
UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny-zal_Uchwała.XLVI.339.2009 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 
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§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 
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Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVI/339/2009

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 października 2009 r.

ID: VXQBE-XFYWI-CHDCD-TVLBP-GYKVB. Niepodpisany. Strona 20 / 21



UCHWAŁA NR XLVI/339/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z póź. zm.), art. 20 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Ogrodzieńcu po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia z dnia 18 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą 

Nr XII/78/2007 z dnia 13.08.2007 oraz Uchwałą Nr XLVI/326/2009 z dnia 28 października roku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 

września 2005 roku, zwaną dalej „zmianą planu”, w zakresie określonym uchwałą nr XVIII/136/2008 

z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec objęto 

tereny oznaczone na załączniku graficznym do uchwały symbolami A, B, C, D, E, F. 

Obszar „A” – o powierzchni około 0,59ha przylega do ulicy Kościuszki po jej północno-wschodniej 

stronie;

Obszar „B” – o powierzchni około 49,99ha; obejmuje tereny w rejonie byłej cementowni„Wiek” przy ulicy 

Kościuszki (od strony zachodniej) aż po ulicę Bzowską (od strony północno-wschodniej);

Obszar „C” – o powierzchni około 0,37ha, leży pomiędzy ulicami Kościuszki (na północ od terenu) a ulicą

Słowackiego (na południe od terenu);

Obszar „D” – o powierzchni około 1,01ha, położony jest przy ulicy Kościuszki, przy granicy z sołectwem 

Podzamcze;

Obszar „E” – o powierzchni około 4,14ha, obejmuje teren wokół stadionu w pobliżu ulicy Kościuszki; 

Obszar „F” – o powierzchni około 7,07ha, obejmuje obszar przylegający od strony północnej do ulicy 

Kościuszki. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w jej treści, stanowiące Tekst zmiany 

planu. 

2. Tekst zmiany planu zawiera: 

3. Integralnymi częściami Uchwały są: 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

2. Planie - należy przez to rozumieć Tekst zmiany planu i część graficzną zmiany planu;  

3. Tekście zmiany planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  

4. Rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu, stanowiący 

załącznik nr1 do uchwały; 

5. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6. Terenie – należy przez to rozumieć tereny objęte zmianą planu, zdefiniowane w §1, ust.2, 

ograniczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą, przypisanymi

wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku zmiany planu 

wyznaczające granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia oraz o zróżnicowanych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania; 

8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 

został ustalony w zmianie planu jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności 

z przepisami odrębnymi; 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który nie 

powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia i wzbogaca; 

10. Dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi 

dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na 

etapie projektowania inwestycyjnego; 

11. Braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj 

działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania 

standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 

w tym substancji zapachowych; 

12. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych 

i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku zmiany planu została ona 

ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; 

13. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów 

i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 

wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;  

14. Powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

zabudowanej, liczoną zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15. Wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach; 

16. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie 

następujące warunki: 

17. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopalin na podstawie koncesji, 

18. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 

wpływami robót górniczych zakładu górniczego, 

19. koncesji - należy przez to rozumieć zezwolenie na wydobywanie kopalin z określonego złoża.  

20. „Studium”- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”.  

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

w części graficznej zmiany planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście zmiany planu oraz w części graficznej zmiany planu obowiązują 

łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia zmiany planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.2 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

5. Na gruncie położonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi należy realizować 

wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 

warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 

dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Elementy ustaleń rysunku zmiany planu: 

7. Elementy oznaczone na rysunku zmiany planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi: 

8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

Rozdział 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE ZMIANY 

PLANU 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu w obszarze zmiany 

planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach

inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, ustawą prawo wodne, prawo 

geologiczne i górnicze wraz z innymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami określonymi w niniejszej 

uchwale 

2. W terenie objętym zmianą planu obejmującym obszar Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd (oznaczony na rysunku planu symbolami: D 3U, F 5U, F 6U) ustala się zgodność sposobu 

zagospodarowania terenu położonego Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd z zasadami 

zagospodarowania, ograniczeniami, zakazami i nakazami określonymi w Uchwale Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. 

3. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną o zasięgu określonym na rysunku planu; 

obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W strefie tej, niezbędnej dla 

ochrony otuliny biologicznej cieku oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych 

i konserwacyjnych w korytach cieków, obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar . 

4. W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 326 „Częstochowa (wschód) będącego źródłem wody pitnej, obowiązuje 

szczególny nadzór i ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym przede wszystkim ustala się 

konieczność skanalizowania wszystkich obszarów przewidzianych do zainwestowania 

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje 

się realizacji nowych obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, elektroenergetyki. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 

zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 

indywidualny sposób zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie standardów

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

8. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny, dla których obowiązują określone 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

9. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej o zasięgu określonym w § 4 ust.7 pkt. 3 oraz na rysunku planu. Zasięg stref został określony 

na podstawie przepisów odrębnych. W strefach wprowadza się ograniczenia dotyczące lokalizacji 

obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Jako preferowane formy 

użytkowania gruntów w ramach strefy ustala się realizację zieleni urządzonej, głównie niskiej. 

10. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanych złóż kopalin (ilastych ceramiki 

budowlanej), dla umożliwienia ich obecnej i późniejszej eksploatacji tworzy się obszary 

perspektywicznych eksploatacji powierzchniowych złoża. Granica strefy, wyznaczona na rysunku planu, 

pokrywa się z granicą tych złóż ustaloną na podstawie dokumentacji geologicznej. Na rysunku planu 

zaznaczono granice złóż. W sytuacji gdy złoże nie jest obecnie eksploatowane (w całości lub w części) 

w strefie nakazuje się pozostawienie dotychczasowego użytkowania terenu i zakazuje się inwestowania 

- szczególnie kubaturowego, dopuszcza się jedynie realizację obiektów i urządzeń bezpośrednio 

związanych z przyszłą lub prowadzoną eksploatacją złoża. 

11. W obszarze zmiany planu ze względu na budowę geologiczną, rzeźbę terenu mogą potencjalnie 

zaistnieć warunki dla wystąpienia zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Ustala się konieczność 

przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w wynikach badań geologiczno-inżynierskich 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, w których ze względu na położenie, budowę geologiczną, 

rzeźbę i stosunki wodne opracowanie takie, zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagane przy 

realizacji inwestycji. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu:

1. W obszarze zmiany nie występują obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego, ani nie występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

2. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych 

w obszarze planu wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywającą się ze 

strefą nadzoru archeologicznego: o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 3PU, B 2PU, B 2U, B 1U, A 1MU, oraz teren o symbolu F 5U. 

W strefie: 

3. W celu ochrony i kształtowania obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych ustala się 

strefę ochrony krajobrazu kulturowego, o granicach ustalonych na rysunku planu, w skład której wchodzą: 

część terenu oznaczonego symbolem – B 1ZR oraz teren B 1UT,  

W strefie obowiązuje: 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 

następujących zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad 

podziału terenu na nowe działki budowlane. 

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 

zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, obiekty małej architektury, detal 

architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz

zastane sąsiedztwo; 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie dachów lub ich części jako tarasy, parkingi lub powierzchnia 

biologicznie czynne. 

3. W sytuacji gdy istniejący obiekt posiada wysokość równą lub większą niż została ustalona w §6 

ust 1 obowiązuje zakaz jego nadbudowy, natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu 

wyłącznie w sytuacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty - maksymalnie o 2m.  

4. W sytuacji rozbudowy istniejącego obiektu lub zespołu (dotyczy obiektów tworzących obecnie lub 

w przyszłości całość pod względem funkcjonalnym); o nowe części lub nowe obiekty; dopuszcza się 

możliwość kontynuacji istniejącej formy - dotyczy to zwłaszcza wysokości i kształtu dachu (np. przy 

istniejących obiektach o dachach płaskich noworealizowane obiekty lub ich części winny posiadać 

dachy płaskie) . 

5. Ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 

6. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu: 

7. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych: 

9. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, dla nowych budynków mieszkaniowych oraz nowych 

obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości: 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych

w przepisach odrębnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią 

ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów. 

11. Ustala się, iż w terenach budowlanych minimalna szerokość dojazdu niewydzielonego wynosi 

5m. 

12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 

planie dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

13. Istniejące budynki i inne obiekty nie kolidujące z układem komunikacyjnym; (to znaczy nie 

położone w liniach rozgraniczających dróg) - pozostawia się do utrzymania z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i remontu lub w sytuacjach losowych (np. po pożarze, katastrofie) do wymiany pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszej uchwale. Dopuszcza się również możliwość 

remontu, rozbudowy (np nadbudowy) i przebudowę istniejących budynków w celu poprawy ich 

standardów, w sytuacji braku możliwości uzyskania ustalonego wskaźnika powierzchni zabudowanej 

terenu lub procentu powierzchni biologicznie czynnej działki oraz warunków zasady obsługi parkingowej; 

pod warunkiem, iż nie wpłynie to na obniżenie procentu powierzchni biologicznie czynnej działki i nie 

zwiększy się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w stanie istniejącym zagospodarowania działki 

(stan na dzień wejścia w życie planu). 

Rozdział 3

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku

wolnostojącym, zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obiektów 

turystyki i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb 

i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, w granicach 

działki budowlanej, ustala się możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych w terenach MU jest utrzymanie zasady 

braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: A1MU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1U do 6U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, 

gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych 

do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B 1U, B 2U, F5U znajdujących się w strefie

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1MW. Dla terenów MW ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową 

realizowaną w zabudowie wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 

1PU do 4PU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, 

składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów ich przerobem oraz usługami związanymi 

z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, 

gastronomii, hotelarstwa. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach działki budowlanej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

4. Istniejące obiekty usługowe, garażowe lub gospodarcze, pozostawia się do utrzymania 

z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu lub wymiany istniejącej zabudowy, natomiast istniejące 

obiekty mieszkaniowe ustala się do przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 

dopuszczalnym. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: B2PU, B3PU znajdujących się w strefie 

częściowej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego ustala się konieczność 

przestrzegania zasad określonych w § 6 ust.2 i 3. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren eksploatacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE , w którym 

podstawową funkcją jest wydobycie surowca naturalnego jego rozdrobnienie i przerób oraz sprzedaż 

surowca i wytworzonych z niego produktów. 

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na terenie PE ustala się możliwość realizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania 

dopuszczalnego, jest podporządkowanie ich wymogom użytkowania podstawowego. 

4. W terenach eksploatacji ustala się: 

5. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja wyrobiska odkrywkowego będzie prowadzona masami 

ziemnymi, skalnymi oraz materiałami zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 

1UT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zespoły obiektów i urządzeń sportu i rekreacji wraz

z hotelami w zieleni, w tym boisk, torów hippicznych, crosowych, rowerowych i motorowerowych, 

różnorodnych urządzeń sportowych; pływalni, sal gimnastycznych i treningowych, innych obiektów 

sportowych wraz z dojazdami i parkingami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w granicach terenu turystyki ,sportu i rekreacji, ustala się 

możliwość lokalizacji: 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZR - 3ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską i zadrzewienia. W obszarze 

terenów pełniących funkcję izolacyjną obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach ZR, ustala się możliwość realizacji: 

Rozdział 4

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszarów objętych zmianą planu 

a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów 

objętych zmianą planu w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia: 

§ 17. W obszarze objętym zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 131 poz.3259 z dnia 8 listopada 2005r.). 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwały;

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu - określone w rozdziale II 

Uchwały; 

3) zasady przeznaczenia terenu, określone w rozdziale III Uchwały;

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.

