 
ustaloną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przestrzeganie ustaleń 
studium jest ważnym interesem publicznym, związanym z prowadzeniem kontrolowanej polityki przestrzennej 
miasta. Dokument ten opracowany został przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju w skali całego 
miasta, w tym zapewniając równowagę pomiędzy interesem prywatnym a publicznym, biorąc pod uwagę 
możliwości i potrzeby rozwoju miasta, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 
Analizy potwierdzają, iż działania miasta powinny zmierzać do aktywizacji i zwiększania atrakcyjności 
terenów mieszkaniowych w rejonie śródmieścia, w obszarach o w pełni wykształconej strukturze osadniczej. 
Takie podejście jest ekonomicznie uzasadnione – przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ograniczanie inwestycji 
publicznych na uzbrajanie i obsługę nowych terenów. 

III.  Art. 1, ust. 4 (w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez): 

1. Kształtowanie struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego – położenie obszaru planu w śródmieściu gwarantuje   spełnienie 
zasady minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. 

2. Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne 
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – obszar planu 
charakteryzuje się dogodnym dostępem do transportu publicznego w zakresie istniejących dróg publicznych o  
ogólnomiejskim znaczeniu (ulice: Leśna, Moniuszki, Piaskowa). 

3. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 
gwarantują wyznaczone w planie tereny dróg publicznych, w liniach rozgraniczających, których mogą być 
realizowane potrzeby ruchu pieszego i rowerowego. Zapewniono również możliwość realizacji na każdym 
terenie komunikacji pieszej i rowerowej. 

4. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej – w całości obszar planu uznaje się za 
obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w którego granicach, 
uwzględniając wysoki stopień wyposażenia w infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, tworzy się jedynie 
podstawę do uzupełniania istniejącej zabudowy. 
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Ustalenia planu są zgodne z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, których następstwem była podjęta uchwała Nr XXXVII/541/2018 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Analizy nie odnoszą się w sposób bezpośredni do konieczności sporządzenia bądź braku 
konieczności sporządzenia, przedmiotowego planu. Główną tezą tych analiz jest ogólne stwierdzenie, że 
studium z 2015 roku jest co do zasady aktualne (zmiana studium w 2020 roku nie obejmowała obszaru 
objętego planem), co pośrednio oznacza, że sporządzany plan miejscowy jest zgodny z  wynikami analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. 

Wpływ na finanse publiczne został określony w prognozie skutków finansowych wynikających 
z uchwalenia planu miejscowego, w której przeanalizowano wpływ ustaleń planu na dochody własne i wydatki 
gminy. Na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego 
zdiagnozowano, iż nie zachodzą przesłanki do ustalania stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  
planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – brak takich zmian przeznaczenia, które prowadzą do wzrostu 
wartości nieruchomości. Ustalenia planu nie wywołują również skutków związanych z obniżeniem wartości 
nieruchomości skutkującym wystąpieniem roszczeń odszkodowawczych. Prognoza wykazała, że część 
skutków finansowych wynika z przesądzeń planistycznych określonych w obowiązującym planie miejscowym 
z 2001 roku – dotyczy przychodów z podatków od nieruchomości oraz kosztów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie infrastruktury technicznej. Nowe regulacje planistyczne nie zwiększyły udziału terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, więc wydatki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy (nowe drogi publiczne oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i  wodociągowej) 
mogą być uznane za skutki jedynie pośrednie i wtórne, ponieważ tereny dotychczas przeznaczone pod 
zabudowę również wymagały zapewnienia obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia terenu. Nie zachodzą 
również przesłanki do uznania, iż szacowany wzrost wielkości podatku od nieruchomości dotychczas 
niezabudowanych jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustaleń nowego planu – nie zwiększył się 
udziału nowych działek budowlanych w stosunku do dotychczasowego planu. 

Rozwiązania projektu planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna przyjętego uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w  
Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz ze zmianą studium przyjętą uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z  dnia 26 listopada 2020  roku. 

Podjęcie uchwały jest fakultatywne. 

Jaworzno, 29. 04. 2022 r. 

Opracował: Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
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Stanowisko w sprawie stwierdzenia, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Pszczelnik I”   w Jaworznie    

nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jaworzna

PODSTAWA I PRZEDMIOT OCENY

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  plan miejscowy
uchwala  się  po  stwierdzeniu,  że  nie  narusza  on  ustaleń  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) – dalej studium. Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy określa,
że plan miejscowy sporządza się zgodnie z zapisami studium.

Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Jaworzna  przyjęte
zostało uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 roku, a obowiązuje wraz
ze zmianą studium przyjętą  uchwałą  Nr  XXVI/349/2020  Rady  Miejskiej  w  Jaworznie  z dnia  26  listopada
2020 roku.

Przedmiotem oceny jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik
I” w Jaworznie.  Granicami planu został objęty obszar o powierzchni ok.  62 ha,  usytuowany w centralnej
części  miasta, na zachód od ścisłego centrum, w obrębie jednostki strukturalnej Śródmieście i  jednostki
referencyjnej Pszczelnik.

