
 
 

UCHWAŁA  NR  649/XLVIII/98 
RADY  MIEJSKIEJ  W  SOSNOWCU 

z dnia 26 marca 1998 r. 
 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  
dla 36 obszarów o numerach : 1, 8, 9, 11, 15b, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 
41, 42 i 46, 43, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57 i  57a, 58, 61, 64, 65, 69, 70 oraz 68, 68', 68", 
w granicach miasta Sosnowca. 
 
Na podstawie art.18 ust.2.pkt 5 i art., 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. Nr 13/1996r., poz.74 z późniejszymi zmianami ) 
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89 
poz.415 z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta Sosnowca  
 

RADA MIEJSKA W SOSNOWCU 
uchwala : 

 
 I.1. Dokonać zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

Sosnowca dla poniższych obszarów : 
 

(…) 
 
Nr 43, położonego w dzielnicy Pogoń, stanowiącego pas położony wzdłuż północnej granicy 
zakładu produkcyjno-usługowego, przechodzący przez obszar nie zainwestowany 
ograniczony rzeką Czarna Przemsza, ul. Będzińską i drogą krajową Nr 90; 
(…) 
 
Ustala się granice terenów objętych zmianami dotychczas obowiązującego planu takie 
jak w uchwale Rady Miejskiej Sosnowca Nr 363/XXIII/96 z dnia 25.04.1996 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca. 
 
Szczegółowe określenie granic zawierają załączniki graficzne Nr Nr : 1, 8, 9, 11, 15, 16, 
17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
64, 65, 69, 70, 68, 68', 68'' stanowiące Rysunek Planu. 
 

I.2. Powierzchnie terenów objętych zmianami planu : 
(…) 

 
- obszar Nr 43 : 1,63 ha, 
(…) 

 
I.3. Przedmiotem zmian planu zgodnie z uchwałą Nr 363/XXIII/96 Rady Miejskiej Sosnowca 

jest określenie : 
- możliwości przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej; 
- zasad i wymagań : ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury; 
- zasad realizacji istotnych dla społeczności lokalnej celów gospodarczych,  
polegających w szczególności na : 
 
(…) 
 
dla obszaru Nr 43    - przeznaczenie terenów zieleni parkowej i systemowej oraz 

przemysłu, dla realizacji ulicy lokalnej wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem technicznym; 



 
(…) 

 
 I.4. W niniejszej Uchwale pod skrótem "zmiany planu" rozumie się: zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów w 
granicach i o powierzchniach określonych w punktach I.1. i I.2. 

 
1.5. Zgodnie z kolejnością przyjętą w uchwale Nr 363/XXIII/96 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 

dnia 25.04.1996 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian planu dla powyższych terenów 
w niniejszej uchwale, przyjęto następującą kolejność problematyki ustaleń planu : 
- w pkt III - określono przeznaczenie terenów objętych zmianami planu, 
- w pkt IV - określono przeznaczenie terenów wyodrębnionych w planie liniami 

rozgraniczającymi ulic, placów oraz dróg publicznych, 
- w pkt V - określono granice i zasady zagospodarowania terenów oraz obiektów 

podlegających ochronie w ramach obszarów, na których występują, 
- w pkt VI - określono zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 
- w pkt VII - określono lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i 

urządzania terenu, 
- w pkt VIII - określono zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 
- w pkt IX - określono szczególne warunki zagospodarowania terenu z punktu widzenia 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami 
przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych - ustalone dla wszystkich obszarów 
objętych niniejszymi zmianami planu, 

- pkt X - określa problematykę pkt IX - dodatkowo ustaloną dla wyszczególnionych 
obszarów, 

- w pkt XI - określono tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub 
grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych, 

- w pkt XII - określono tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz 
użytkowania terenów, 

- w pkt XIII - określono obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz 
przekształceń obszarów zdegradowanych, 

- w pkt XIV - określono dodatkowe ustalenia ogólne oraz odniesione do poszczególnych 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

- w pkt XV - ustalono stawkę procentową dla nieruchomości, których wartość wzrasta w 
związku z uchwaleniem planu, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

- pkt XVI - zawiera ustalenia końcowe. 
 
II. Rysunek planu 
 

II.1. Załączniki graficzne o numerach odpowiadających numerom obszarów objętych 
zmianami planu, wykonane w skali 1 : 5000 - stanowią Rysunek Planu i są integralną 
częścią niniejszej Uchwały. 
Podstawę uściślania przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych funkcjach w decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu stanowi zapis numeryczny rysunku planu uwzględniający 
w treści mapę ewidencji gruntów. 

