
UCHWAŁA NR 73/XI/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część 
sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment 

miejscowości Sobuczyna)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz 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 późniejszymi zmianami), 
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr 260/XXVIII/09 Rady Gminy Poczesna 
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Poczesna, Rada Gminy Poczesna po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętego uchwałą Nr 
166/XIX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 19.07.2012r. uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń

§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa II 
obejmująca część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym 
fragment miejscowości Sobuczyna) - zwanego dalej „planem” wraz z:

1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie w skali 1:2000 stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącym Załącznik Nr 3 do 
uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczono na rysunku planu w skali 1:2000, będącym 
Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym integralną część planu.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania;

2) kształtowanie ładu przestrzennego;

3) tworzenie warunków sprzyjających wielofunkcyjnemu rozwojowi gminy z uwzględnieniem zasady 
zrównoważonego rozwoju;

4) ochrona wartości środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego;

5) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;

6) minimalizowanie sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.

§ 4. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
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5) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się ze względu na niewystępowanie:

1) zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wykonany w skali 1:2000 określony w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone cyfrowo i literowo o zróżnicowanym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia wraz z obiektami towarzyszącymi, 
który jest dopuszczony na danym terenie;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, w zabudowie 
i zagospodarowaniu działki, który dominuje na działce i któremu są podporządkowane inne sposoby jej 
użytkowania;

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne;

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą przez rzuty poziome 
wszystkich obiektów budowlanych w ich obrysie zewnętrznym;

9) powierzchni całkowitej – należy przez to rozumieć powierzchnię obiektów budowlanych, liczoną 
w zewnętrznym obrysie murów jako suma wszystkich kondygnacji;

10) zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane istniejące na dzień uchwalenia planu;

11) intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

12) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć ustalone niniejszym planem granice pomiędzy 
terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą możliwość swobodnego 
sytuowania obiektów budowlanych w granicach działki, bez prawa przekroczenia tej linii; nie dotyczy 
budowli oraz części nadziemnych budynków takich jak: balkony, loggie, niezabudowane ganki, daszki nad 
furtkami, schody do budynku, bez konieczności realizowania zabudowy w tej linii;

14) strefach technicznych – należy przez to rozumieć tereny przylegające do sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępności w celach bieżącej 
konserwacji, których parametry określają przepisy odrębne;
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15) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie (budowla, tablica, szyld, banner) wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

16) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone o zwartej 
strukturze, albo formowane w kształcie pasów lub szpalerów, stanowiące strefę łagodzącą negatywne 
oddziaływanie od komunikacji i infrastruktury;

17) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujące na dzień uchwalenia planu, 
w szczególności:

a) ustawę dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118, 
z późniejszymi zmianami,

b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami,

c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 126 z 1998 r., poz. 
839, z późniejszymi zmianami,

d) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2009 r., poz. 115, 
z późniejszymi zmianami,

e) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43, poz. 430, 
z późniejszymi zmianami,

f) ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne - tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.145, z późniejszymi 
zmianami,

g) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2009 r., poz. 
1220, z późniejszymi zmianami,

h) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r., 
poz. 150, z późniejszymi zmianami,

i) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późniejszymi zmianami.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego planem;

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

3) oznaczenia cyfrowe i literowe dotyczące przeznaczenia terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochrony krajobrazu przemysłowego pół szybowych – K2;

6) pas wewnętrzny zieleni izolacyjnej;

7) linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą techniczną.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) granice sołectw;

2) obiekty nieistniejące;

3) linie rozgraniczające dróg poza obszarem planu;

4) linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą techniczną poza obszarem planu.
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 7. Ustala się tereny oznaczone następującymi symbolami określającymi w planie podstawowe formy ich 
przeznaczenia i zasady zagospodarowania:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) NO – tereny składowiska odpadów komunalnych z zakładem zagospodarowania odpadów;

3) ZL – tereny lasów;

4) ZLZ – tereny zalesień;

5) ZLR – teren zadrzewiony i zakrzewiony;

6) ZK – teren zieleni – hałda pokopalniana;

7) R – tereny rolnicze;

8) RŁ – tereny łąk i pastwisk;

9) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

10) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

11) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej – dopuszczenie lokalizacji nowych i utrzymanie istniejących 
budynków gospodarczych w granicach działek budowlanych,

c) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z niniejszym planem ustala się ich wykorzystanie w sposób 
dotychczasowy,

d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych, 
o szerokości nie mniejszej niż 6 m;

2) w zakresie realizacji nośników reklamowych i tablic informacyjnych:

a) możliwość lokalizowania reklam wolnostojących,

b) zakaz lokalizowania reklam mogących zmniejszyć standard funkcjonowania obiektów, w szczególności 
przesłaniających otwory okienne, reklam emitujących pulsujące oświetlenie o zmiennym natężeniu;

3) maksymalna wysokość obiektów lokalizowanych na obszarze objętym planem – do 50 m.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, podjętych w trybie 
przepisów odrębnych, ustala się:

1) minimalna szerokości frontu działki – 20,0 m;

2) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, jeżeli ustalenia szczegółowe wymienione w rozdziale 
5 uchwały nie stanowią inaczej;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 100º.