Głównym celem planu jest  uszczegółowienie wcześniejszych zapisów planistycznych, wynikających
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Jaworzno – ZGE
„Sobieski”  Jaworzno III Sp. z o. o. w Jaworznie (uchwała nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
25 października 2001 r.). Istotnym założeniem było podtrzymanie obecnego charakteru dzielnicy i określenie
warunków jej  dalszego  kontrolowanego  rozwoju,  przy  jednoczesnym wzmocnieniu  struktury  dominującej,
uspokojonej  zabudowy  mieszkaniowej  i podporządkowaniu  jej  innych  funkcji  uzupełniających
i wzbogacających przestrzeń dzielnicy.

Aktualna polityka przestrzenna miasta określona w studium  zasadniczo utrzymuje kierunki rozwoju
związane z kontynuacją uspokojonej funkcji osadniczej, a także dają podstawę do zwiększenia potencjału
funkcji  sportowych,  rekreacyjnych i  wypoczynkowych,  w  szczególności  w  zakresie  określenia  rezerw dla
rozwoju Miejskiego Centrum Kultury i Sportu (stadion Azotanii) oraz zapewnienia terenów zieleni urządzonej i
utrzymania kompleksów leśnych.

USTALENIA STUDIUM

Studium  jest  dokumentem  planistycznym  nadrzędnym  w  stosunku  do  planu  miejscowego  oraz
strategicznym dla kształtowania polityki przestrzennej w mieście. Polityka przestrzenna miasta określona
w studium  jest  wieloaspektowa  –  na  podstawie  identyfikacji  wszelkich  uwarunkowań  wpływających  na
funkcjonowanie  miasta,  głównie  w  aspektach  przestrzennych,  gospodarczych  i  społecznych,  studium
kształtuje  kierunki  rozwoju  miasta.  Podstawowym  elementem  tej  polityki  jest  określenie  kierunków
przeznaczenia  i  wskaźników  zagospodarowania  przestrzennego,  które  stanowią  główny  element  oceny
nienaruszalności i zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium.

Studium, w granicach planu, o  kreśla obszary o różnych kierunkach przeznaczenia terenu:  

- MN – OBSZAR ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NISKIEJ;

- U/Z – OBSZAR USŁUG Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ;

- ZU – OBSZARY ZIELENI O FUNKCJI REKREACYJNEJ;

- ZLr – OBSZAR LEŚNY – REZERWY DLA FUNKCJI REKREACYJNEJ;

- KD – OBSZARY DRÓG PUBLICZNYCH I PLACÓW:
- KDZ – droga klasy Z (zbiorcza);
- KDL – droga klasy L (lokalna);

Ponad kierunki przeznaczenia terenu, w granicach planu, studium wskazuje   również inne obszary:  

- Parki i tereny rekreacyjne o znaczeniu ogólnomiejskim – wymagające zachowania;

- Obszary  wynikające  z  uwarunkowań  geologiczno-górniczych:  złoże  węgla  kamiennego  oraz  tereny
i obszary górnicze;

- Obszary, dla których wyznacza się filar ochronny w złożu kopaliny;

- Obszary  problemowe:  tereny  zagrożone  deformacjami  nieciągłymi  związanymi  z  historyczną  płytką
eksploatacją górniczą;
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- Obszary, w których może być dopuszczone rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych  o  mocy  powyżej  100kW  z  wykorzystaniem  energii:  geotermalnej,  hydrotermalnej,
aerotermalnej lub energii słonecznej – OZE-5.

Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów (studium, rozdział II.)   –   ustalenia ogólne:  

1. Kierunki przeznaczenia terenów określone dla poszczególnych obszarów w § 1 - § 20 stanowią katalog

preferowanych sposobów ich zagospodarowania, przy czym:

1.1. podstawowe kierunki przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania lub użytkowania terenów

w obrębie obszaru wyodrębnionego na rysunku studium, określające jego funkcję, które powinny

dominować  w  tym  obszarze  i  które  mogą  być  uzupełniane  przez  dopuszczalne  kierunki

przeznaczenia, w szczególności na warunkach określonych w miejscowym planie;

1.2. dopuszczalne  kierunki  przeznaczenia  terenów to,  z  zastrzeżeniem  p.  1.3,  sposoby

zagospodarowania terenów, które powinny wzbogacać lub uzupełniać funkcje obszaru o określonym

podstawowym  kierunku  przeznaczenia  i  które  mogą  być  lokalizowane  w  tym  obszarze  pod

warunkiem ustalenia takich proporcji w przeznaczeniu terenów oraz zasad zagospodarowania, które

zapewnią  dominujący  charakter  funkcji  podstawowych  oraz  niekonfliktowy  charakter  funkcji

dopuszczalnych,

1.3. w  strategicznych  obszarach  rozwojowych  dopuszczalne  kierunki  przeznaczenia  mogą  być

wprowadzone  alternatywnie  do  kierunków  podstawowych,  w  szczególności  w  obrębie  całego

obszaru, na warunkach określonych w dalszych ustaleniach studium.