 
II.2. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie: 

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie 
zagospodarowania, ściśle obowiązujące naniesione na rysunek planu linią ciągłą,  

- symbole przeznaczenia terenu, dla których zasady wykorzystania i 
zagospodarowania określa niniejsza uchwała; 

Pozostałe oznaczenia i symbole zastosowane w rysunku planu mają charakter 
informacyjny - są to : 
- granice terenu objętego zmianą planu, 



- obowiązujące granice zasięgu stref sanitarnych i technicznych, 
- postulowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszary i obiekty, które 

należy objąć ochroną konserwatorską, 
- postulowana strefa ochrony krajobrazu. 

 
III. Przeznaczenie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania. 
 

(…) 
 
III.19. DLA OBSZARU NR 43 ustala się następujące przeznaczenie terenu wyodrębnionego 

w rysunku planu - Załącznik Nr 43 - liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem :  
67 L 1x2 - teren komunikacji drogowej - ulica lokalna. 

(…) 
IV. Przeznaczenie terenów wyodrębnionych w rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami 
pomocniczymi. 

 
IV.1.Na obszarach Nr Nr 1, 8, 11, 15b, 16, 17, 18, 26, 30, 32, 34, 35, 39, 42 i 46, 44, 49, 

50, 54, 55, 56, 57 i 57a, 58, 61, 64, 68' - nie ustala się terenów ulic i placów oraz 
dróg publicznych z urządzeniami pomocniczymi. 

 
IV.2.W granicach niżej wyszczególnionych obszarów ustala się następujące drogi i ulice: 
 

(…) 
 

OBSZAR NR 43  - stanowiący teren o symbolu 67 L 1x2 - przeznacza się, w ramach 
rozbudowy ul. Chemicznej, dla funkcji ulicy lokalnej o parametrach : 
- szerokość w liniach rozgraniczających : 15,0 m, 
- ilość jezdni : 1, 
- szerokość jezdni : dwa utwardzone pasy ruchu o szerokości 3,0 m każdy, 
- obustronne chodniki o szerokości min. 1,5 m każdy. 
Włączenie do dwupoziomowego skrzyżowania ulic 7 Go 2x2 (ul.Będzińska)              i 
3 Gt 2x2 (droga krajowa Nr 90), w jednym poziomie z wyspą centralną (rondo 
kompaktowe).  
Na odcinku przebiegającym wzdłuż północnej granicy terenów przemysłowych, ulica 
67 L 1x2 wykonana jako adaptacja drogi wewnątrzzakładowej. 
Most nad rzeką Czarna Przemsza o szerokości min. 10,0 m. Jezdnia na moście - o 
szerokości 7,0 m. Przewyższenie konstrukcji mostu nad zachodnim nabrzeżem - 
zapewniające zachowanie skrajni wysokościowej 4,5 m dla ewentualnego przejazdu. 
 

(…) 
 
IV.3.W liniach rozgraniczających ulic należy lokalizować zieleń izolacyjną oraz obiekty i 

urządzenia obsługi komunikacji (w tym obiekty zaplecza technicznego motoryzacji); 
realizacja tych obiektów wymaga uzgodnienia z zarządcą ulicy. 

 
IV.4.Poza określonymi niniejszą uchwałą ulicami, powinny być realizowane niezbędne 

ulice dojazdowe o parametrach : dwa utwardzone pasy ruchu o szerokości 3,0 m    
każdy, oraz obustronne chodniki o szerokości 1,5 - 2,0 m każdy; szerokość ulicy 
dojazdowej w liniach rozgraniczających : min. 10,0 m. 

 
IV.5.Realizacja ulic dojazdowych musi umożliwiać dojazd do każdej działki pojazdów 

straży pożarnej i karetki pogotowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Na terenach nie przeznaczonych dla funkcji komunikacji, wyznaczonych liniami 



rozgraniczającymi należy zapewnić miejsca parkingowo-garażowe, odpowiednio do 
ustalonej funkcji terenu (nie wyznacza się dodatkowych parkingów dla funkcji 
ustalonych w obszarze objętym planem). 

 
V. Granice i zasady zagospodarowania terenów oraz obiektów podlegających 

ochronie - w ramach obszarów, na których występują. 
 
V.1. W granicach obszarów objętych zmianą planu nie występują obiekty i obszary 

wpisane do rejestru zabytków. 
 
V.2. Niniejsze opracowanie zmian planu obejmuje ochroną następujące tereny i obiekty: 
 

(…) 
 
V.3. Zagospodarowanie terenów i obiektów w granicach OBSZARÓW NR NR : 8, 30, 41, 

43, 51, 56, 70, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o rozeznanych 
wartościach historycznych, kulturowych i krajobrazowych - wymaga uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie : 
 
(…) 
 
OBSZAR NR 43 - bezwzględnej ochrony zespołu pałacowo-parkowego wpisanego 
do rejestru zabytków pod numerem 1241/90, graniczącego z północną stroną 
projektowanej ulicy lokalnej - 67 L. 
 
(…) 

 
VI. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające 

tereny tej infrastruktury. 
 

