Projekt

UCHWAŁA NR XXXVI/221/2014
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Bojszowy,
po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej
Rada Gminy Bojszowy
stwierdza że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”, które zostało uchwalone
Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001 r. z późn. zm.
i uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu
w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I, zwany dalej planem.
§ 1.
1.

Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2: Przeznaczenie, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego;
3) Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
4) Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
5) Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
6) Rozdział 6: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych;
7) Rozdział 7: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
8) Rozdział 8: Przepisy końcowe.
§ 2.
1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część
uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru
planu.
2.
1)

Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Bojszowy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
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2)

załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Bojszowy o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
§ 3.
Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,20 ha w granicach określonych na rysunku planu.
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4.
Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1)

obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:
a) granice obszaru planu,
b)

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbol literowy terenu zgodnie z § 6;
2)

informacyjne zgodnie z oznaczeniem na mapie zasadniczej:
a) istniejąca sieć wodociągowa,
b)

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

c) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,
d)

istniejąca sieć elektroenergetyczna.
§ 5.

Pojęcia użyte w planie oznaczają:
1) obszar planu – teren objęty granicami planu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem przeznaczenia terenu, o ile z treści planu nie wynika inaczej;
2) zieleń urządzona – zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany z dopuszczeniem ciągów pieszych,
rowerowych oraz obiektów małej architektury.
§ 6.
W planie wyznacza się teren komunikacji – parking, oznaczony symbolem KS, którego linie rozgraniczające
pokrywają się z granicami obszaru objętego planem.
Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
§ 7.
Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KS ustala się:
1) przeznaczenie: parking służący obsłudze istniejących terenów sportu i rekreacji;
2) dopuszczenie:
a) obiektów małej architektury, za wyjątkiem obiektów kubaturowych,
b) zieleni urządzonej,
c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min.
10 %.
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Rozdział 3.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
§ 8.
1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązanie z układem zewnętrznym z ul. Ruchu
Oporu poprzez istniejące drogi wewnętrzne zlokalizowane poza obszarem planu.
2.

Ustala się sposób realizacji miejsc parkingowych w formie parkingu terenowego.

3. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12a Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zapatrzonych w kartę
parkingową w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15,
2) 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40,
3) 3 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100,
4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
Rozdział 4.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 9.
Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)

dopuszczenie lokalizacji sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym
obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności
publicznej;

2)

dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury
technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3)

w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dopuszczenie:
a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej,
b) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poza teren działki budowlanej,
c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

4)

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną :
a) dostawy z sieci elektroenergetycznej, w tym z istniejących linii elektroenergetycznych,

5)

w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym w dniu
wejścia w życie niniejszej uchwały oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Gminy
Bojszowy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
§ 10.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, o której mowa w § 7;
2) zasady dotyczące infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarki odpadami, o których mowa w § 9;
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3) nakaz zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do wód i do
ziemi;
4) dopuszczenie budowy urządzeń służących infiltracji wód opadowych, w tym: studni chłonnych, zbiorników
retencyjno - infiltracyjnych, skrzynek rozsączających, komór drenażowych;
5) dla terenu objętego planem nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonego
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
Rozdział 6.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW
GÓRNICZYCH
§ 11.
1. Obszar objęty opracowaniem planu jest położony w granicach terenu górniczego „Wola I – Międzyrzecze”.
2. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga uwzględnienia aktualnych informacji
o warunkach geologiczno – górniczych.
Rozdział 7.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU
WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU
§ 12.
Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 5 %.
Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 13.
13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.
§ 14.
14 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kumor
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/221/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 października 2014 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy stwierdza,
iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ulic:. Ruchu Oporu
w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I w wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/221/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 października 2014 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bojszowy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r., poz, 647 z późn. zm.) Rada Gminy Bojszowy stwierdza, że:
1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu
w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I należy budowa parkingu obsługującego istniejący kompleks
sportowo – rekreacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem i zielenią,
2) inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Bojszowy,
3) jako źródło finansowania ww. inwestycji dopuszcza się również środki zewnętrzne.

Id: C858DFB6-6FCE-4A08-942C-7D6741E86342. Projekt

Strona 1