2. Oprócz dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów określonych dla  poszczególnych obszarów

w § 1 - § 20, we wszystkich obszarach może być ustalane, zależnie od potrzeb, przeznaczenie terenu

w niżej określonym zakresie:

a) tereny  dróg  publicznych  klas  „lokalne”  i  „dojazdowe”, tereny  pasażerskiego  transportu  zbiorowego

(z wyjątkiem zajezdni i baz), w tym szynowego,

b) tereny dróg wewnętrznych, placów publicznych, ścieżek pieszych i dróg rowerowych,

c) tereny zieleni, w tym zieleni naturalnej,

d) tereny wód powierzchniowych oraz służące gospodarce wodnej i ochronie przed powodzią,

e) tereny  służące  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  gminie,  ochronie  środowiska  i  zdrowia  ludzi,

bezpieczeństwu i obronności państwa oraz bezpieczeństwu publicznemu,

f)  tereny  i  sieci  infrastruktury  technicznej  związane  z  obsługą  zagospodarowania  przestrzennego

w obrębie miasta,

g) inne,  niewymienione  w  kierunkach  przeznaczenia  terenów  dla  danego  obszaru  – ustalone

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

-   pod warunkiem, że zagospodarowanie terenu na te cele nie będzie sprzeczne z uwarunkowaniami,

o których mowa w p. 3.

3. Przeznaczenie terenu zaliczone do kierunków dopuszczalnych, o którym mowa w p.2 oraz w p.2 ustaleń

zawartych w § 1 - § 20 może być ustalone w miejscowym planie pod warunkiem, że:

a) jego  wprowadzenie  nie  jest  sprzeczne  z  lokalnymi  ograniczeniami  zagospodarowania,  zwłaszcza

z wymaganiami ochrony środowiska i jego zasobów (zwłaszcza siedlisk przyrodniczych oraz gatunków

chronionych w obrębie  obszarów Natura 2000),  krajobrazu,  zabytków,  a także potrzebami  ochrony

bezpieczeństwa ludzi i mienia;

b) obszar  posiada  adekwatne,  w  stosunku  do  planowanej  funkcji  i  wielkości  programu  użytkowego,

warunki obsługi w zakresie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, lub w miejscowym planie

zostaną ustalone zasady rozwoju tych systemów odpowiednio do potrzeb;

c) w  miejscowym planie  przyjęte  zostaną rozwiązania  zapewniające  przewagę funkcji  zaliczonych do

podstawowych kierunków przeznaczenia terenów i uzupełniający charakter dopuszczalnych rodzajów

przeznaczenia, w szczególności odpowiednie rozgraniczenie i proporcje pomiędzy terenami o różnym

przeznaczeniu  w  obrębie  obszaru  określonego  na  rysunku  studium,  a  także  zasady  i  warunki

zagospodarowania  tych  terenów  zapewniające  niekonfliktowy  charakter  dopuszczalnych  rodzajów

przeznaczenia w stosunku do funkcji podstawowych.

4. Parametry  i  wskaźniki  urbanistyczne  odnoszą  się  do  działek  budowlanych  (lub  terenów  zamierzeń

inwestycyjnych  – w przypadku inwestycji obejmujących więcej niż jedną działkę lub jej część położoną

w obszarze  o  danym  kierunku  przeznaczenia)  i  wyznaczają  maksymalny  dopuszczalny  stopień

wykorzystania przestrzeni miasta oraz graniczne parametry kształtowania nowej zabudowy, przy czym:

4.1. podstawową zasadą ustalania wskaźników i parametrów na terenach objętych miejscowym planem

powinno  być  nawiązanie  do  charakteru  zabudowy  istniejącej  w  obrębie  obszaru  o określonym

kierunku przeznaczenia oraz harmonijne nawiązanie do zabudowy sąsiedniej; zasada ta nie dotyczy

obszarów wymagających przekształceń istniejącego zagospodarowania i  strategicznych obszarów
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rozwojowych;

4.2. zastosowane pojęcia dotyczące parametrów i wskaźników oznaczają:

a) wskaźnik    powierzchni   zabudowy   – wyrażony  w  procentach  udział  powierzchni  zabudowy  do

powierzchni  działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego,

b) wysokość zabudowy – wysokość budynków wyrażona w kondygnacjach (typowych dla zabudowy

zaliczonej do podstawowych kierunków przeznaczenia w danym obszarze) – łącznie z poddaszem

użytkowym, określona – zależnie od specyfiki obszaru – jako maksymalna (nieprzekraczalna) lub

średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych,

c) wskaźnik  intensywności  zabudowy – iloraz  powierzchni  całkowitej  budynków  do  powierzchni

działki  budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego,

d) wskaźnik  powierzchni  biologicznie  czynnej – wyrażony  w  procentach  udział  powierzchni

biologicznie  czynnej,  w  stosunku  do  powierzchni  działki  budowlanej  lub  terenu  zamierzenia

inwestycyjnego.

4.3. Dla terenów wymienionych w pkt 2 oraz w odniesieniu do rodzajów przeznaczenia terenu, dla których

w pkt 3 ustaleń szczegółowych (zawartych w §1 - §20) parametrów i wskaźników urbanistycznych nie

ustala  się,  wielkości  te  należy  ustalać  w  miejscowych  planach,  stosownie  do  lokalnych  potrzeb

wynikających z wymogów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Studium  określa  również  ogólne  wytyczne  do  projektów  planów  miejscowych  (rozdział  IX,  ust.     2),  
w     szczególności dotyczące interpretacji zgodności ustaleń planu ze studium, w tym:  

2.4. Granice obszarów o  różnych kierunkach przeznaczenia  w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego  można  dostosowywać  do  aktualnego  stanu  podziałów  własnościowych,  stanu

użytkowania  terenu lub innych uwarunkowań lokalnych oraz związanych z realizacją inwestycji  celu

publicznego. 