VI.1. Nie ustala się linii rozgraniczających tereny infrastruktury technicznej. 
 
VI.2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu : 
 

- zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, 
- odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do systemu kanalizacji miejskiej; 

dopuszcza się indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych, z 
zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów; 

- zaopatrzenie w ciepło należy realizować poprzez rozbudowę sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych, gazowych lub miejskich sieci c.o.;  
do czasu realizacji wymienionych sieci i urządzeń w terenach mieszkaniowych, w 
nowych obiektach może być stosowane indywidualne ogrzewanie z użyciem paliw 
bezdymnych. 

 
- istniejąca zabudowa mieszkaniowa powinna być, w miarę realizacji sieci i urządzeń  

infrastruktury technicznej, podłączana do niej; 
 
- gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych regulują odpowiednie przepisy 

obowiązujące w gminie Sosnowiec. 
 
Odstępstwa od wymienionych wyżej zasad mogą być dopuszczone pod warunkiem, 
że realizacja tych zasad jest niewykonalna. 

 
VI.3.  W bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych strefami technicznymi od linii 

elektroenergetycznych, magistrali wodociągowych i gazociągów wysokoprężnych 
zaleca się realizację ciągów pieszych w zieleni i ścieżek rowerowych. 



 
VI.4.  Stacje transformatorowe SN/NN mogą być realizowane, w miarę potrzeb, na  

terenach przeznaczonych dla innych funkcji. 
 
VI.5.  Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w miarę możliwości należy lokalizować w 

liniach rozgraniczających ulic; ich realizacja wymaga uzgodnienia z zarządcą ulicy. 
 

VII.Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu, 
w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz maksymalne lub minimalne 
wskaźniki intensywności zabudowy. 
(…) 
VII.19. OBSZAR NR 43 - nie ustala się lokalnych warunków, zasad i standardów 

kształtowania zabudowy i urządzenia terenu jako dla obszaru nie przeznaczonego 
dla funkcji mieszkalnictwa, ani innej związanej z realizacją obiektu kubaturowego. 

(…) 
 
VIII. Zasady i warunki podziałów terenów na działki budowlane. 
 

VIII.1. Nie ustala się zasad podziałów terenów na działki budowlane dla obszarów nie 
przeznaczonych do funkcji mieszkalnictwa o numerach :8, 9, 15b, 16, 17, 18, 25, 
32, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 68'' oraz dla obszarów 
zabudowy mieszkaniowej adaptowanej o numerach : 11, 30, 49, 57 i 57a, 68', a 
także dla obszarów, w granicach których adaptuje się istniejący podział własności, 
tzn obszarów Nr 54 i Nr 68. 

 
(..) 

 
IX. Szczególne warunki zagospodarowania terenu z punktu widzenia środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody 
oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych ustalone dla wszystkich obszarów 
objętych         nin. zmianami planu. 

 
IX.1. Dla wszystkich obszarów ustala się zakaz : 

- gromadzenia i składania agresywnych dla środowiska odpadów i substancji; 
dla wszystkich obszarów, oprócz obszaru Nr 15b, ustala się zakaz : 
- realizacji obiektów budowlanych i urządzeń szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz 

środowiska przyrodniczego, 
- użytkowania terenów i obiektów w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska 

przyrodniczego, 
- gromadzenia i utylizacji odpadów z działalności gospodarczej na własnej działce lub 

w miejscach nie przeznaczonych do tego celu. 
 
IX.2. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się: 

- zakaz używania źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania 
węgla,  

- nakaz stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i 
przygotowania posiłków. 

 
IX.3.  Ustala się zakaz nasadzeń topoli pylących w okresie kwitnienia jako niekorzystnych 

dla osób ze schorzeniami alergicznymi. 
 
IX.4.  Na terenach mieszkaniowych zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów o trujących 

owocach i właściwościach. 
 
IX.5.  Ustala się pełną ochronę gruntów rolnych i leśnych poza tymi, które otrzymały 

prawną zgodę na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. 



 
X. Szczególne warunki zagospodarowania terenu z punktu widzenia środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody 
oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych dodatkowo ustalone dla 
wyszczególnionych obszarów. 
(…) 
 
OBSZAR NR 43  
Ustala się konstrukcję mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ulicy lokalnej o 
symbolu 67 L 1x2 - wieloprzęsłową, ażurową, nie utrudniającą spływu powietrza doliną 
rzeki; długość mostu - estakady min. 50,0 m. 

(…) 
XI.Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub 

grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych. 
 

XI.1.Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość 
stosowania indywidualnych urządzeń do gromadzenia ścieków sanitarnych, z 
zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów. 
(…) 

XII. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów. 
 

Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania dla terenów w granicach 
obszarów objętych niniejszą uchwałą. 

