
Uchwała Nr XX/228/08 
Rady Miejskiej w Zawierciu 

z dnia 6 lutego 2008 r. 
 
w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m iasta Zawiercia dla 

obszarów obejmuj ących Stref ę Aktywno ści Gospodarczej w Zawierciu – Obszar 
„A”, poło Ŝony przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5. art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880), w nawiązaniu do Uchwały Nr X/112/07 Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności 
Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, połoŜony przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Zawiercie uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r., ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 25 kwietnia 2007 r., na wniosek Prezydenta Miasta 

 
Rada Miejska w Zawierciu 

uchwala: 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIAS TA ZAWIERCIA DLA 
OBSZARÓW OBEJMUJ ĄCYCH STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAWIERCIU - 

OBSZAR „A”, POŁO śONY PRZY UL. PODMIEJSKIEJ I UL. CEREFISKO 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne planu 

 
§ 1 

1. Plan obejmuje teren o powierzchni 14,2 ha, połoŜony w Marciszowie po zachodniej stronie linii 
kolejowej PKP Katowice – Częstochowa. 

2. Granicę opracowania planu wyznaczają: od północy – ul. Podmiejska, od wschodu – granica 
działki nr 210/20 karta mapy 11, obręb Zawiercie; od południa - granica działki nr 210/20 karta 
mapy 11, obręb Zawiercie; od zachodu – ul. Cerefisko.  

 
§ 2 

1. Ustalenia planu zawarte są w formie: 
1) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 

zawierający ustalenia przestrzenne oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej 
integralną częścią, zgodnie z zakresem określonym w § 3; 

2) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4, ust. 1. 
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są równieŜ kolejne załączniki zawierające: 

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik  
Nr 2, 

2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania – załącznik Nr 3. 

 
§ 3 

1. Na Rysunku Planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 

zagospodarowania, 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) miejsca włączenia dróg wewnętrznych do dróg publicznych, 
5) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi: 
PU - tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług, 
KDL - teren dróg publicznych klasy – drogi lokalne.   

2. Na Rysunku Planu występują równieŜ następujące dodatkowe oznaczenia graficzne: 
1) granica złoŜa rud cynku i ołowiu (złoŜe „Zawiercie I”), 
2) istniejących tras sieci infrastruktury technicznej, 
3) schematów projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiających zasady 

obsługi. 
 

§ 4 
1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie: 

1) przeznaczenia terenu, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy                                          
i zagospodarowania terenów oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – 
rozdział 2, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – rozdział 3, 
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu,         

w tym zakaz zabudowy – rozdział 4, 
4) zasad i warunków podziału nieruchomości – rozdział 5, 
5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – rozdział 6, 
6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej – rozdział 7, 
7) stawek procentowych dla nieruchomości, których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem 

planu – rozdział 8, 
8) ustaleń końcowych – rozdział 9. 

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
2) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych, 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym naraŜonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów, 
stąd teŜ nie ustala się wymagań w tym zakresie. 

 
§ 5 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) działce budowlanej – naleŜy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 

której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŜenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów odrębnych, 

2) działalności nieuciąŜliwej, usłudze nieuciąŜliwej – naleŜy przez to rozumieć taki sposób 
zagospodarowania, uŜytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który nie wykracza 
poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach odrębnych, a której ewentualna uciąŜliwość ogranicza 
się do granicy działki budowlanej, lub granicy terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

3) planie – naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w § 1, 
4) przepisach odrębnych – naleŜy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących 

ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi, 
5) powierzchni zabudowy – naleŜy przez to rozumieć powierzchnię kondygnacji parterowej 

budynku lub sumę powierzchni parterów wszystkich budynków znajdujących się na określonej 
działce lub terenie, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku, 

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej – naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a takŜe 50% sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoŜu zapewniającą im naturalną wegetację, 

7) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w formie graficznej, 
8) wysokości budynku - naleŜy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu 

terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyŜej połoŜonej krawędzi 



 3 

stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia, 

9) zabudowie usługowej – naleŜy przez to rozumieć budynki usług, rzemiosła oraz handlu o 
powierzchni sprzedaŜowej nie przekraczającej 400 m2, na wydzielonych terenach z 
zapleczem parkingowym bez zabudowy mieszkaniowej. 

2. Pozostałe określenia uŜyte w ustaleniach planu naleŜy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 
w obowiązujących przepisach odrębnych. 

