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Biuro Proj ektowo.Usługowe
,,ALDA'S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c
44 - 300 Wodzisław Śtąski
- zupowaŻnienia Wójta Gminy Suszec

Dot' lnformacji o terenie i jego przeznaczęniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

W załatwieniu Waszego wniosku z dnia 16.07.2013 r. w Sprawie wydania wypisu i wyrysu z
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że:

obszar terenu położony w Suszcu, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali l:l000' znajduje się na
terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej prry ulicach prry ulicach Mokrej' Lipowej' Cegie|nianej i Pszcryńskiej w sołectwie
Suszec gminy Suszec zatwierdzonego Uchwałą nr XLVl6Il34Il2002 Rady Gminy Suszec z dnia
10.10.2002 r. i ogłoszonego w Dz. IJrz, Wojewódawa Sląskiego Nr 93 z dnia 19 grudnia 200f r.
poz.4014,

i zgodnie z jego ustaleniami jest oznaczony symbolami:

- 33MN, 34MN, 39MN, 48MN, co stanowi zapis planu - ,,tereny zabudowy jednorodzinnej'0,
- 1l3KD, 11lI(D, co stanowi zapis planu - ,,ulice dojazdoweo',
- 861<2, co stanowi zapis planu - rrulice zbiorcze",
-62MN, UC, co stanowi zapis planu ,,tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny usług
komercyjnych",
- 58UP' UC, co stanowi zapis planu _ ,otereny usług publicznych, tereny usług komercyjnych'',
- 79ZP, co stanowi zapis planu - ,,zie|eń parkowa''.

W załączeniu kserokopie:

- }vyryS z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z|oka|izacją działki w skali l:2000,
- legenda rysunku planu.
- lvypis - kopia uchwĄ do wymienionego p|anu (część opisowa bez załqczników),

Otrzymuia:
- wnioskodawca
. GPN

(

CzesłĘu,

Nie pobrano opłaĘ skarbowej - dokument d|a celów służbowych.
Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
zwalnia się z opłaĘ jednostki samorządu tery'torialnego'
(D2.U.225 poz. 1635 z 8 grudnia 2006r.).

Biuro Gospodarki Przestrzennej
i Zarządzanie Nieruchomościami
opracowała: Katarzyna Lazw ęk
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- granrce opracowanra

- symbol planu

Zazgodność kopii z oryginałemLinia koloru:



Wycinek rysunku planu: Skala l:2000
Za|ącznik drr informacji o terenie nr GPN.ó727.2.l55.20l3 z dnia 24.07.2013 r.

- granice opracowania

- symbol planu

Linia koloru: Za zgor|ność kopii z oryginałem
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Granice obszaru objętego planem

obszar otuliny planowanego Pszczyńskiego Parku
,,,-: Krajobrazowego

-

ob szary wym ag aj 4ce zo rg anizow a nej
dzi ałal no ści i nwe sty cyj n ej

Linie rozgraniczajqce tereny o różnych funkcjach
i rożnych pneznaczeniach . ściśle okreśIone

Linie podziału wewnętznego terenów o różnych
funkcjach i różnych pneznaczeniach ściśIe określone

Linie podziału wewnętznego terenÓw o różnych funkcjach
i rÓżnych przeznaczeniach - orientacyjne

N i e p rzekraczal ne I i n i e zab u dowy

l ')8 2r I Granice i oznaczenia działek wg mapy własnościowej

Svmbole przeznaczenia podstawoweqo terenów

MN - tereny zabudowy jednorodzinnej

UP. tereny usług publicznych

UC - tereny usług komercyjnych

PP . tereny działalności produkcyjnej

K - tereny komunikacji, w tym:

KGP . drogi główne ruchu przyspieszonego

KZ - drogi zbiorcze

KL - drogi lokalne

KD - drogi dojazdowe

KX - ciagi pieszojezdne i piesze

KS - tereny urzqdzeń transpo|tu samochodowego

RM - tereny rolne

RS - tereny upraw sadowniczych

RO - tereny upraw ogrodniczych

W - tereny wÓd otwaftych

Z - tereny zieleni, w tym:

ZP . zieleń parkowa

Zl - zieleń izolacyjna

ZZ - zieleń trwaĘch użytków zielonych

ZL - zieleń leśna
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Sposób zapisu terenów na rvsunku planu

lnne oznaczenia na rvsunku planu:

strefy izolacyjne iochronne od głównych
si eci i nfrastru ktu ry tech n icznej

dominanty przestrzenne i obiekty stanowiqce
zamknięcia osi widokowych

obiekty o wańościach kulturowych podlegajqce
ochronie

ciqgi wyznaczone dla realizacji Ścieżek rowerowych

[m
^..

}T

Za zgodność kopi i  Z oĘ\ginałem:

kolejny numer terenu v'tydzielonego liniami rozgra-
niczajqcymi w ramach obszaru objętego planem

Czesła
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UGHWAŁA NR xLV/51 1341 12002

RADY GMINY SUSZEC

Z DNIA 10.10.2002 r.

w sprawre: uchwalen ia m iejscowego plan u zagospodarowan i a przestrzenneg o tere-
nów zabudowy mieszkaniowej przy u|icach Mokrej, Lipowej, Cegielnianej
i Pszczyńskiej w sołectwie Suszec gminy Suszec.

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt.S ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z2OO1 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu pzestrzennym (ednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139
zpÓżniĄszymizmianami) na wniosek Zarządu Gminy Rada Gminy w Suszcu

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy
u|icach Mokrej, Lipowej, Cegie|nianej i Pszczyńskiej w sołectwie Suszec gminy Suszec.

Ustalenia p|anu zawierĄą.