2.5. Granice elementów układu drogowego planowanych do budowy lub przebudowy wskazane na rysunku

studium  mogą  ulegać  uściśleniu  na  etapie  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego, stosownie do wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz do

opracowań  projektowych  uwzględniających  osiągnięcie  optymalnych  parametrów  technicznych,

minimalizację  kosztów  realizacji  oraz  konfliktów  z  istniejącym  zagospodarowaniem  i  wymaganiami

ochrony środowiska. (...).

2.6. Określając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w planach miejscowych należy ustalać,

które  spośród  podstawowych  i  dopuszczalnych  sposobów  zagospodarowania  terenu  mogą  być

realizowane  na  samodzielnych  działkach  budowlanych  – jako  podstawowe  przeznaczenie

nieruchomości. 

2.7. Każdy z kierunków podstawowych i dopuszczalnych przeznaczenia terenu określonych w rozdziale II

części B studium może być podstawą ustalenia w miejscowym planie podstawowego przeznaczenia

terenu,  określając  społeczno-gospodarcze  przeznaczenie  prawa  własności  nieruchomości  na  tym

terenie, w tym działek budowlanych lub nieruchomości niezabudowanych, których wydzielenie nastąpi

na podstawie planu.

2.8. Podstawowe  i  dopuszczalne  kierunki  przeznaczenia  terenu  określone  w  rozdz.  II  nie  wykluczają

zastosowania  w  miejscowym  planie  uszczegółowionych  określeń  przeznaczenia  terenu  np.  usługi

oświaty,  usługi  zdrowia zamiast  usługi  społeczne.  Zależnie od potrzeb,  może być również ustalane

przeznaczenie  terenu  łączące  kierunki  wymienione  w  rozdziale  II,  w  tym  kierunki  podstawowe

i dopuszczalne, np. zabudowa mieszkaniowa, handlowo-usługowa itp.

2.9. Nie wyklucza się możliwości ustalenia w planach miejscowych, oprócz przeznaczenia terenu zgodnego

z  kierunkami  określonymi  w  rozdziale  II  części  B,  uzupełniających  sposobów  zagospodarowania,

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania danego terenu lub wzbogacających jego funkcje, takich

jak:  a) mieszkania  pracownicze,  b) obiekty  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego  i  technicznego,

c) obiekty  rekreacji  indywidualnej,  d) obiekty  służące  zachowaniu  i  udostępnieniu  dziedzictwa

przyrodniczego  i  kulturowego,  e) obiekty  służące  zapewnieniu  bezpieczeństwa  powszechnego,

f) obiekty małej architektury, reklamy itp.

2.10. Istniejące  zagospodarowanie  terenu  o  funkcji  sprzecznej  z  kierunkami  przeznaczenia  określonymi

w studium może podlegać przebudowie, a w przypadkach gdy nie narusza to interesu publicznego,

w tym potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi, również rozbudowie i uzupełnieniu o nowe elementy

(…);

2.14. Ustalenia  dotyczące  przeznaczenia  terenu  oraz  sposobu  wykorzystania  nieruchomości  ustalone

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za zgodne ze studium

w niżej określonych przypadkach:
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2.14.1. jeżeli  przeznaczenie  terenu  ustalone  w  projekcie  planu  miejscowego  obejmuje  co  najmniej

jeden  z  podstawowych  kierunków  przeznaczenia  określonych  dla  danego  obszaru  zgodnie  z

ustaleniami rozdziału B.II studium, a pomija dopuszczalne kierunki przeznaczenia;

2.14.2. jeżeli  przeznaczenie  terenu ustalone w projekcie  planu miejscowego nie  obejmuje  żadnego

z podstawowych kierunków przeznaczenia określonych dla danego obszaru w rozdziale B.II studium,

natomiast  jeden lub więcej  spośród dopuszczalnych kierunków przeznaczenia określonych dla tego

obszaru – w wypadku, gdy miejscowy plan sporządzany jest dla fragmentu obszaru wyodrębnionego na

rysunku studium; 

2.14.3. jeżeli projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezależnie od kierunków

przeznaczenia określonych dla danego obszaru w rozdziale B.II studium, ustala dla tego obszaru albo

dla  jego  części  przeznaczenie  rolnicze,  leśne  lub  na  cele  terenów  zieleni,  a także  inny  sposób

użytkowania tymczasowego (na czas określony);

2.14.4. jeżeli  przeznaczenie  terenu  oraz  sposób  wykorzystania  nieruchomości  ustalony  w projekcie

planu miejscowego określa, niezależnie od ustaleń studium, dotychczasowy stan zagospodarowania

lub przeznaczenia nieruchomości  – w przypadku, gdy przyjęcie innych ustaleń powodowałoby skutki

finansowe wykraczające poza możliwości finansowe gminy, w szczególności: a) dla terenów, których

obecny  sposób  użytkowania,  w  tym  parametry  lub  wskaźniki  zagospodarowania  nie  są  zgodne

z kierunkami i wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w studium, w miejscowych planach

dopuszcza się ustalenie przeznaczenia oraz parametrów i wskaźników zgodnych ze stanem istniejącym