1) załącznik nr 1 - zawierający część graficzną zmiany planu w skali 1 : 2’000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmian planu, 

3) załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

a) położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w zmianie planu pod zainwestowanie 

i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MU, MW, U, UT, PU, PE; 

b) parametry zgodne z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi,

c) dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub 

poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie 

wydzielonego , 

d) możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi. 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.8;

2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.9.

1) granica obszaru objętego zmianą planu - stanowi linię rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 

opracowywanej zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz zróżnicowanych 

warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy, jeśli linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie na rysunku zmiany planu; 

3) Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest określony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi (linia ciągła). Każda jednostka urbanistyczna – zmiana planu - posiada 

przyporządkowaną literę:

A – Obszar „A”, 

B – Obszar „B”, 

C – Obszar „C”, 

D – Obszar „D”, 

E – Obszar „E”,  

F - Obszar „F”, 

4) Rodzaj przeznaczenia podstawowego terenu oznaczono symbolem literowym:

a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) U – tereny zabudowy usługowej;

d) PU – tereny produkcyjno - usługowe

e) PE – tereny eksploatacji

f) UT – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji,

g) ZR – tereny zieleni pełniące funkcję izolacyjną;  

Ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną przed symbolem literowym, 

stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych. 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza „granicę” sytuowania nowych i roz¬budowywanych 

budynków oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza którą w danym terenie nie mogą być 

lokalizowane budynki; 

6) strefa hydrogeniczna obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

niezbędne dla ich ochrony oraz dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych

w ich korytach, obejmuje również tereny zagrożone zalaniem. Obszar objęty strefą hydrogeniczną 

został określony w planie na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

7) strefa ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren wyrobisk po¬eksploatacyjnych 

Cementowni “Wiek”; (obszar B)zasięg strefy obrazuje rysunek zmiany planu; 

8) strefa częściowej ochrony konserwatorskiej pokrywająca się ze strefą nadzoru 

archeologicznego obejmuje tereny zabudowane, położone po północnej i południowej stronie ul. 

Kościuszki z nieregularną siecią ulic oraz zachowaną architektonicznie interesującą zabudową wraz 

z pozostałościami fabryki materiałów budowlanych; jej zasięg obrazuje załącznik nr 1. 

1) Tereny zmiany planu są położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu stanowiącego Otulinę 

Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonego na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Katowicach nr III/11/80 z dnia 20 czerwca 1980 roku. (obszar D, F); 

2) Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 327 „Lubliniec-

Myszków oraz GZWP nr 326 „Częstochowa (Wschód)”. i po¬dlega ochronie zgodnie z przepisami 

odrębnymi (obszar B, C ,F); 

3) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – obejmują pasy terenu 

przyległego do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w których zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym: 

a) strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych 30 KV;

b) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia

- gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 350 .

4) Rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; 

szczegółowy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania 

inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych. 

5) Na rysunku zmiany planu zostały oznaczone granice udokumentowanego złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Ogrodzieniec I i II” (wg opracowania Państwowego Instytutu 

Geologicznego „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 

2007r.) 

1) granice działek ewidencyjnych;

2) szlaki rowerowe

3) szlaki turystyczne;

4) przebiegi istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

5) granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

6) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec I i II”;

7) granica złoża udokumentowanego „Ogrodzieniec H”;

8) obszar chronionego krajobrazu -otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;

9) GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, GZWP nr Częstochowa Wschód;

10) Stanowiska archeologiczne.

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w tym zakresie.

1) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) nakazuje się wymóg nawiązania gabarytami i formą nowej zabudowy do miejscowej tradycji 

architektonicznej; 

3) nakazuje się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących. 