- przepisy ogo|ne - zawańe w rozdzia|e 1,

- przepisy dotyczące przeznaczenia terenÓw oraz linii rozgraniczĄących terenów o rÓŻ-
nych funkcjach |ub róznych zasadach zagospodarowania - zawańe w rozdzia|e 2,

- przepisy dotyczące szczegÓ|nych warunków zagospodarowania terenów, w tym obszary
wymagające sca|enia i podziału nieruchomości, obszary zorganizowanej działaIności in-
westycyj n ej or az ty mcza SoWe s p os o by za g os pod a rowa n i a urządzania or az uŻytkowa - n i a
terenów - zawańe w rozdziale 3'

- przepisy dotyczące terenów przeznaczonych d|a realizacji celów publicznych, dróg i u|ic,
oraz terenów niezbędnych do wytyczania ścieżek rowerowych - zawańe w rozdzia|e 4,

- przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz |inii rozgra-
niczających tereny tej infrastruktury - zawarte w rozdzia|e 5,

- pzepisy dotyczące |oka|nych warunkÓw, zasad i standardow kształtowania zabudowy
orazzagospodarowania terenów, w tym równiez Iinie zabudowy i gabaryty obiektów,
a takŻe maksyma|ne i minima|ne wskaŹniki intensywności zabudowy oraz zasady i wa-
runki podziału terenÓw na działki budow|ane - zawańe w rozdzia|e 6'

- przepisy pzejściowe i końcowe - zawańe w rozdzia|e 7 .

Rozdział 1
Pzepisv ooó|ne

s1
Pzedmiotem miejscowego p|anu zagospodarowania pzestrzennego terenÓW przy u|icach
Mokrej, Lipowej, Cegie|nianej i Pszczyńskiej w sołectwie Suszec gminy Suszec, zwanego
da|ej ''p|anem,' jest usta|enie warunków zagospodarowania terenów d|a reaIizacji zabudowy
mieszkaniowej oraz towarzyszącejjej zabudowy tworzącej nowe miejsca pracy przy ustale-
niu zasad ich obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną.



s2
1. Zallącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek p|anu w ska|i 1:2000, który stanowi inte-

gra|ną część uchwały i obowiązuje w zakresie:

1) ustalonych graficznie granic opracowania planu

2) usta|onych graficznie linii rozgraniczających tereny o róznych funkcjach i roznych
przeznaczeniach oraz usta|onych graficznie ściś|e okreś|onych linii podziału we-
wnętrznego tych terenów,

3) usta|onych symbo|ami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów,

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5) usta|onych graficznie stref izo|acyjnych i ochronnych od głownych sieci infrastruktury
technicznej,

6) zzastrzeŻeniem $ 7 ust. 4 usta|onych graficznie obszarów wymagających zorganizo-
wanej działaInoŚci inwestycyjnej,

7) usta|onych symbo|ami obiektów o wańoŚciach ku|turowych wymagających ochrony,

8) usta|onych graficznie e|ementów kompozycji pzestrzennej zespołu.

2. Zastosowane na rysunku p|anu, o którym mowa w ust.1 symbo|e cyfrowe i |iterowe ozna-
cząą''

1) oznaczenie cyfrowe - ko|ejny numer terenu w ramach obszaru objętego p|anem,

2) oznaczenia literowe - przeznaczenie podstawowe terenu.

3. Symbo|e |iterowe, o ktorych mowa w ust.2 pkt.2 oznaczają następujące przeznaczenia
podstawowe terenów:

1) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej

2) UP - tereny usług pub|icznych

3) Uc - tereny usług komercyjnych

4) PP - tereny działalności produkcyjnej

5) K - terenykomunikacj i ,wtym:
a) KGP - drogigłówne ruchu przyspieszonego
b) KZ - ulice zbiorcze
c) KL - ulice lokalne
d) KD - ulice dojazdowe
e) KX - ciągi pieszojezdne i piesze

6) Ks - tereny urządzen transpońu samochodowego

7) W - tereny wód otwańych

8) Z - terenyzie leni ,wtym.
a) ZP - zie|eń parkowa
b) z| - zie|eń izo|acyjna
c) ZZ - zie|eń tnruałych uzytkÓw ro|nych
d) ZL . zie|eń |eŚna.



1)

2)
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s3
||ekroó W przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

p|anie - na|eŻy p|zez to rozumieĆ usta|enia planu, o ktorym mowa w $ 1 uchwały,

uchwale - na|eŻy p|zezto rozumieÓ niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,

3) pzepisach szczegó|nych - na|eży przez to rozumiec pzepisy obowiązujących ustaw
wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku p|anu - na|eŻy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej
w ska|i 1:2000 zawierającej w swej treści granice i oznaczenia własności działek,

5) przeznaczeniu podstawowym - na|eŻy przez to rozumieć takie p|zeznaczenie' które
przewaia na danym terenie wydzielonym |iniami rozgranicza1ącymi i obejmie ponad
50% powiezchni obiektow realizowanych na tym terenie,

6) celach publicznych . na|eży przez to rozumieĆ pzeznaczenia terenów na cele pub|iczne
wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,

7) terenach pub|icznych - na|eŻy pŻez to rozumieÓ tereny przeznaczone do uzytku pub-
Iicznego, ogólnodostępne'

8) uciąż|iwości oddziaływania - na|eŻy przez to rozumiećzagroŻenia jakie może wywołać
funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
wód iziemi hałasu i szkod|iwego promieniowania i drgań,

9) obiektach i uządzeniach produkcyjnych o małej uciąż|iwości dla otoczenia - na|eży
przez to rozumieó takie przedsięwzięcia, które na podstawie pzepisow szczego|nych nie
sąza|iczane do pzedsięwzięc szczególnie uciąz|iwych i mogących znacząco oddziały-
waÓ na środowisko,

10) uŹytkowaniu terenu - na|eiy pzezto rozumieć rzeczywistą |ub p|anowaną funkcję tere-
nu lub sposob jego wykozystania,

11) proceduze sca|enia i podziału nieruchomości- na|eży przez to rozumieÓ postępowanie
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomoŚciami według zasad i warunków usta|onych
w niniejszym planie,

12) terenach wymagających zorganizowanej działa|ności inwestycyjnej- na|ezy przezto
rozumieó tereny wymagające uwzg|ędnienia możliwoŚci zagospodarowania w całości
powiezchni wydzie|onej |iniami rozgraniczającymi na rysunku p|anu, a W przypadku in-
westycji prowadzonych pzez ki|ku inwestorów' usta|enia uzgodnionych pzez nich wza.
jemnie w projekcie zagospodarowania terenu - sposobów i ko|ejności rea|izacji zabudo-
Wy, jej formy architektonicznej, uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej,