§ 10. W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) sukcesywną rekultywację w kierunku leśnym terenu składowiska odpadów komunalnych;

2) zalesienie terenów oznaczonych na rysunku planu 1ZLZ, 2ZLZ, 3ZLZ, 5ZLZ, 6ZLZ, 7ZLZ, 8ZLZ 
położonych w pasie 500 metrów od zewnętrznej granicy terenów składowiska (1NO, 2NO, 3NO);

3) ochronę systemu rowów melioracyjnych, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy w odległości mniejszej 
niż 5 m od górnej krawędzi rowu;
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4) w przypadku zmiany sposobu użytkowania terenów, na których występują urządzenia melioracyjne, 
dopuszcza się przebudowę w sposób umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie;

5) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych do ziemi i wód;

6) zakaz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z gospodarką odpadami, za wyjątkiem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1NO, 2NO, 3NO;

7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1NO, 2NO, 3NO, inwestycji celu publicznego, 
infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej (1MN, 2MN) zakaz lokalizacji przedsięwzięć negatywnie 
oddziaływujących na środowisko;

9) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, poprzez zastosowanie rozwiązań 
(technicznych, przestrzennych, funkcjonalnych) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
(1MN, 2MN).

§ 11. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się strefę ochrony krajobrazu 
przemysłowego pól szybowych K2, w której obowiązuje:

1) prowadzenie prac ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych;

3) prowadzenie zalesień przy uwzględnieniu zachowania poszczególnych pól szybowych.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące komunikacji

§ 12. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w rozdziale 5 uchwały z przylegających 
ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowej.

§ 13. 1. Dla terenów przeznaczonych na realizację celów komunikacji, ustala się następujące warunki 
funkcjonalno-techniczne:
l.p. Symbol odcinka 

drogi
(zgodnie 

z oznaczeniem 
na rys, planu)

Nazwa ulicy Klasa 
drogi

Szerokość w liniach 
rozgraniczających

Ustalenia dodatkowe

Drogi zbiorcze
1. 1KDZ ul. Dębowa,

projektowan
a

Z – 
zbiorcza

20 m

2. 2KDZ projektowan
a

Z – 
zbiorcza

20 m

3. 3KDZ projektowan
a

Z – 
zbiorcza

20 m

4. 4KDZ ul. Łąkowa Z – 
zbiorcza

20 m droga częściowo położona 
w granicy planu

Drogi lokalne
5. 1KDL ul. 

Szczytowa
L – lokalna 12 m

6. 2KDL ul. 
Konwaliowa
,
projektowan
a

L – lokalna 12 - 20 m

7. 3KDL ul. Tkacka L – lokalna 12 m
8. 4KDL projektowan

a
L – lokalna 12 m

Drogi dojazdowe
9. 1KDD ul. Nowa D – 

dojazdowa
10 m
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2. Dla terenów przeznaczonych pod realizację dróg publicznych ustala się następujące zasady 
zagospodarowania:

1) w drogach realizację jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;

2) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy 
uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszcza się lokalizację zieleni przy zachowaniu pola wymaganej widoczności;

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w tym obiektów obsługi 
ruchu zbiorowego, parkingów i sygnalizacji drogowej przy uwzględnieniu wymagań określonych 
w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych w terenach dróg oznaczonych symbolami KDZ i KDL;

6) zagospodarowanie w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§ 14. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) wymóg modernizacji, rozbudowy i budowy nowych odcinków sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) rozbudowę prowadzoną na bazie istniejących układów i systemów;

3) pasy dróg i ulic wyznaczonych w planie w liniach rozgraniczających jako podstawowy układ korytarzy dla 
prowadzenia sieci lokalnych.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 
pośrednictwem wodociągu zbiorczego;

2) zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych, przeciwpożarowych i socjalnych składowiska odpadów 
z wodociągu zbiorczego lub ujęcia zakładowego;

3) zaopatrzenie wodne przeciwpożarowe terenów przeznaczonych do zalesień poprzez realizację otwartych 
zbiorników.

§ 16. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) ścieki komunalne z terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Brzeziny Kolonia poprzez przewidzianą do 
realizacji sieć kanalizacyjną we wsi Brzeziny Kolonia odprowadzane do oczyszczalni ścieków m. 
Częstochowa;

2) dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe, z wywozem ścieków do punktu zlewnego lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków;

3) dla obiektów składowiska odpadów komunalnych zachowanie lokalnej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na terenie 2NO i odprowadzania rowem do cieku wodnego Sobuczynka;

4) możliwość rozbudowy urządzeń technicznych i technologicznych gospodarki ściekowej składowiska 
odpadów łącznie z oczyszczalnią wód odciekowych i ścieków socjalnych;

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez rowy przydrożne, rowy melioracyjne, cieki wodne 
oraz infiltrację do gruntu;

6) dopuszcza się retencjonowanie i wykorzystanie wód opadowych na terenie posesji.

