
UCHWAŁA NR XIX/229/20 
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru 
Brzeziny Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr V/43/15 Rady Miasta 
Piekary Śląskie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie po stwierdzeniu, że 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie” przyjętego uchwałą nr 
XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014r. 

Rada Miasta Piekary Śląskie 
uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar położony w Piekarach Śląskich, obejmujący jednostkę osadniczą Brzeziny 
Śląskie i jest ograniczony: od północy linią kolejową, od wschodu drogami polnymi i linią kolejową, od 
południa granicą administracyjną z gminą Chorzów, od zachodu granicą administracyjną z gminą Bytom, 
o granicy oznaczonej graficznie na rysunku planu. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 (z podziałem na sekcje od A1 do A3, plus oznaczenia graficzne) – załącznik 
nr 1, 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie 
w skali 1:10000 – załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 3, 

4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 4. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią ustalenia planu: 

1) granica obszaru objętego planem, 

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

3) symbole cyfrowo – literowe identyfikujące numery porządkowe i przeznaczenie terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) obowiązujące linie zabudowy, 

6) wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) strefa 50 m od cmentarza, 

b) strefa 150 m od cmentarza, 

c) granica zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, 



7) wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków, 

b) granica obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 

c) stanowiska archeologiczne (wraz z numeracją od 1 do 2), 

d) strefy obserwacji archeologicznej wokół stanowisk archeologicznych, 

e) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 

f) obiekty zaliczone do schronów bojowych i fortyfikacji „Obszaru Warownego Śląska z lat 1933 - 1939” 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 

g) cmentarz wpisany do gminnej ewidencji zabytków, 

h) strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 

8) wynikające z uwarunkowań górniczych: 

a) granica terenu górniczego „Piekary Śląskie II”, „Brzeziny Śląskie VII”, 

b) granica obszaru górniczego „Piekary Śląskie III”, „Brzeziny Śląskie VI”, 

c) granice obszaru dawnej płytkiej eksploatacji górniczej, 

9) wynikające z zasad dotyczących obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji: 

a) granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji, 

b) maksymalne rzędne wysokościowe terenu (podane w metrach nad poziomem morza - m n.p.m.), 

10) granice lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW wraz ze strefą ochronną, 

11) strefa zabudowy śródmiejskiej. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu: 

1) granica administracyjna miasta, 

2) granice terenów zamkniętych (kolejowych), 

3) granice udokumentowanych złóż: „Brzeziny” WK7859, „Bytom II” WK8003, „Bytom II - 1” WK9744, 
„Piekary” WK8028, „Rozbark” WK330, „Julian” WK353, „Rozalia” WK6874, 

4) sieci infrastruktury technicznej: 

a) wodociągi magistralne fi 600-1000 mm. 

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

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, 

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1, 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi fragment 
obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% 
powierzchni całkowitej wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach działki 
budowlanej, a w przypadku terenów nieprzeznaczonych w planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni 
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych 
terenów nie stanowią inaczej, 



6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
dopuszczone na działce budowlanej lub terenie jako uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego – o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po 
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym 
elementy typu: gzymsy, balkony, loggie, wykusze, okapy, zadaszenia, elementy wystroju elewacji, schody, 
pochylnie dla niepełnosprawnych itp., mogą być wysunięte poza linię nie więcej niż 1,5 m, 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej 
stronie którego obowiązkowo należy wznosić ścianę frontową nadziemnych części budynków (minimum 
75% długości i powierzchni tej elewacji), przy czym elementy typu: gzymsy, balkony, loggie, wykusze, 
okapy, zadaszenia, elementy wystroju elewacji, schody, pochylnie dla niepełnosprawnych itp., mogą być 
wysunięte poza linię nie więcej niż 1,5 m, 