13) wskaŹniku intensywności zabudowy _ na|eŻy p|zez to rozumieÓ proporcję powiezchni
całkowitej kondygnacj i nadziemnych obiektu do powierzchni teren u przeznaczonego do
jego realizacji i funkcjonowania,

14) maksyma|nejwysokości zabudowy _ na|eŻy przez to rozumieó odległoŚĆ pomiędzy naj-
wyŻej położonym e|ementem dachu, a poziomem terenu,

15) usługach komercyjnych - na|ezy pŻez to rozumieÓ usługi, których wyróżnikiem jest ich
czysto rynkowy charakter,

,16) usługach pub|icznych - na|eŻy przezto rozumieć usługi, ktÓrych głównym rea|izatorem
są władze samorządowe i państwowe.



Rozdział2
Przepisv dotvczace pzeznaczenia terenów oraz Iinii rozgraniczaiacvch terenÓw

o róznvch funkciach Iub róznvch zasadach zaoospodarowania.

s4
1. ZzastrzeŻeniem ust' 2+9 na obszaze objętym p|anem usta|a się następujące pzezna-

czenie podstawowe terenów:
1) tereny o symbolach 1 MN+49 MN; 63 MN+65 MN - mieszkalnictwo jednorodzinne

i o niskiej intensywności zabudowy,

2) tereny o symbolach 50 MN,UC+S2 MN,UC i 62 MN,UC - mieszkalnictwo jednoro-
dzinne i o niskiej intensywności zabudowy oraz usługi komercyjne,

3) tereny o symbo|ach 53 UP'Uc i 58 UP,Uc - usługi pub|iczne i komercyjne,
4) tereny o symbo|ach 54 Uc; 57 Uc; 59 Uc; 61 Uc - usługi komercyjne,
5) teren o symbo|u 55 Uc'Ks - usługi komercyjne i uządzenia transpońu samocho-

dowego,

6) teren o symbo|u 56 UP - usługi publiczne,

7) teren o symbo|u 66 zP'Uc _ zie|eń parkowa i usługi komercyjne,
8) teren o symbo|u 60 UG'PP - usługi komercyjne i działal-nośĆ produkcyjna,

9) tereny o symbo|ach67 zzi68zz_zie|eń trwałych uzytkowzie|onych,
10) tereny o symbo|ach 69 zL i 70 zL - zie|eń leŚna

11) tereny o symbo|ach 71 Z|+78 Z| _ zie|eń izolacyjna

12) teren o symbo|u 79 zP - zie|eń parkowa

13) tereny o symbo|ach 81 KGP+85 KGP - droga główna ruchu przyspieszonego
w |i n iach rozgraniczających,

14) tereny o symbolach 86 KZ+90 KZ - u|ice zbiorcze w |iniach rozgraniczających,

15) tereny o symbo|ach 91 KL+95 KL - u|ice |oka|ne w |iniach rozgraniczĄących,

16) tereny o symbolach 96 KD+101 KD; 104 KD+113 KD; '117 KD+124 KD - ulice do-
jazdowe w |iniach rozgraniczających,

17) tereny o symbo|ach 125 KX+141 KX - ciągi pieszojezdne w liniach rozgraniczĄących,
18) teren o symbo|u 80 W - wody otwańe,

2' ZzastzeŻeniem ust. 6 w ramach terenów o symbo|ach MN dopuszcza się moz|iwość
reaIizacjijednokondygnacyjnych obiektow usługowych i towazyszących w formie budyn-
kow gospodarczych i garaŻy.

3. W ramach terenów o symbo|ach 36 MN+38 MN dopuszcza się mozliwość rea|izaĄi za-
budowy zwartej oraz małych domów mieszka|nych.

4. Zabudowa o ktorej mowa w ust. 2 i ust. 3 może być rea|izowana w granicach własności
dziatek.

5. W ramach terenów o symbo|u UP,Uc i PP dopuszczasię moz|iwość rea|izaĄi mieszkań
o i|e są one związane z potzebą funkcjonowania obiektow usługowych i produkcyjnych
Iub stanowią mieszkania d|a ich właścicieli |ub administratorów.
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6. Na terenach o symbo|ach 63 MN+65 MN dopuszcza się zabudowę jednorodzinną Wy-
łącznie w pzypadkach, gdy będzie realizowana przez obecnych właścicieIi działek
|ub członkow ich rodzin.

7. W ramach terenów przewidywanych do zabudowy oraz w |iniach rozgraniczĄących dróg
i uIic dopuszcza się moz|iwoŚć rea|izacji parkingów, chodnikow, wydzie|onych ścieżek
rowerowych, zie|eni niskiej iwysokiejw miejscach nie ko|idujących z istniejącym i p|ano-
Wanym uzbrojeniem terenów.

8. W zagospodarowaniu terenów objętych planem na|eŻy uwzględnic szczegó|ne warunki
zagospodarowania o ktorych mowa w rozdzia|e 3 i5 niniejszej uchwały.

s5
1. Na terenach wymienionych w $ 4 ust. 1 pkt. 1+18 ustala się następujące zabronione

przeznaczenia i sposoby zagospodarowania :

1) na terenach o symbolach I MN+49 MN; 63 MN+65 MN:
a) obiekty o funkcji produkcyjnej,

b) obiekty inwentarskie związane z hodow|ą zwieząt,
c) garaŻenie związane zpotzebami przechowywania samochodów osobowych

pŻez mieszkańców domu z|oka|izowanego na danej działce lub terenie,

2) na terenach o symbolach 50 MN,UC+52 MN,UC; 62 MN,UC:
a) obiekty o funkcji produkcyjnej,

b) obiekty inwentarskie związane z hodow|ą zwierząt,
c) obiekty i uządzenia usług komercyjnych, których funkcjonowanie moze stwarzaÓ

uciąŹ|iwości dla terenow pŻeznaczonych w p|anie d|a funkcji mieszkaniowej,

3) na terenach o symbolach 54 UC; 57 UC; 59 UG; 61 UG; 55 UC,KS:
a) obiekty o funkcji produkcyjnej i rolniczej,
b) obiekty i uządzenia magazynowania i składowania o i|e nie są związane z dzia|a|

nością obiektÓw usług komercyjnych |oka|izowanych na terenach o symbolach Uc,
c) obiekty i urządzenia, których uciąż|iwośc oddziaływania wykracza poza tereny

o symbolach UC i UC,KS,
d) obiekty usług oświaty, ochrony zdrowia i ochrony socja|nej,