– pod warunkiem, że zagospodarowanie danego terenu nastąpiło w sposób zgodny z prawem, jest

zgodne z aktualnymi wymaganiami przepisów odrębnych  – zwłaszcza z zakresu ochrony środowiska

i ochrony  przed  powodzią  oraz  nie  stwarza  zagrożenia  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia.  Ustalenia

dopuszczające możliwość rozbudowy i przebudowy zabudowy nie spełniającej ustaleń studium mogą

być  przyjmowane  w  miejscowych  planach  w  zależności  od  oceny  lokalnych  uwarunkowań

zagospodarowania terenu, jeżeli leży to w interesie społecznym; b) zasadę, o której mowa w p. 2.14.4

lit. a) stosuje się również do przesądzeń dotyczących przeznaczenia oraz sposobu użytkowania terenu,

w  tym  parametrów  i  wskaźników  zagospodarowania,  wynikających  z prawomocnych  decyzji

o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii kolejowej oraz z dotychczasowych ustaleń miejscowego planu.

ANALIZA GŁÓWNYCH USTALEŃ STUDIUM (A.) W STOSUNKU DO PLANU (B.)

1A.     Studium   - kierunki i wskaźniki zagospodarowania obszarów   MN (  §     2)  :  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Dopuszczalny  zakres  i  ograniczenia  zmian  przeznaczenia  terenów  oraz  wytyczne  ich  określania

w miejscowych  planach.  Na  zasadach  określonych  w  miejscowym  planie  mogą  być  dopuszczone

następujące kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego,

b) tereny usług społecznych,

c) tereny usług konsumpcyjnych,

d) tereny handlu detalicznego,

e) tereny  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej,  z  usługami  niepowodującymi  uciążliwości  dla  funkcji

mieszkaniowej, z zakresu wymienionego w p. b)-d),

f) tereny sportu i rekreacji,

d) tereny parkingów i garaży.

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne:

Rodzaj

zabudowy

maksymalny

wskaźnik

powierzchni

zabudowy

maksymalna liczba

kondygnacji

nadziemnych

maksymalny

wskaźnik

intensywności

zabudowy

minimalny udział

powierzchni

biologicznie czynnej

mieszkaniowa jednorodzinna 40,00% 3 0,8 40,00%

mieszkaniowa wielorodzinna,
zbiorowego zamieszkania 30,00% 4 1,2 45,00%

Wymienione w p. 2 lit. b - e 40,00% 3 0,8 40,00%
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1B.     Plan miejscowy   – przeznaczenie i zasady zagospodarowania w obrębie obszarów   MN  :  

1. Przeznaczenie terenów określone w planie:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN-24MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami 1MW i 2MW;

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolami 1MU-5MU;

- tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U i 2U;

- fragment terenu sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1US;

- teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 3ZP;

- tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” oznaczone symbolami 1KDD-15KDD i KDP-12KDP;

2. Ustalone w  planie  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  MN  spełniają  wymogi  kierunku
podstawowego określonego w studium dla obszaru MN, stanowiąc przy tym dominujący udział w łącznej
powierzchni obszarów MN.

3. Ustalone w  planie  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  MW  spełniają  wymogi  kierunku
podstawowego określonego w studium dla obszaru  MN, stanowiąc przy  tym wyłącznie  potwierdzenie
stanu istniejącego.

4. Ustalone w  planie  tereny  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  MU  wpisują  się  w  zakres  kierunku
dopuszczalnego określonego w studium dla  obszaru  MN,  stanowiąc  jedynie  niewielki  udział  w całym
obszarze,  nawiązując  do  ustaleń  obowiązującego  planu  z 2001 r.  (tereny  mieszkaniowo-usługowe
ekstensywnej zabudowy MU-II).

5. Ustalone w  planie  tereny  zabudowy  usługowej  U  wpisują  się  w  zakres  kierunku  dopuszczalnego
określonego w studium dla obszaru MN, stanowiąc jedynie niewielki  udział  w całym obszarze,  w tym
(w niektórych przypadkach) potwierdzając występowanie w danym miejscu działalności gospodarczej oraz
nawiązując  do  ustaleń  obowiązującego planu z  2001 r.  (tereny  mieszkaniowo-usługowe  ekstensywnej
zabudowy MU-II), który dawał podstawę do kształtowania niezależnych funkcji usługowych.

6. Ustalony w planie fragment terenu sportu i rekreacji 1US wpisują się w zakres kierunku dopuszczalnego
określonego w studium dla obszaru MN, stanowiąc przy tym jedynie niewielki udział w całym obszarze,
nawiązując  do  ustaleń  obowiązującego  planu  z 2001 r.  (tereny  użyteczności  publicznej  z  zielenią
towarzyszącą ZIII-2).

7. Ustalony w planie teren zieleni urządzonej 3ZP w ramach ustalonego w studium obszaru MN wpisuje się
w ogólną  zasadę  możliwości  określania  na  każdym  obszarze  terenów  zieleni,  a  w  tym  przypadku
związany jest z utrzymaniem terenu zadrzewionego mogącego pełnić funkcje wypoczynkowe.

8. Tereny dróg publicznych KDD i KDP, stanowią głównie odzwierciedlenie istniejącego układu drogowego –
spełnione  są  określone  w  studium  ogólne  zasady  rozwoju  układu  drogowego,  według  których  drogi
publiczne klasy „dojazdowa” mogą być wyznaczone w każdym obszarze.

9. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów ustalone w planie w znacznej
części są zgodne z ustaleniami studium, a pojedyncze przypadku odstępstw nie naruszają studium, biorąc
pod uwagę, iż wynikają one z utrzymania stanu istniejącego lub nawiązania do ustaleń obowiązującego
planu,  nie  zakłócając  przy  tym ogólnego bilansu wskaźników ustalonych w studium dla obszaru MN,
w szczególności  przyjmują,  że  dla  przeważającego  udziału  terenów  MN  wskaźniki  są  odpowiednio
mniejsze, niż maksymalnie dopuszczone w studium:

1) Dla terenów MN parametry i wskaźniki urbanistyczne nie naruszają ustaleń studium: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 45%;

- maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 10 m.

2) Dla terenów MW parametry i wskaźniki urbanistyczne nie naruszają ustaleń studium: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  – 30%;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 45%;

- maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m.

3) Dla terenów MU parametry i wskaźniki urbanistyczne nie naruszają ustaleń studium: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- minimalny  udział  powierzchni  biologicznie  czynnej  –  35%  (częściowe  odzwierciedlenie  stanu
istniejącego oraz uwzględnienie obowiązującego planu, który nie tworzył wymogów w tym zakresie);

- maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m.

4) Dla terenów U parametry i wskaźniki urbanistyczne nie naruszają ustaleń studium: 
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- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- minimalny  udział  powierzchni  biologicznie  czynnej  –  30%  (częściowe  odzwierciedlenie  stanu
istniejącego oraz uwzględnienie, że obowiązujący plan nie tworzył wymogów w tym zakresie);

- maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 10 m.

5) Dla terenu US (fragment) parametry i wskaźniki urbanistyczne nie naruszają ustaleń studium: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 (uwzględnienie faktu dopuszczenia dla terenów
US zabudowy zamieszkania zbiorowego w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, nawiązując do ustaleń
dla całego obszaru 1US związanego z istniejącym terenem stadionu sportowego MCKiS);

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45% (uwzględnienie ogólnej zasady studium – rozdział
II, pkt 4.3, które dopuszcza dla funkcji, którym nie przypisano parametrów i wskaźników, ustalanie ich
w sposób indywidualny, w tym przypadku nawiązując do ustaleń dla całego obszaru 1US związanego
z istniejącym stadionem sportowym MCKiS objętym w studium obszarem U/Z, a także uwzględniając
ustalenia obowiązującego planu, który nie tworzył wymogów i ograniczeń w tym zakresie)

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35% (uwzględnienie ogólnej zasady studium –
rozdział  II,  pkt 4.3,  które dopuszcza dla funkcji,  którym nie przypisano parametrów i  wskaźników,
ustalanie ich w sposób indywidualny, w tym przypadku nawiązując do ustaleń dla całego obszaru 1US
związanego z istniejącym stadionem sportowym MCKiS objętym w studium obszarem U/Z, przyjmując
możliwość  kształtowania  dużych  powierzchni  obiektów  sportowych  o  sztucznej  nawierzchni  oraz
zwiększonych potrzeb powierzchni parkingowych);

- maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m.

2A.     Studium   - kierunki i wskaźniki zagospodarowania obszaru   U/Z (  §     8)  :  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny sportu, rekreacji,

b) tereny usług turystyki,  z dopuszczeniem zaplecza konferencyjnego i gastronomicznego,

c) tereny usług rozrywki,

d) tereny usług społecznych,

e) tereny zieleni urządzonej,

f)  tereny lasów zagospodarowanych rekreacyjnie,

g) tereny wód.

2. Dopuszczalny  zakres  i  ograniczenia  zmian  przeznaczenia  terenów  oraz  wytyczne  ich  określania

w miejscowych planach:

2.1. W  lokalizacjach  i  na  zasadach  określonych  w  miejscowym  planie  mogą  być  dopuszczone

następujące kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny  zabudowy  zamieszkania  zbiorowego  funkcjonalnie  powiązanej  z  funkcją  podstawową

obszaru,

b) tereny usług konsumpcyjnych, innych niż wymienione w p.1,

c) tereny handlu detalicznego,

d) tereny parkingów i garaży.

e) tereny o których mowa w ppkt 2.3.

2.2. Tereny  zieleni  urządzonej  lub  tereny  sportu  i  rekreacji  powinny  zajmować  co  najmniej  35%

powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku studium, z zastrzeżeniem ppkt 2.3.

2.3. W granicach "obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł

energii  o  mocy  przekraczającej  100  kW"  określonych  na  rysunku  studium,  podstawowym

przeznaczeniem mogą być tereny urządzeń i  instalacji  o mocy powyżej  100 kW, wytwarzających

energię z wykorzystaniem energii słonecznej; w przypadku tym ustalenia ppkt 2.2 nie stosuje się.

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne:

Rodzaj

zabudowy

maksymalny

wskaźnik powierzchni

zabudowy

maksymalna liczba

kondygnacji

nadziemnych

maksymalny wskaźnik

intensywności

zabudowy

minimalny udział

powierzchni

biologicznie czynnej

Usługi sportu, rekreacji, usługi

społeczne, zabudowa

zamieszkania zbiorowego

60,00% ■ 1,2 35,00%

pozostała 35,00% 3 1,0 35,00%

■ nie określa się w studium – do ustalenia w miejscowym planie.
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2B.     Plan miejscowy   – przeznaczenie i zasady zagospodarowania w obrębie obszaru   U/Z  :  

1. Przeznaczenie terenów określone w planie:

- tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolami 1US i 2US;

- teren lasów oznaczony symbolem 2ZL.