9) usługach - należy przez to rozumieć funkcję usługową z zakresu usług: handlu detalicznego, gastronomii, 
usług hotelarskich i zakwaterowania, opieki zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej, 
porządku publicznego, edukacji, oświaty, nauki, usług wystawienniczych, kultury, sportu, 
rozrywki, rekreacji, usług administrowania (takich jak: działalność biurowa, kurierska, pocztowa, 
finansowa, prawna, ubezpieczeniowa, turystyczna, informacyjna, reklamowa, obsługi rynku nieruchomości 
itp.) oraz drobnej działalności rzemiosła i usług (takich jak: naprawa artykułów użytku osobistego 
i domowego, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, krawieckie, fotograficzne, szklarskie, 
artystyczne, pralnie itp.), 

10) garażu zbiorowym – należy przez to rozumieć garaż lub zespół garażowy zapewniający minimum 
5 miejsc postojowych, 

11) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek niezbędny do obsługi funkcji przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego określonego w planie, służący między innymi do przechowywania 
przedmiotów, materiałów, narzędzi, sprzętu, 

12) sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć przewody i urządzenia 
służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, wody, ścieków, pary, gazów, energii elektrycznej, 
urządzenia melioracji wodnych, infrastrukturę telekomunikacyjną, a także inne urządzenia niezbędne do ich 
prawidłowego funkcjonowania, 

13) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć: 

a) wysokość budynków, 

b) wysokość obiektów budowlanych, które nie są budynkami – mierzoną od najniższego poziomu terenu na 
obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu, 

14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12º, 

15) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów 
wynosi mniej niż 50% na każdy metr bieżący ogrodzenia, 

16) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć teren przeznaczony dla zieleni urządzonej w taki sposób, 
aby minimalizowała uciążliwości oddziaływania prowadzonej działalności na sąsiednie tereny, 

17) budynku zamkniętym – należy przez to rozumieć budynek, którego ściany i dach zapobiegają 
rozpraszaniu zgromadzonych w nim odpadów i materiałów w tym pylących. 

§ 3. Plan ustala następujące przeznaczenia terenów oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej: 

a) od 1-MWI do 22-MWI – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) od 1-MWII do 6-MWII – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) od 1-MNI do 15-MNI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) 1-MNII, 2-MNII – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) od 1-MWU do 6-MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 



f) 1-MNU, 2-MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

2) tereny zabudowy usługowej: 

a) od 1-U do 13-U – tereny zabudowy usługowej, 

b) od 1-UO do 4-UO – tereny usług oświaty, 

c) 1-UK – teren  działalności sakralnej i kościelnej, 

d) 1-US – teren usług sportu i rekreacji, 

e) 1-KS, 2-KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej, 

3) tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno - usługowej oraz gospodarki odpadami: 

a) od 1-PU do 17-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 

b) od 1-P do 4-P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

c) 1-P/GOI – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren składowiska odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 

d) 1-P/GOII – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne, 

4) tereny użytkowane rolniczo: od 1-R do 4-R - tereny rolne, 

5) tereny zieleni i wód: 

a) od 1-ZZ do 10-ZZ – tereny zieleni niskiej i wysokiej, 

b) od 1-ZI do 6-ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 

c) 1-ZP, 2-ZP – tereny zieleni urządzonej, 

d) 1-ZC – teren cmentarza, 

e) 1-ZD – teren ogrodów działkowych, 

f) 1-Z/US – teren zieleni i sportu, 

g) 1-ZP/US – teren zieleni urządzonej i sportu, 

h) 1-W, 2-W – tereny wód, 

6) tereny komunikacji: 

a) od 1-KDD do 38-KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

b) od 1-KDL do 3-KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, 

c) od 1-KDZ do 6-KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 

d) 1-KDG – teren drogi publicznej klasy głównej, 

e) od 1-KDW do 9-KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

f) od 1-KX do 5-KX – tereny ciągów pieszych, 

g) od 1-KK do 5-KK – tereny kolejowe, 

h) od 1-GP do 4-GP – tereny garaży i parkingów, 

7) tereny infrastruktury technicznej: 1-IT – teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 