4) na terenie o symbolu 56 UP:
a) obiekty o funkcji produkcyjnej, rolniczej i magazynowo-sktadowej,
b) obiekty i urządzenia usług komercyjnych o i|e nie są związane z wiodącą funkcją

usług pub|icznych,

5) na terenach o symbolach 53 UP,UC; 58 UP,UC i 66 ZP, UC:
a) obiekty o funkcji produkcyjnej, ro|niczej i magazynowo-składowej,
b) obiekty i urządzenia usług komercyjnych, których uciąz|iwoŚć wykracza poza ob-

szar tych terenów okreś|ony |iniami rozgraniczającymi na rysunku p|anu,

c) garaŻe d|a samochodów osobowych i cięzarowych'

6) na terenie o symbolu 60 UG,PP:
a) obiekty usług oświaty, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej,
b) obiekty i urządzenia, których uciąi|iwoŚc oddziaływania wykracza poza tereny

o symbolach UC,PP,

7) na terenach o symbolach 66 ZZ i 68 ZZ. 
s



a) Wsze|kie obiekty kubaturowe i uządzenia za wyjątkiem obiektÓw i urządzen
związanych z systemami odprowadzania ścieków i zaopatzenia w gaz i wodę,

b) zadrzewien ia terenów przekraczające 30% powie rzch n i terenów,

8) na terenach o symbolach 69 ZL;70ZLi79ZP
a) wszelkie obiekty kubaturowe,
b) wsze|kie urządzenia za wyjątkiem drobnych urządzeń rekreacyjnych, które nie

będą naruszały dzewostanu,

9) na terenach o symbolach 71 Zl+78 Zl.
a) wsze|kie obiekty kubaturowe i urządzenia za wyjątkiem obiektów i urządzeń

związanych z systemami odprowadzania ściekow i zaopatrzenia w wodę i gaz
pod warunkiem, że ich realizacja nie będzie naruszała istniejącego dzewostanu,

b) parkingi d|a samochodów za wyjątkiem miejsc postojowych rea|izowa nych z za-
chowaniem istniejącego drzewostanu,

10) na terenach o symbolach 81 KGP+85 KGP; 86 KZ+90 KZ;9'l KL+95 KL;
96 KD+101 KD; 104 KD+l13 KD; 117 KD+124 KD wszelkie obiekty kubaturowe
i urządzenia za wyjątkiem urządzeń związanych z ruchem kołowym i p|anowaną
budową pzejścia podziemnego d|a pieszych i rowerzystów na terenie 83 KGP oraz
urządzen związanych z uzbroje-niem terenów,

11) na terenach o symbo|ach 125 KX+141 KX wsze|kie obiekty kubaturowe i uządzenia
za wyjątkiem uządzeń związanych z uzbrojeniem terenów oraz miejscami wypo-
czynku (ławki, pergoIe, itp,),

12) na terenie o symbo|u 80 W, wsze|kie obiekty kubaturowe i urządzenia za wyjątkiem
urządzeń związanych zutzymaniem stawu i hodowlą ryb.

Rozdział 3
Przepisv dotvczace szczeoó|nvch warunków zaoospodarowania terenów. w tvm obszary wvma-
oaiace sca|enia i podziału nieruchomoŚci. obszarv zoroanizowanei działaIności inwestvcvinei

oraz tvmczasowe sposobv zaqospodarowania. uzadzania oraz uŹvtkowania terenów.

s6
1' Dopuszcza się moż|iwość sca|ania nieruchomości iich ponownego podziału zzachowa-

niem przepisów niniejszej uchwały.

2. Sca|enia nieruchomości o których mowa w ust. ,1 wskazane są na terenach o których
mowa W s 7 ust.22zastzeŻeniem ust. 2 na rysunku planu usta|a się obszar i granice
zewnętrzne gruntów wymagających scaIenia i podziału nieruchomoŚci.

s7
1' Usta|a się tereny na których rea|izacja zabudowy i przekształcenia ich zagospodarowa-

nia wym agają zorg anizowanej działa|ności i nwestycyj nej.

2. Tereny o ktorych mowa w ust. 1 zapisane są w p|anie następującymi symbolami:
36 MN+38 MN; 53 UP,UC; 54 UC; 55 UC,KS; 56 UP,57 UC; 58 UP,UG; 59 UG;
60 uc, PP i66 ZP,UC.

3. Wzwiązku z ust. 1 iust.2 izzastzeŻeniem ust.4 kaida inwestycja prowadzona na tych
terenach wymaga:
1) w ramach postępowania |oka|izacyjnego pzedstawienia projektu zagospodarowania

obejmującego co najmniejteren wydzie|ony na rysunku p|anu |iniami rozgranicza1ący-
mi, z uwzg|ędnieniem powiązań funkcjona|no-pzestzennych z terenami otaczającymi,

6
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2) W przypadku inwestycji prowadzonych przez ki|ku inwestorów - usta|enia i pzedstawie-
nia uzgodnionych przez nich wzajemnie sposobów i ko|ejności rea|izacji zabudowy jej
formy architektonicznej i ko|orystyki oraz uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej.

Dopuszcza się moz|iwośc indywidua|nej rea|izacji inwestycji bez konieczności stosowania
zasad o ktorych mowa w ust. 3 o i|e inwestycja ta dotyczy rozbudowy obiektow istniejących
lub w projekcie zagospodarowania pojedynczych parcel pzeznaczonych do inwestycji wy-
kazany zostanie brak ko|izji z moz|iwością zabudowy i zagospodarowania parce| sąsiednich
w ramach terenu wydzie|onego |iniami rozgraniczającymi na rysunku p|anu.