 
§ 6 

W całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów handlowych                                   
o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu, parametry i wska źniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu pr zestrzennego  

 
§ 7 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala si ę przeznaczenie pod tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usług. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala si ę: 
1) realizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie, 
2) maksymalną wysokość budynków: 

a) dla budynków realizujących funkcję produkcyjną - 18,0 m, 
b) dla budynków usługowych - 18,0 m, 
c) dla innych budynków – 10,0 m, 

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu – maksymalnie 0,65, 
4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 

20 %,  
5) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych – 0,75 ha 

(7.500 m2); maksymalny stosunek długości boków – 2 : 1, 
6) ustalenie o którym mowa w pkt 5 nie dotyczy wydzielania działek pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, 
7) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych według wskaźników: 

a) dla terenów wytwórczości, składów i magazynów: 4 miejsca postojowe na 10 
zatrudnionych, 

b) dla terenów usług: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uŜytkowej usług, lecz nie 
mniej niŜ 1 miejsce postojowe plus 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, dla 
obiektów handlowych 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaŜowej, 

8) nakaz utrzymania ciągłości istniejących urządzeń melioracji szczegółowej – sieci drenarskiej 
ze studzienkami zbiorczymi.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala si ę zakaz: 
1) lokalizacji usług z zakresu: kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, 

opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
2) stosowania listew plastikowych jako materiałów elewacyjnych, 
3) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach. 

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza si ę: 
1) wszystkie formy i konstrukcje dachów, 
2) realizację terenów zieleni urządzonej z elementami małej architektury, 
3) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych, parkingów            

i garaŜy niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy, 
4) przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, 
5) lokalizację wolnostojących reklam i masztów reklamowych, dla których nie obowiązuje 

parametr wysokości maksymalnej, 
6) lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej. 

5. Dla obiektów o funkcji produkcyjnej i funkcji usługowej dopuszcza si ę odstępstwo od parametru 
wysokości, jeŜeli wysokość obiektu uwarunkowana jest procesami technologicznymi. 

6. Obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust. 1 zapewnia się z dróg publicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL1/2 i 2KDL1/2  z zastrzeŜeniem §11 ust.5, 6 i 7. 

7. Dla oznaczonych na rysunku planu, na terenie 1PU, nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustala się 
minimalną odległość sytuowania obiektów budowlanych: 
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1) od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KDL1/2 i 2KDL1/2 – 10,0 m, 

2) od północnej granicy terenu 1PU – 10,0 m, 
3) od wschodniej granicy terenu 1PU – 18,0 m, 
4) od południowej granicy terenu 1PU – 18,0 m. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

 
§ 8 

1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem takich przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe, a przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania na środowiska wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko.  

2. Zasięg oddziaływania działalności nie moŜe przekraczać granicy nieruchomości, do której 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala się obowiązek 
zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej części działek budowlanych lub 
do rekultywacji innych terenów zdegradowanych. 

4. W zakresie ochrony powietrza ustala się obowiązek ochrony powietrza polegający na 
zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji według zasad 
określonych w przepisach odrębnych oraz zaleca się wykorzystywanie do celów grzewczych         
i związanych z produkcją – paliw ekologicznych (np. energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 
oraz sieci zdalaczynnej). 

5. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do 
gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ścieków poprzez kanalizację miejską 
do oczyszczalni ścieków. 

6. W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 
1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach,  
2) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niŜ 

niebezpieczne na terenach na ten cel nieprzeznaczonych. 
7. Ustala się nakaz kształtowania wewnętrznej struktury funkcjonalno – przestrzennej w sposób 

umoŜliwiający tworzenie ciągłych przestrzennie terenów zieleni z wykorzystaniem naturalnych 
predyspozycji. 

 
 

Rozdział 4 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz og raniczenia w ich u Ŝytkowaniu, w 

tym zakaz zabudowy 
 

§ 9 
1. Na terenach połoŜonych w strefach ochronnych linii energetycznych wysokiego i średniego 

napięcia oznaczonych graficznie na rysunku planu obowi ązuje zakaz  wznoszenia zabudowy. 
2. Za zgodą administratorów sieci, o których mowa w ust. 1 zezwala się na zbliŜenie zabudowy do 

osi linii energetycznych. 
 

Rozdział 5 
Zasady i warunki podziału nieruchomo ści 

 
§ 10 

1. Przy nowych podziałach geodezyjnych ustala si ę minimalną powierzchnię działki budowlanej – 
0,75 ha (7.500 m2); stosunek długości boków – maksymalnie 2 : 1. 

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz drogi wewnętrzne. 