2. Ustalone w planie tereny sportu i  rekreacji  US spełniają wymogi  kierunku podstawowego określonego
w studium dla obszaru U/Z, stanowiąc przy tym dominujący udział w łącznej powierzchni obszaru U/Z.

3. Ustalony w planie teren lasu stanowi odzwierciedlenie stanu faktycznego i formalnego (brak zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne).

4. Zasady  kształtowania  zabudowy  i  wskaźniki  zagospodarowania  terenów  1US  i  2US  nie  naruszają
poziomu parametrów i wskaźników urbanistycznych określonych w studium: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45%;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;

- maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 12 m.

3A.     Studium     –   kierunki i wskaźniki zagospodarowania obszaru   ZU (  §     9)  :  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny zieleni,

b) tereny sportu i rekreacji,

c) tereny lasów zagospodarowanych rekreacyjnie,

b) tereny wód.

2. Dopuszczalny  zakres  i  ograniczenia  zmian  przeznaczenia  terenów  oraz  wytyczne  ich  określania

w miejscowych planach:

2.1. W  lokalizacjach  i  na  zasadach  określonych  w  miejscowym  planie  mogą  być  dopuszczone

następujące kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny usług turystyki,

b) tereny usług społecznych,

c) tereny usług konsumpcyjnych – z zakresu kultury i rozrywki, gastronomii,

d) tereny usług handlu detalicznego i innych usług konsumpcyjnych – jako towarzyszące funkcjom

podstawowym,

e) tereny parkingów.

2.2. Tereny  zieleni,  lasów,  wód  lub  tereny  sportu  i  rekreacji  powinny  zajmować  co  najmniej  70%

powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku studium.

2.3. Udział terenów usług związanych z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia w obrębie obszaru

wyznaczonego na rysunku studium nie może przekraczać 15% jego powierzchni.

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne – nie mają znaczenia dla ustaleń planu, który zakazuje zabudowy.

3B.     Plan miejscowy   – przeznaczenie i zasady zagospodarowania w obrębie obszaru   ZU  :  

1. Plan ustala tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP i 2ZP z zakazem zabudowy.

2. Tereny ZP stanowią podstawowy kierunek przeznaczenia określony w studium dla obszarów ZU.

4A.     Studium     –   kierunki i wskaźniki zagospodarowania obszaru   ZLr (  §     17)  :  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny lasów,

b) tereny zieleni naturalnej, w tym użytki ekologiczne.

2. Dopuszczalny  zakres  i  ograniczenia  zmian  przeznaczenia  terenów  oraz  wytyczne  ich  określania

w miejscowych planach:

2.1. Na  zasadach  określonych  w  miejscowym  planie  mogą  być  dopuszczone  następujące  kierunki

przeznaczenia terenów (w obszarach ZLr):

a) tereny sportu, rekreacji,

b) tereny usług turystyki, rozrywki oraz towarzyszących usług konsumpcyjnych,

c) tereny zieleni;

2.2. Z wyjątkiem terenów objętych ochroną (rezerwaty, użytki ekologiczne, siedliska i  ostoje gatunków

chronionych) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: stałe

miejsca ogniskowe, ławki, wiaty, platformy widokowe itp.
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4B.     Plan miejscowy   – przeznaczenie i zasady zagospodarowania w obrębie obszaru   ZL  :  

1. Plan ustala teren leśny oznaczony symbolem 1ZL przeznaczony na las.

2. Teren ZL stanowi podstawowy kierunek przeznaczenia określony w studium dla obszarów ZL.

4A.     Studium     –   kierunki i wskaźniki zagospodarowania obszarów   KD (  §     20)  :  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:

a) tereny dróg publicznych,

b) tereny placów publicznych,

c) tereny obsługi transportu zbiorowego.

2. Dopuszczalny  zakres  i  ograniczenia  zmian  przeznaczenia  terenów  oraz  wytyczne  ich  określania

w miejscowych planach:

2.1. Na zasadach określonych w miejscowym planie mogą być dopuszczone:

a) miejsca obsługi podróżnych,

b) stacje paliw, z dopuszczeniem zaplecza usługowo-handlowego,

c) linie tramwajowe,

d) parkingi, garaże,

2.2. W  przypadku  wydania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  ustalającej  inny

przebieg planowanych elementów układu drogowego niż wskazany w studium, dla terenu zbędnego

na  cele  układu  drogowego  dopuszcza  się  ustalenie  przeznaczenia  zgodnego  z kierunkami

przeznaczenia określonymi dla terenów przyległych.

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne – do indywidualnego określenia zależnie od potrzeb.

4B.     Plan miejscowy   – przeznaczenie i zasady zagospodarowania w obrębie obszarów   KD  :  

1. Przeznaczenie terenów określone w planie:

- teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” oznaczony symbolem KDZ;

- teren drogi publicznej klasy „lokalna” oznaczony symbolem KDL.