Koncepcje zagospodarowania pojedynczych parce|, o których mowa w ust. 4 muszą po-
puedzać p|any zagospodarowania terenów spoządzane w ramach projektow budowlanych
inwestycji.

KaŻda ko|ejna koncepcja zagospodarowania, o ktorej mowa w ust.4 musi uwzg|ędniać
rozwiązanta koncepcji wcześniej opracowanej i uzgodnionej przez Uząd Gminy'

s8
Usta|a się tymczasowe ro|nicze uzytkowanie terenów niezabudowanych w granicach
opracowania planu do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

W ramach tymczasowego uzytkowania terenów o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) rea|izację sieci i uządzeń infrastruktury technicznej,
2) rea|izację u|ic,
3) uprawy po|owe i ogrodnicze bez trwałych itymczasowych obiektów i urządzeń.

Rozdział 4
Pzepisv dotvczace terenów przeznaczonvch dIa reaIizacii

ce|ów pub|icznvch. dróq i u|ic oraz terenów niezbednvch d|a wvtvczania ściezek rowerowvch.

se
1. ZzastzeŻeniem ust. 2+4 usta|a się, ze dla rea|izacji ce|ów pub|icznych pzeznaczone są

następujące tereny:
1) d|a adaptacji i realizacji centrum usługowego gminy - teren 58 UP,UG,
2) dla rea|izacji obiektu użyteczności pub|icznej - teren 56 UP,

3) dla rea|izacji targowiska płodow ro|nych |ub giełdy ro|nej - teren 53 UP,UG,

4) d|a adaptacji i rea|izacji dróg, u|ic i ciągów pieszojezdnych zapisanych w p|anie
symbolami KGP,KZ, KL iKX,

2. W ramach terenów 62 MN'UG i 66 zP'Uc przewiduje się moż|iwośó realizacji usług pu-
b|icznych towarzyszących obiektom o funkcji mieszkaniowej i usług komercyjnych.

3. Usta|a się, że inwestycje pub|iczne na terenach o których mowa w ust. 1 pkt. 3 ,
iw ust. 2 mogą byc rea|izowane przez inwestorów prywatnych.

4. Za wyjątkiem drÓg o symbo|ach 81 KGP+85 KGP i 86 }<z tereny o których mowa
w ust. 1 pkt. 1, pkt.2, pkt. 4 i pkt. 6 pozostaną we władaniu |ub pzejęte zostaną na wła.
snoŚć Gminy Suszec zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi.

5. Przejęcie gruntów o których mowa w ust. 4 nastąpiw |iniach rozgraniczających terenÓw
ustalonych na rysunku planu.

5.

6.

1.

2.



s 10
1' KaŻdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieÓ zapewniony bezpośredni dostęp do

ulicy publicznej.

2. Z zastzeŻeniem ust. 3 ustala się minima|ne szerokości pasa terenów w |iniach rozgrani-
czających dróg i u|ic oznaczonych na rysunku p|anu:
1) d|a drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbo|u KGP - 35,0 m
2) dla ulic o funkcji zbiorczej, zapisanych symbolami KZ-20,0 m
3) dla ulic o funkcji lokalnej, zapisanych symbolami KL - 15,0 m
4) dla ulic o funkcji dojazdowej, zapisanych symbolami KD - 10,0 m
5) d|a ciągów pieszojezdnych, zapisanych symbo|ami KX - 6,0 m

3. Usta|a się moz|iwoŚć poszerzenia i zwęŻenia |inii rozgraniczĄących u|ic i ciągow pieszo-
jezdnych o ktorych mowa w ust. 2 - w zakresie zgodnym z rysunkiem planu.

4. Na terenie o symbo|u 83 KGP usta|a się moż|iwość rea|izacji pzejścia podziemnego d|a
pieszych i rowerzystów pod drogą o symbo|u 82 KGP i 84 KGP.

s 11
1. Usta|a się, ze w ramach |inii rozgraniczających drog i u|ic o symbo|ach 86 KZ+90 KZ;

91 KL; 93 KL; 95 KL; 1{3 KD; 12,| KG iczęściowo 111 KD wyznaczone zostaną tere-
ny niezbędne d|a wytyczenia ścieżek rowerowych.

2' Skrzyzowania Ściezek rowerowych z ulicami wykonane zostaną jako wydzie|one pasy
przy przejŚciach d|a pieszych.

3. Ściezki rowerowe jednokierunkowe będą miały szerokośó '1,5 m, a dwukierunkowe 2,0 m'

Rozdział 5
Pzepisv dotvczace zasad obsłuoi w zakresie infrastruktury technicznei. w tvm terenv na któ-
rych przewiduie sie stosowanie svstemÓw indvwidua|nvch Iub qrupowch oczvszczania ście-

kow' badŹ zbiorników bezodpłvwowvch.

s12
1. Z zastrzeŻeniem ust. 2 usta|a się wyposazenie terenów pŻeznaczonych do zabudowy

w sieó wodociągową, gazową, ciepłowniczą, e|ektroenergetyczną oraz kana|izacji sani-
tarnej i deszczowej.

2. Dopuszcza się moz|iwość rozpoczęcia budowy danej inwestycji w przypadku, gdy teren
przeznaczony do zabudowy posiadał będzie sieó wodociągową i e|ektroenergetyczną,
pod warunkiem, Źe inwestycja posiadała będzie zapewnienie dostawy mediÓw niezbęd-
nych do jej funkcjonowania oraz rozwiązany sposób odprowadzania ścieków zgodnie
z przepisami S 13.

s13
1. Usta|a się rozdzie|czy system kana|izacji z odprowadzeniem ściekow do kana|izacji sani-

tarnej, a wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

2' odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów zainwestowanych ustala się do gminnej
kana|izacji sanitarnejz ich odprowadzeniem na oczyszcza|nię ścieków zzastrzeŻeniem
ust.3.