 
XIII. Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów 
zdegradowanych. 

 
XIII.1. Nie ustala się obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
(…) 
 

XIV. Dodatkowe ustalenia ogólne oraz odniesione do poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi : 

 
XIV.1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych, 

należy określać według zasad ustalonych w stosunku do obszarów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, z równoczesnym uwzględnieniem innych ustaleń planu. 

 
XIV.2. Obszary Nr Nr : 8, 9, 25, 26, 42 i 46, 43, 44, 50, 51 i 55 objęte zmianą planu są 

częścią terenu górniczego K.W.K. "Sosnowiec". Wznoszenie trwałych budowli i 
urządzeń wymaga spełnienia wymogów ich ochrony przed wpływami eksploatacji 
górniczej. Warunki te będą określone ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego 
K.W.K. "Sosnowiec". 
Na obszarze Nr 55 każda lokalizacja obiektu kubaturowego wymaga badań 
specjalistycznych określających ewentualne zagrożenie występującymi na tym 
terenie pustkami górniczymi. 
Do czasu sporządzenia tego planu, określenie warunków ochrony, o których mowa 
powyżej, następuje w drodze uzgodnienia zezwoleń na wzniesienie trwałych budowli i 
urządzeń, przez Okręgowy Urząd Górniczy w Sosnowcu, zgodnie z art. 146 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96). 
(…) 

 
XIV.8. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się lokalizacji funkcji innych niż 

wyraźnie określone w niniejszej uchwale. 
 



XIV.9. Uwzględnia się istniejący stan własności terenów. Stan istniejący 
zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenów oraz obiektów nie jest 
treścią ustaleń zmiany planu, lecz jedynie informacją o tym stanie. 

XIV.10.Realizacja zagospodarowania terenu wymaga zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym dostępności do następujących terenów i obiektów : 
a) komunikacji publicznej : ulic, placów, parkingów, ścieżek ruchu pieszego, 

przystanków autobusowych, 
b) terenów rekreacyjnych, skwerów oraz obiektów i urządzeń dla obsługi 

ludności. 
 
XV. Ustalenie stawki procentowej dla nieruchomości, których wartość wzrasta w 

związku z uchwaleniem planu, zgodnie z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
XV.1. Ustala się 0 procentową stawkę dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

i przemysłowej - adaptowanej : C 40MN,  G 82U,  L 133MN,  L 134P,  G 83MW,  
G 84U,  K 162 MN. 

 
XV.2. Ustala się 0 procentową stawkę dla terenów przeznaczonych dla komunikacji : 

30a Z,  31a Z,  65 L,  66 L,  13a Z,  67 L,  58a L,  68 L,  70 L,  71 L,  2a KK,  6 KK. 
 
(...) 
 
XV.12. Ustalenia, o których mowa w punktach XV.7. do XV.11 oznacza, że Prezydent 

Miasta Sosnowca będzie pobierał jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36, 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., o zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
XVI. Ustalenia końcowe 
 

XVI.1.Dla obszarów objętych zmianą planu uchyla się ustalenia miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca zatwierdzonego 
Uchwałą MRN  Nr IV/18/88 z dnia 19.12.1988r. wraz z późniejszymi zmianami 
zatwierdzonymi Uchwałą  Nr 339/XXXIX/93 R.M. z dnia 25.03.1993r., dla terenów 
oznaczonych symbolami : A 18 AUC,  A 49 ZI,  C 13 MJ,  C 33 P,  E 15 ZC,  
F 5a MW,  G 27 US,  G 34 UK,  G 69 P,  H 53 NO,  L 115 P  - w całości,  
w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami : 13 Zt,  31 Zt,  52 L,  54 L,  
56 L,  58 L,  2 W,  C 7 RP,  C 27 ZS,  D 50 ZP,  D 51 ZS,  D 65 ZI,  D 75 KS,  
E 20 ZI,  F 91 ZD,  G 42 ZS,  G 64a ZI,  G 67 ZD,  G 74 RZ,  H 27 ZI,  H 35 RP,  
H 40 ZI,  H 47 P,  H 52 URm,  H 67 ZD,  K 19 MJ,  K 46 ZS,  K 48 MJ,  K 65 ZS,   
K 80 ZS,  K88 ZS,  K 105 ZS,  K 144a S,  L 64 ZS,  L 82 UK,  L 96 ZD,  V 3 UP,  V 
12 RP,  V 14 ZI  - dla części objętej zmianą planu. 

 
XVI.2.Obszary objęte zmianami planu zostaną naniesione na rysunek planu w 

skali 1 : 5000  dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca i oznaczone symbolami "X 3 
do X 38". 

 
XVI.3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Katowickiego  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sosnowcu, a informacja o 
uchwaleniu zmiany planu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej. 

 
XVI.4.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Sosnowca. 
 
XVI.5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Katowickiego. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