2. Wyznaczone  w  planie  tereny  dróg  publicznych  KDZ  i  KDL  stanowią potwierdzenie  podstawowych
kierunków przeznaczenia terenów w obrębie obszarów KD (studium), przy  uwzględnieniu faktycznego
przebiegu dróg w śladzie ulicy Moniuszki i Leśnej (KDZ) oraz ulicy Piaskowej (KDL).

ANALIZA INNYCH ELEMENTÓW – TERENÓW I OBSZARÓW, WSKAZANYCH W STUDIUM

1. Uwzględniono  wymóg  zachowania  wskazanych  parków  i  terenów  rekreacyjnych  o  znaczeniu
ogólnomiejskim – wymagające zachowania. Wpisuje się to również w ogólną zasadę określoną studium,
zmierzając  do  sytuowania,  w  obrębie  nowych  zespołów  zabudowy mieszkaniowej  lub  mieszkaniowo-
usługowej  lub  w  ich  pobliżu,  funkcjonalnie  zagospodarowanych  terenów  zieleni  przeznaczonych  do
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie codziennego wypoczynku.

2. Ujawniono w planie obszary wynikające z uwarunkowań geologiczno-górniczych: złoże węgla kamiennego
oraz teren i obszar górniczy, wskazując również obszar wskazany do ustanowienia filarów ochronnych
w złożu kopaliny,  a także obszar problemowy:  tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi związanymi
z historyczną płytką eksploatacją górniczą. Określenie obszarów, dla których wyznacza się filary ochronne
w złożach węgla kamiennego, jest działaniem ważnym z punktu widzenia integracji działań związanych
z przeznaczenie terenu na powierzchni z potencjalną podziemną eksploatacją górniczą złóż. Ustalenie
filarów ochronnych jest również istotne ze względu na skutki historycznej płytkiej eksploatacji górniczej
oraz konieczność ochrony powierzchni terenu i warunków budowlanych.

3. W ustaleniach planu skorzystano też z określonego w studium obszaru, w którym może być dopuszczone
rozmieszczenie  urządzeń  wytwarzających  energię  ze  źródeł  odnawialnych  o  mocy  powyżej  100kW
z wykorzystaniem energii:  geotermalnej,  hydrotermalnej,  aerotermalnej  lub energii  słonecznej  (OZE-5).
Przy czym plan precyzuje, iż możliwość ta dotyczy wyłącznie terenów sportu i rekreacji (1US i 2US), oraz
że urządzenia wytwarzające z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, dopuszcza się
wyłącznie w formie towarzyszącej i wspomagającej funkcjonowanie przeznaczenia tych terenów. Ponadto
plan ustalił, iż za granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu, wywołanych sytuowaniem urządzeń wytwarzających  energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, uznaje się linie rozgraniczające odpowiednio tereny odpowiednio 1US
i  2US –  sytuowanie  tych  urządzeń nie  może  ograniczać  możliwości  przeznaczenia  i  zagospodarowania
terenów sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu. Takie przyjęcie ustaleń oznacza, że poza tymi obszarami plan
ma obowiązek ustalić zakaz sytuowania urządzeń i instalacji wytwarzających z odnawialnych źródeł energii
o mocy przekraczającej 100 kW, jedynie urządzenia i instalacje wykorzystujące siłę wiatru do wytwarzania
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energii, z wyjątkiem mikroinstalacji, mimo iż obecnie obowiązujące przepisy, bez konieczności wyznaczania
w studium, określają możliwość stosowania instalacji OZE o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW,
a dla  wolnostojących  urządzeń  fotowoltaicznych  nie  większej  niż  1000 kW.  Uwzględnienie  w  planie
miejscowym  tych  nowych  przepisów  (wskazanie  możliwości  stosowania  instalacji  OZE  o  mocy
zainstalowanej  mniejszej  niż 500 kW, a dla wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych nie większej  niż
1000 kW) naruszałoby ustalenia obowiązującego studium. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy
dostosować zapisy studium do nowych przepisów, a dopiero później stosować je w planach miejscowych.

PODSUMOWANIE

Ustalenia planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium – zachowana jest przede wszystkim
zgodność w zakresie określonego przeznaczenia terenu, uwzględniając ogólne wytyczne do sporządzania
planu określone w studium oraz inne wymagania odnoszące się w szczególności do potrzeb kształtowania
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników urbanistycznych, oraz ochrony środowiska. Uznaje się za
zgodne z ustaleniami studium przyjęcie w planie kierunków dopuszczalnych oraz za nienaruszające ustaleń
studium  sporadyczne  odstępstwa  wynikające  z  uwzględnienia  istniejącego  stanu  użytkowania
i zagospodarowania  terenu  oraz  dotychczasowych  ustaleń  obowiązującego  planu  miejscowego,  a  także
specyfikę kształtowania i wykorzystywania funkcji nietypowych na terenach sportu i rekreacji.

Stwierdza  się,  na  podstawie  wykazanej  analizy,  że  ustalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie nie narusza ustaleń obowiązującego
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Jaworzna
zatwierdzonego Uchwałą nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29.01.2015 r. wraz ze zmianą
przyjętą uchwałą Nr XXVI/349/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 roku.

Analizę opracował:
mgr inż. arch. Tomasz Rubiniec
Główny Projektant Planu
Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach
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