3. Do czasu rea|izacji gminnej kana|izacji sanitarnej zzastrzeż:eniem ust. 4 dopuszcza się
gromadzenie ściekow w zbiornikach bezodpływowych z okresowym ich opróżnianiem.

8
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4. D|a obszarow objętych zorganizowaną działa|nością inwestycyjną wymagane jest pod-
czyszczenie ściekow do parametrow ściekow socja|no-bytowych, a do czasu moz|iwości
ich zrzutu do kana|izacji gminnej Wymagane jest ich oczyszczenie wspó|ne d|a wszyst-
kich inwestorów z|okalizowanych na danym terenie wydzielonym Iiniami rozgranicza1ą-
cymi na rysunku planu |ub wspolnie d|a ki|ku terenÓw wydzie|onych tymi |iniami.

s14
1. Adaptuje się sieci infrastruktury technicznej o których mowa w $ 15 wrazz ich strefami

uciąż|iwoŚci ustalonymi na rysunku p|anu, ktÓrych szerokości reguIują pzepisy szcze-
gÓłowe zzastrzeieniem ust. 2.

2' Wkroczenie z inwestycją w strefę uciążliwoŚci sieci na od|egłośc mniejszą niż ustalają
przepisy szczegółowe dopuszcza się jedynie za zgodąwłaścicieIa sieci.

s15
1. Adaptuje się pzebieg wodociągu Q 1200 przez tereny o symbo|ach: 45 MN; 93 KL;

121KD;40 MN; 113 KD; 92KL: '95 KL; 90KZ; {8 MN; 14 MN; 5{ MN,UG; {2 MN;
97 KD; 7 MN; 134KX;1 MN.

2' ZzastrzeŻeniem ust. 3 adaptuje się pzebieg wodociągu do KWK,,Krupiński'' przeztere-
ny o symbolach: 45 MN; 93 KL; 40 MN; 113 KD; 92 KL; 95 KL; 90KZ;18 MN;
14 MN; 51 MN,UC; 12 MN; 99 KD; 8 MN; 94 KL; 53 UP,UG; 87 KZ i  1 MN.

3. Modernizacja, remont |ub przebudowa wodociągu o którym mowa w ust. 2 na terenach
o symbo|ach: 8 MN; 53 UP'UG powoduje konieczność jego przełoŻenia w |inie rozgrani-
cza1ące drogi o symbo|u 97 KD.

4, Adaptuje się przebieg gazociągu wysokopręznego przez tereny o symbo|ach.
45 MN; 93 KL; 44 MN; 119 KD; 43 MN; 1{3 KD; 38 MN; 111 KD; 92 KL; 32 MN;
110 KD; 31 MN; 109 KD; 30 MN; 108 KD; 64 MN; 63 MN; 140 KX.

5. Adaptuje się przebieg gazociągów rozdzie|czych pzez tereny o symbo|ach: 17 MN;
{3 MN; 15 MN; 20 MN; 792P.

6. Adaptuje się pzebiegi istniejącej grawitacyjnej kana|izacji sanitarnej przy zachowaniu
warunków:
1) do studzienek rewizyjnych na|eŻy zapewnić dojazd,
2) dopuszcza się przełoŻenia istniejącej sieci pod warunkiem zachowania grawitacyj.

nego spływu ścieków prowadzonych tranzytem.

7. Adaptuje się przebiegi |inii napowietznych 20 kV:

1) przez tereny o symbolach: 69 ZL; 68ZZ;123KD;85 KGP; 73Zl;28 MN; 104 KD;
27 MN; 95 KL,30 MN; 3{ MN; 109 KD; 91 KL; 63 MN,

2) przez tereny o symbolach: 123 KD; 73 Zl; 68 ZZ;59 UC; 79 ZP;136 KX; 92 KL; 58
UP,UC; 33 MN;34 MN;92 KL; 32 MN,

3) zzastzeŻeniem punktu 4 adaptuje się przebieg |inii 20kV przez tereny o symbo|ach:
109 KD; 30 MN; 108 KD; 29 MN; 107 KD; 26 MN; 106 KD; 95 KL; 27 MN; 56 UP;
90 KZ;20 MN; 129 KX; 55 UG,KS; 75Zl;82 KGP,

8. Adaptuje się stacje transformatorowe 20|0,4 kV na terenach o symbo|ach 45 MN
i58 UP,UC.



9. Usta|a się |oka|izację projektowanych stacji transformatorowych 2010,4 kV na terenach
o symbolach 45 MN i75Zl.

Rozdział 6
Pzepisv dotvczace |oka|nvch warunków. zasad i standardów kształtowania zabudowv

oraz zaqospodarowania terenów' w tvm również |inie zabudowv i qabarytv obiektów, a takze
maksvma|ne i minimaIne wskaŹniki intensvwności zabudowv oraz zasadv i warunki podziału

terenów na działki budow|ane.

s16
1. Usta|a się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oruz zagos-

podarowania terenÓw o symbo|ach 1 MN+35 MN; 39MN+49 MN, które przeznacza się
pod zabudowę jednorodzinną woInostojącą:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się moz|iwość jej pzebudowy i rozbu-
dowy z zachowaniem pzepisÓw niniejszej uchwały,

2) co najmniej 70o/o niezabudowanej powierzchni działek na|eŻy wykorzystać na ogrody
obsadzone drzewami i kzewami,

3) koniecznośó zachowania |inii zabudowy zgodnie z rysunkiem p|anu,

4) koniecznośÓ zachowania od|egłości od sieci infrastruktury technicznej w strefach izo.
|acyjnych pokazanych na rysunku p|anu, pfy czym zabudowa na niektorych dział.
kach terenÓw 26 MN; 27 MN; 29 MN; 30 MN+32 MN moz|iwa jest po likwidacji istnie-
jącej Iinii e|ektroenergetycznej,

5) konieczność zachowania podziału na działki budowlane według |inii ściś|e okreŚ|o-
nych na rysunku p|anu, a na terenach d|a ktorych usta|ono podział na działki orienta-
cyjnie, powierzchnia działek nie moze byÓ mniejsza niżz 7OO m2,