4) zakazuje się wprowadzania zabudowy oraz elementów zagospodarowania agresywnych lub obcych 

krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie; 

5) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tej strefy, wymagają postępowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

1) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ingerujących 

negatywnie w otwarty krajobraz, dotyczy to realizacji stacji przekaźnikowych, masztów telefonii 

komórkowej, elektrowni wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia; 

2) zasada powiększania i zachowania istniejących zadrzewień i zieleni stanowiącej naturalne 

przedpole i tło widokowe; 

3) dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.

1) Dla zabudowy mieszkaniowej położonej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU 

i UT: 

a) ustala się maksymalną wysokość –10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu; 

b) ustala się aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu 

głównych połaci od 25º- 45º, o nadwieszonych okapach przy którym wysięg okapu nie może być 

mniejszy niż 0,6 m; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi.

d) dopuszcza się wprowadzanie daszków nad przybudówkami,

e) wprowadza się zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub 

w poziomie, 

f) ustala się aby pokryciem dachu była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,

g) ustala się aby dach był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), 

a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana 

z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

h) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

2) dla budynków usługowych: 

a) ustala się maksymalną wysokość; 

- w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) –12m;

- w terenach turystyki, sportu i rekreacji (UT) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – 10m;

- w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) – 10m; 

licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy

dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego; 

b) dla terenów U, MU, MW, ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200m2 były
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º-45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 12º - 45º; 

c) dla terenów UT ustala się aby dachy budynków o powierzchni zabudowy do 200 m2 były 
jednospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 10º- 45º; aby dachy 

budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2 były jednospadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu głównych połaci od 10º - 45º; 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

e) ustala się aby dach budynków był w tonacjach ciemnych (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, 

szarości), a kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być 

stonowana z kolorystyką dachu; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych 

w kolorach jaskrawych; 

f) ustala się aby kolorystyka ścian była zharmonizowana z dachem z zastosowaniem naturalnych 

faktur (zwłaszcza drewnianych i kamiennych). 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w terenach MW; 

a) ustala się maksymalną wysokość - 14 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu 

do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku 

dachu jednospadowego; 

b) ustala się aby dachy były dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12º- 45º;

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) ustala się aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz

stosowania pokryć dachowych w kolorach jaskrawych. 

4) dla obiektów gospodarczych, garaży: 

a) ustala się maksymalną wysokość - 8 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; 

b) aby dachy obiektów były symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych 

połaci od 12º- 45º; dopuszcza się realizację dachów jednospadowych; 

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami dachowymi;

d) kolorystyka - dachu - tonacje ciemne (w kolorach brązu, czerwieni, zieleni, szarości), kolorystyka 

kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką 

dachu; 

e) kolorystyka ścian – zharmonizowane z dachem

5) dla zabudowy w terenach produkcyjno - usługowych (PU) oraz w terenach oznaczonych symbolem 

PE (tereny eksploatacji): 

a) ustala się maksymalną wysokość - 12m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do 

budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu 

jednospadowego; dopuszcza się do realizacji obiekty wyższe np. komin lub części obiektów, 

wymuszone względami technologicznymi; 

b) ustala się aby dachy obiektów przemysłowych i magazynów były jednospadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci od 12º-45º. 

6) ogrodzenia – w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych przekraczających 

wysokość 1,8m od poziomu terenu;. 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być ona mniejsza niż 30% powierzchni 

działki budowlanej; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większa niż 50% 

powierzchni działki budowlanej; 

3) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być ona mniejsza niż 25%

powierzchni działki budowlanej; 

4) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być ona mniejsza niż 20 % powierzchni działki 

budowlanej; 

5) w terenach sportu i rekreacji (UT) nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) maksymalnie 40% powierzchni działki 

budowlanej; 

2) w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym (U) nie może być większy niż 50%;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) nie może być większy niż 40%;

4) w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) nie może być większy niż 50%;

5) w terenach produkcyjno-usługowych (PU) nie może być większy niż 50%;

6) w terenach turystyki sportu i rekreacji (UT) nie może być większy niż 20%.

7) w terenach PE nie ustala się.

1) zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości określonymi w ust.8;

2) w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności;

3) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów;

4) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5) dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd 

są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia 

wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą 

do 300. 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i usług: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1000 

m2, oraz minimalną szerokość dla nowo wydzielonej działki budowlanej: 18 metrów. Dopuszcza się 
15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego, w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować miejsca 

postojowe w liczbie wyliczonej poprzez zsumowanie potrzeb mieszkańców - minimum 2 oraz ilości 

miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie wskaźników podanych w pkt 4. dla klientów lub 

pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej). Dodatkowo w granicach tej działki

dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 4 garaży, niezależnie od konieczności realizacji 

miejsc postojowych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej dla budynku wolnostojącego: 24 metry. 

Dopuszcza się 15% tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy 

przepisów prawa budowlanego. W obrębie winny się znaleźć stałe miejsca postojowe w liczbie 

1 miejsce na jedno mieszkanie. 

3) dla zabudowy w terenach produkcyjno – usługowych i w terenach PE: ustala się minimalną 

powierzchnię działki budowlanej: 5000m2. Ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty 

działki budowlanej lub konfigurację terenu, dopuszcza się zmniejszenie o 20% ustalonego wyżej 

parametru. W granicach działki budowlanej należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc 

parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej – np. min. 3 miejsca postojowe na 

100m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, 

technicznej) lub np. jedno miejsce na 4 zatrudnionych; 

4) dla zabudowy usługowej: ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

2000 m2, oraz minimalną szerokość dla działki budowlanej 20 metrów. Dopuszcza się 15% 

tolerancję podanych wyżej parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 

przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki budowlanej nie naruszy przepisów prawa 

budowlanego. Dla obiektów usługowych wielkość działki budowlanej jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki budowlanej należy zarezerwować 

proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni usługowej: 

- min. 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla firm handlowo-usługowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności, 

- min. jedno miejsce na czterech zatrudnionych dla firm rzemieślniczych i zakładów przemysłowych,

- min. jedno miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni 

pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej) dla biur i administracji, 

- min. jedno miejsce postojowe na cztery miejsca konsumpcyjne dla gastronomii (bary, restauracje,

kawiarnie). 

5) dla zabudowy usługowej i urządzeń turystyki sportu i rekreacji w terenach UT ustala się iż nowo 

wydzielana działka w nie może być mniejsza niż 0,5ha. 

1) 10 m od linii rozgraniczających odcinków dróg zbiorczych (KDG),

2) 8 m od linii rozgraniczających odcinków dróg lokalnych(KDL),

3) 6 m od linii rozgraniczających odcinków dróg dojazdowych(KDD)

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) budynków gospodarczych i garaży.

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia,

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz przejść i ciągów pieszych,

4) obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży.

1) obiektów i urządzeń usług o charakterze komercyjnym i publicznym, zajmujących część działki 

budowlanej lub wbudowanych w budynki mieszkalne, 

2) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów 

pieszych 

3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu,

4) zespołów garażowych i budynków gospodarczych.

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, 

1) obiektów i urządzeń koniecznych dla prawidłowej eksploatacji złoża łącznie z zapleczem 

gospodarczo socjalnym dla pracowników, 

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych, innych niezbędnych urządzeń komunikacji, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1) eksploatacja złoża i roboty górnicze odbywać się będą na podstawie ważnej koncesji na wydobycie 

kopaliny ze złoża, 

2) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy, 

3) konieczność zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko powstające 

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej i usuwania ich ewentualnych 

skutków, 

4) zasadę nie przekraczania dopuszczalnych wartości normatywnych uciążliwości wynikające 

z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca, zasięg 

uciążliwości eksploatacji nie powinien przekraczać granic obszaru, do którego przedsiębiorca ma 

tytuł prawny 

5) iż, transport przerobionego surowca na zewnątrz zakładu górniczego należy prowadzić 

z wykorzystaniem dróg komunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych zakładu górniczego, 

6) ustala się, iż odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wchodzących 

w skład odprowadzanych wód kopalnianych oraz samych wód kopalnianych w sposób zgodny 

z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym na podstawie szczegółowych ustaleń 

zawartych w operacie stanowiącym załącznik do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie. Powyższe dotyczy także sposobu wykorzystania wód kopalnianych do celów 

przemysłowych i nieprzemysłowych. 

1) obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, oświaty i zdrowia

2) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu, gastronomii i innych usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, 

3) budynków mieszkalnych dla obsługi i nadzoru,

4) dróg, dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, przejść i ciągów pieszych;

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dróg, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejść i ciągów

pieszych; 

3) dolesień.

1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-jezdnych. 

Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy infrastruktury 

technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3) szczegółowy przebieg planowanych sieci, lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

zostanie określony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych inwestycji; 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, w oparciu 

o istniejący system wodociągowy, na bazie ujęcia wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, 

charakteryzującym się wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane 

zapotrzebowanie wody; 

b) doprowadzenie wody do nowego zainwestowania nastąpi poprzez rozbudowę istniejących sieci

wodociągowych. 

2) w zakresie kanalizacji: 

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu i rozbudowę kanalizacji zbiorczej;

b) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów przed ich odprowadzeniem do wód 

powierzchniowych muszą być oczyszczone tak, aby ich jakość odpowiadała przepisom 

odrębnym. 

3) w zakresie gazownictwa: 

- w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) w zakresie elektroenergetyki: 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) w zakresie telekomunikacji 

- w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny eksploatacji - w wysokości - 20%.

2) dla pozostałych terenów w tym: dla terenów produkcyjno–usługowych, zabudowy usługowej, 

zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów usług sportu, turystyki i rekreacji - w wysokości - 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

GRZEGORZ WAŁEK 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 

XVIII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU Z DNIA  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,poz.717) Rada Miejska w Ogrodzieńcu po analizie złożonych uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

rozstrzyga o rozpatrzeniu uwag w sposób określony w poniższym wykazie.
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określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec, zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ściśle 

określony w uchwale nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008r.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą:

• systemy zaopatrzenia w wodę,

• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

• drogi i ulice gminne. 

Określa się następujące zasady realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji: 

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- utrzymanie i modernizację dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, który oparty

jest na istniejącym systemie wodociągowym, opartym na ujęciu wód podziemnych związanych 

z występującym na obszarze gminy: jurajskim GZWP nr. 326 – „Częstochowa”, charakteryzującym się 

wysoką jakością wód oraz wydajnością pokrywającą prognozowane zapotrzebowanie wody; 

- realizację przyłączy do sieci wodociągowej nowowprowadzanych terenów zabudowy w oparciu 

o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, Zaopatrzenie w wodę terenów objętych zmianą planu nie 

powoduje budowy nowych odcinków w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności 

rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków przewiduje się: 

- utrzymanie i modernizację istniejących sieci i urządzeń,  

- projektowane zainwestowanie wymaga realizacji przyłączy do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią 

ścieków w Ogrodzieńcu. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów objętych zmianą 

planu nie powoduje konieczności budowy nowych odcinków sieci w związku z powyższym nie przewiduje

się konieczności rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje się:

- modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych i dostosowanie ich do zgodnych z przepisami 

odrębnymi parametrów technicznych dróg i ulic, poprzez poszerzenia pasów drogowych i jezdni, 

wykonanie poboczy, chodników, odwodnień, miejsc parkingowych. 

- tereny objęte zmianą planu posiadają ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną 

z istniejących dróg lokalnych (KDL), dróg dojazdowych (KDD) nie objętych granicami niniejszej zmiany, 

oraz istniejącymi zjazdami z drogi (KDG) znajdującymi się poza obszarem objętym zmianą planu. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu nie spowoduje konieczności realizacji 

dodatkowych odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności rezerwowania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na ich realizację. 
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