 
Rozdział 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kom unikacji 
 

§ 11 
1. Obszar planu obsługiwany jest z układu istniejących i planowanych dróg publicznych. 
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2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDL 1/2 i 2KDL 1/2, przeznacza się na drogi 
publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, co 
oznacza, Ŝe przy budowie, modernizacji lub przebudowie ulic obowiązują następujące ustalenia: 
1) parametry techniczne i uŜytkowe odpowiadające klasie ulicy lokalnej, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, 
3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu,  
4) obustronne chodniki dla pieszych. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDL 1/2  dopuszcza się jednostronny ciąg 
pieszy. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopuszcza si ę lokalizację: 
1) wolnostojących reklam na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
2) zatok postojowych wyłącznie dla samochodów osobowych, 
3) obiektów i prowadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w 

przepisach odrębnych. 
5. Miejsca włączenia dróg wewnętrznych, zapewniających bezpośrednią obsługę terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU, do układu dróg publicznych oznaczone zostały 
na rysunku planu symbolami graficznymi i numerami. 

6. Dopuszczalne jest przesunięcie oznaczonych na rysunku planu graficznie i numerami 2, 4, 5, 6 i 7 
miejsc włączenia, o których mowa w ust. 5, do dróg 1 i 2KDL1/2  - do 50,0 m w kaŜdą stronę. 

7. W ramach przesunięcia miejsc włączenia dróg wewnętrznych dopuszcza si ę realizację jednej 
wspólnej drogi wewnętrznej obsługującej kilka nieruchomości lub jednego wspólnego wjazdu. 

 
Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu inf rastruktury technicznej 
§ 12 

Ustala się następujące zasady ogólne: 
1) prowadzenie nowych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i planowanych dróg oraz 

zieleni, 
2) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenu oraz uwzględniający 
wymogi ochrony przyrody, 

3) obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów 
parkingów i utwardzonych placów, zapewniających osiągnięcie w wodach opadowych zawartości 
zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych zgodnych z wartościami określonymi w 
obowiązujących przepisach odrębnych, 

4) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi ograniczeń w uŜytkowaniu terenów 
przyległych do istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych. 

 
§ 13 

Ustala si ę, Ŝe pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne i produkcyjne 
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpoŜarowego (urządzeń hydrantowych) dla obszaru planu 
realizowane będzie poprzez planowaną sieć wodociągową: 
1) magistralę wodociągową prowadzoną w ul. Podmiejskiej, 
2) wodociąg zasilający w ul. Cerefisko, włączony do magistrali o której mowa w pkt 1.  

 
§ 14 

1. Ustala si ę następujące zasady w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 
1) odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym, 
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez miejski system kanalizacyjny do istniejącej 

oczyszczalni ścieków "Zawiercie", zlokalizowanej poza granicą planu, poprzez nowe odcinki 
podłączone do istniejącej sieci. 

2. Ustala si ę, Ŝe wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
deszczowej poprzez nowe odcinki kanalizacji deszczowej. 

3. Dopuszcza si ę odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. 

§ 15 
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala si ę dopuszczenie  indywidualnych źródeł ciepła z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie 
spalania. 
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§ 16 
Ustala si ę, Ŝe dostawa gazu dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowania 
realizowana będzie z istniejącej sieci średniego i niskiego ciśnienia, po jej rozbudowie stosownie do 
potrzeb, z kierunku stacji redukcyjno – pomiarowej „Podmiejska – Zawiercie”. 
 

§ 17 
1. Ustala si ę następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych na ujednoliconym poziomie średnich napięć 15 kV,  

2) rozbudowę systemu sieci o nowe elementy stacyjne i liniowe średniego i niskiego napięcia 
zlokalizowane na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PU. 

2. Dopuszcza się, zgodnie z zasadami pokazanymi graficznie na rysunku planu, przełoŜenie 
istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

 
§ 18 

Ustala si ę następujące zasady w zakresie telekomunikacji: 
1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez róŜnych 

uprawnionych operatorów sieci, 
2) realizacja sieci i obiektów telekomunikacyjnych łączności sieciowej i bezprzewodowej, w ilości 

odpowiadającej potrzebom planowanego zainwestowania. 
 

§ 19 
W zakresie postępowania z odpadami ustala si ę: 

1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 

2) wywóz odpadów stałych sposobem zorganizowanym na tereny składowania, znajdujące się 
poza obszarem planu, 

3) dla odpadów pochodzenia przemysłowego i odpadów niebezpiecznych obowiązują zasady 
składowania i usuwania określone w przepisach odrębnych, 

4) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów i odpadów niebezpiecznych na 
terenach nieprzeznaczonych do tego celu. 

 
Rozdział 8 

Stawki procentowe dla nieruchomo ści, których warto ść wzrasta w zwi ązku z uchwaleniem 
planu i na podstawie których ustala si ę opłat ę o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzenny m 
 

§ 20 
Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala si ę stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści). 

 
Rozdział 9 

Ustalenia ko ńcowe 
 

§ 21 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 
internetowej miasta Zawiercie. 

 
§ 22 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia. 
 

§ 23 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 