6) koniecznoŚó nie przekraczania maksyma|nego wskaŹnika intensywnoŚcizabudowy - 0,3
oraz moż|iwość |oka|izacji budynkÓw w granicach działek w pzypadku braku innych moz-
|iwości orazw przypadkach o których mowa w pkt' 12|it. a

7) wysokośc budynków mieszka|nych nie moze przekraczaÓ 10,0 m |icząc od poziomu
terenu do linii ka|enicy dachu, przy czym |inia oparcia głownych połaci dachu na Ścia-
nach zewnętrznych nie może być usytuowana wyŻel niz 5,0 m od poziomu terenu,
a maksyma|na wysokość podmurówki nie moze pzekraczać 1,2 m,

8) koniecznośĆ stosowania dachów nowych budynków mieszka|nych o następujących
parametrach:

a) dachy spadziste o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 300+450,
b) zzastzeŻeniem pkt. 13 dachy dwupołaciowe, główną kalenicą sytuowane równo-

|egle do u|icy przy|egającej do działki,
c) zzastrzeŻeniem pkt. 14 pokrycia dachów w ko|orze ceg|astym, bordowym |ub

brązowym z moŹliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych,
bitumicznych i b|achy dachowkopodobnej oraz innych materiałów dachówko-
podobnych,

d) zakaz rea|izacji dachow z przesunięciem poziomów ich połaci w ka|enicy,

9) moz|iwoŚć rea|izacji pełnego |ub częściowego podpiwniczenia budynków |ub ich re-
a|izaĄi bez podpiwniczenia, l0
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moz|iwośÓ reaIizacji poddaszy uzytkowych,

zzastrzeŻeniem pkt. 12 moŻ|iwośc realizacji jednokodygnacyjnych budynków towa-
rzyszących zabudowie jednorodzinnej,

zabudowa o której mowa w pkt. 11 winna spełniać następujące warunki i parametry:

a) |okalizacja budynkow na działkach niezabudowanych wyłącznie w formie dobu-
dowanej do budynku mieszka|nego |ub do budynku towarzyszącego na działce
sąsiedniej,

b) wysokośĆ budynków towarzyszących nie może pzekraczać 5,0 m |icząc od po-
ziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czYm |inia oparcia głownych połaci da-
chu na ścianach zewnętznych nie moze byÓ usytuowana wyŻej niz 3,0 m od po.
ziomu terenu, a wysokośc posadzki budynku nie moze byĆ zrea|izowana wyŻej
niŻ0,45 m od poziomu terenu,

c) konieczność stosowania dachów o kątach spadku połaci dachowych 200+450
i pokryciach zgodnie z ust. '1 pkt. 8 lit. c.

sytuowanie głównej ka|enicy dachów równo|eg|e do pzy|egającej u|icy, nie jest ob|i-
gatoryjne w pzypadku działek istniejących, których szerokość od strony u|icy jest
mniejsza niŻ22,Q m,

konieczność reaIizacji budynków mieszkaInych itowarzyszących o podobnych ukła-
dach przestrzennych i formie architektury w ramach terenów wydzie|onych na rysun-
ku planu, a mianowicie:

a) zastosowanie identycznych pokryó dachów budynkow z materiałów wymienio-
nych w pkt. 8 lit. c,

b) zastosowanie podobnych deta|i architektonicznych i układow budynkow (usytu-
owanie wejśĆ, tarasów, |ukarni itp.) |oka|izowanych w ramach ciągów tych sa-
mych ulic,

c) zastosowanie podobnych IokaIizacji budynkow towarzyszących w ramach moŹ|i-
wościwymienionych w pkt 12lit. a na całym terenie wydzie|onym na rysunku
p|anu, |ub co najmniejw ciągach u|ic.

2. ZzastrzeŻeniem ust' 3 usta|a się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenÓw o symbo|ach 36 MN+38 MN, ktÓre puezna.
cza się pod zabudowę jednorodzinną zwartą szeregową:

1) co najmniej 60% nie zabudowanej powierzchni działek na|ezy wykorzystać na ogrody
częŚciowo obsadzone dzewami i kzewami,

2) konieczność zachowania |inii zabudowy zgodnie z rysunkiem p|anu,

3) moż|iwośÓ zastosowania szerokości działek 12,0 |ub 9,0 m pfy czym powierzchnia
działek nie moŹe byc mniejsza nii 400 m.,

4) kon ieczność n ie przekraczania maksym a|nego wskaźni ka i ntensywności zabudowy 0,4

5) wysokośó budynkow powinna odpowiadać parametrom usta|onym W ust. 1 pkt. 7,

6) garaie d|a samochodów osobowych ibudynkitowarzyszące mogą być rea|izowane
wyłącznie w formie dobudowanej do budynków mieszka|nych,

7) koniecznośĆ stosowania formy dachów i ich pokrycia zgodnie z ust. 1 pkt. 8 |it' a,b,c,d
oraz zgodnie z ust. 1 pkt. 13 lit. a i b. I I

10)

11)

12)

13)

14)



3.

4.

Na terenach o symbo|ach 35 MN+38 MN dopuszcza się zabudowę jednorodzinną wo|no-
stojącą przy zachowaniu przepisow ust. 1 oraz małe domy mieszka|ne przy nie przekra-
czaniu wskaŹnika intensywności zabudowy 0,5.

Usta|a się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy orazzagos-
podarowania terenów o symbolach 53 UP'uc; 54 UG; 55 UG,KS; 57 UG; 60 UG,PP;
59 Uc pfeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną:

1) co najmniej 25o/o powierzchni terenu wydzie|onego |iniami rozgraniczĄącymi na ry-
sunku p|anu na|eŻy wykorzystaÓ na zieleń urządzoną częściowo obsadzoną dzewa-
mi,

2) konieczność zachowania l inii zabudowy zgodnie z rysunkiem p|anu,

3) w ramach terenów wydzie|onych liniami rozgraniczĄącymi na rysunku p|anu koniecz-
noŚÓ rea|izacji parkingów d|a samochodów w i|ości odpowiadającej programowi loka-
|izowanemu na danym terenie, wy|iczonej z następujących normatywów oraz pŻy
zapewnieniu realizacji l drzewa na 4 miejsca parkingowe:
a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powiezchni uzytkowej obiektów hand|owych,
b) 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powiezchni uzytkowej obiektów usług gastro-

nomii  iadministracj i ,
c) 50 miejsc na 100 łoŻekw hote|ach i motelach,
d) 30 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,
e) 2 miejsca na 1 mieszkanie.

4) intensywność zabudowy wyliczona d|a całej powierzchni danego terenu wydzie|one-
go |iniami rozgranicza1ącymi na rysunku p|anu nie moze przekraczac wskaŹnika 0,8,

5) wysokoŚć budynków nie moze przekraczać 12,0 m |icząc od poziomu terenu do naj-
wyŻej usytuowanego e|ementu dachu, za wyjątkiem uządzeń technologicznych
ireklamowych,

6) ko|orystyka i forma e|ewacji budynków musi byc usta|ona komp|eksowo w ramach
projektów o których mowa W s 7 ust. 2 pkt. 2

Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagos-
podarowania terenów o symbo|ach 50 MN'UG; 61 UG; 51 MN;UG; 52 MN;UC przezna.
czonych d|a zachowania istniejącej zabudowy oraz rea|izacji usług i nowych działa|ności
gospodarczych:

1) co najmniej 20o/o powierzchni terenu wydzie|onego |iniami rozgraniczĄącymi na ry-
sunku p|anu na|eiy wykorzystaÓ na zie|eń,

2) koniecznoŚÓ zachowania Iinii zabudowy zgodnie z rysunkiem p|anu,

3) intensywnoŚĆ zabudowy wy|iczona d|a całej powierzchni danego terenu wydzie|one-
go |iniami rozgraniczĄącymi na rysunku p|anu nie może przekraczać wskaznika 0,8,

4) wysokośc budynkow powinna odpowiadaÓ parametrom usta|onym w ust. 4 pkt. 5.

5) uciąz|iwość oddziaływania działa|noŚci na terenach o symbolach 51 MN,UG
i 52 MN'UG nie moze obejmowaó terenów sąsiednich przeznaczonych w p|anie d|aza-
budowy mieszkaniowej.

6. Usta|a się następujące warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oruzzagos-
l f

5.



podarowania terenów o symbo|ach 56 UP; 58 UP'UG; 66 zP'Uc przeznaczonych d|a
usług pub|icznych i komercyjnych:

1) w ramach terenów wydzie|onych |iniami rozgraniczającymi na rysunku p|anu wyko-
rzystanie dla zieleni:
a) 50% powierzchniterenu o symbolu 56 UP,
b) '10% powierzchniterenu o symbolu 58 UP,UC,
c) 70% powierzchniterenu o symbolu 66 ZP,UC,

2) w ramach terenów o symbo|ach 56 UP i 66 zP'uc zachowanie w maksyma|nym
stopniu istniejącego drzewostanu,

3) d|a terenów o symbo|ach 56 UP i 58 UP'Uc koniecznośĆ zachowania l inii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu,

4) w ramach terenów wydzie|onych |iniami rozgraniczającymi na rysunku p|anu, ko-
niecznośÓ realizacj i parki n gow w i |ości od powiadającej prog ramowi z|oka|izow anem u
na danym terenie orazwy|iczonejz normatywów zgodnie z ust. 4 pkt. 3 |it. a,b,c i d.

s 17
1. Usta|a się szczególne traktowanie obiektÓw oznaczonych na rysunku p|anu na terenach

o symbo|ach 27 MN; 58 UP'UG; 66 zP,Uc, które stanowiły będą zamknięcia osi widoko-
wych.

2. Szczegó|ne traktowanie o którym mowa w ust. 1 dotyczy sytuowania i kompozycji archi-
tektonicznej obiektÓw w miejscach oznaczonych na rysunku p|anu z wykorzystaniem
i nawiązaniem do osiwidokowych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg.

s 18
1' Usta|a się zachowanie i ochronę konsenruatorską obiektów kap|iczek przydroŻnych ozna-

czonych symbolami graficznymi na rysunku planu.

2. Wsze|kie zmiany w formie samych obiektow orazw zagospodarowaniu ich bezpośrednie-
go otoczenia wymagają uzgodnień ze Sląskim Wojewódzkim Konsenłatorem Zabytków.

Rozdział7
Przepisv przeiściowe i końcowe

s 1e
Na terenach objętych p|anem tracą moc usta|enia p|anu ogÓ|nego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Suszec pzyjęte Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XX||/20197|92
z dnia 31.07 .1992r' ogłoszonego w Dzienniku Uzędowym Wojewodztwa Katowickiego
Nr ,1 poz. 9 z dnia 2o.a1'1993r. wraz zpożnie1szymi zmianami.

s20
1. Na terenach objętych p|anem usta|a się koniecznośĆ zapewnienia większym pracom

ziemnym nadzoru archeologicznego.

2' Popzez większe prace ziemne, o których mowa w ust. ,1 rozumie się prace związane
z rea|izaĄą sieci wodociągowej' gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty
duzych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów
produkcyjnych oraz prace związane z budową drog szybkiego ruchu.

3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, o których mowa w ust. 2 inwestor winien zwrÓ-
cic się do osoby |ub instytucji uprawnionej do prowadzenia prac archeo|ogicznych.

l3



Kopia uchwałv Nr XLV/ó1l34ll2002 - Załacznik '
do informacii nr GPN.6727.2.155.2bi3 zAnia 24.07.2013 r. '

s21
D|a terenów objętych p|anem ustala się zerową stawkę procentową służącą na|iczaniu opłat
z tytułu wzrostu wańości nieruchomości.

s22
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uzędowym Województwa Ś|ąskiego i na tab|icy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

s23
Wykonanie uchwały powieza się Zarządowi Gminy.

s24
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ś|ąskiego.

Za zgod no:: 
:ł:i:''ooo''

Podpisał:

PRZEwoDNICZĄCY
RADY GMINY

Damian Gębała
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podpis nieczytelny
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