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek urządzenia na każdej posesji miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych;

2) wywóz odpadów na składowisko odpadów komunalnych;

3) postępowanie z różnego rodzaju odpadami zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy aktami prawa 
lokalnego.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
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1) zaopatrzenie w gaz budownictwa mieszkaniowego w Brzezinach Kolonii z istniejącego gazociągu 
średniego ciśnienia;

2) utrzymanie istniejącej biogazowni i gospodarki biogazem na terenie składowiska odpadów;

3) odległość między gazociągiem, a linią ogrodzeń minimum 1,0 m.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie budownictwa mieszkaniowego z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła;

2) zaopatrzenie obiektów składowiska odpadów z kotłowni lokalnej;

3) wprowadzenie wymogu stosowania urządzeń o niskoemisyjnych technologiach spalania.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zachowaniu i ewentualnej rozbudowie podlega istniejąca infrastruktura energetyczna średniego i niskiego 
napięcia, w tym zasilana biogazem elektrownia na terenie składowiska odpadów;

2) linie kablowe średniego napięcia, linie niskiego napięcia oraz linie oświetlenia ulicznego lokalizować 
w pasach drogowych;

3) szerokość stref technicznych (od osi linii elektroenergetycznych) dla przebiegu linii napowietrznych:

a) dla LN 110 kV po 15 m w obie strony,

b) dla LN 15 kV po 7,5 m w obie strony.

§ 21. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) możliwość rozbudowy sieci telekomunikacyjnej i rozszerzenia zakresu świadczonych usług 
z dopuszczeniem wszystkich operatorów;

2) możliwość realizacji sieci telekomunikacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§ 22. W zakresie melioracji ustala się:

1) zachowanie istniejącej sieci rowów i znajdujących się na nich budowli oraz ich ochrony i konserwacji;

2) możliwość przebudowy fragmentów systemu melioracyjnego bez naruszania jego działania na terenach 
przyległych.

Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego 
z dopuszczeniem budynków wolnostojących o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, obsługa komunikacyjna, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń 
towarzysząca;

3) zakaz prowadzenia działalności, której uciążliwość wykracza poza granice działki;

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,2 do 0,8,

b) maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki,

d) realizację ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,0 m o prześwicie minimum 50%,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz z tworzyw sztucznych od 
strony dróg publicznych,
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f) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych i garażowych) przy realizacji nowych 
inwestycji w ilości:

- dla zabudowy mieszkaniowej co najmniej 1 stanowiska na każde mieszkanie,

- dla obiektów usługowych przy zabudowie mieszkaniowej – co najmniej 1 stanowisko na każdy 
obiekt;

5) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy z wyłączeniem budowli, nieprzekraczająca 12,0 m,

b) geometrię dachów – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 20º do 45º,

c) możliwość lokalizacji garaży i obiektów gospodarczych wolnostojących o wysokości nieprzekraczającej 
6,0 m;

6) w zakresie kolorystyki i materiałów wykończeniowych budynków mieszkalnych i usługowych:

a) przy realizacji elewacji budynków zakaz stosowania substandardowych materiałów wykończeniowych, 
takich jak: siding, stłuczka szklana, elewacje w naturalnych kolorach materiałów okładzin zewnętrznych, 
z zakazem stosowania kolorów intensywnych i kontrastujących z otoczeniem,

b) przy realizacji połaci dachowych budynków użycie jednorodnej kolorystyki;

7) możliwość utrzymania zabudowy istniejącej z dopuszczeniem do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy 
przy zachowaniu parametrów i wskaźników wymienionych w pkt 4), 5) i 6);

8) obsługę komunikacyjną terenów z drogi 1KDL;

9) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 4 uchwały.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1NO, 2NO, 3NO ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny składowiska odpadów komunalnych z zakładem zagospodarowania 
odpadów w Młynku-Sobuczynie;

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty techniczne towarzyszące funkcji podstawowej, 
oczyszczalnia ścieków, obsługa komunikacyjna, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń 
towarzysząca, zalesienia na terenach rekultywowanych;

3) zakaz przekraczania granicznych wielkości emisyjnych określonych w przepisach odrębnych;

4) wprowadzenie wzdłuż granicy składowiska pasa wewnętrznego zieleni izolacyjnej o zwartym przekroju 
w zasięgu pokazanym na rysunku planu;

5) wprowadzenie obowiązku rekultywacji terenu o kierunku leśnym, sukcesywnie poszczególnymi kwaterami, 
po zakończeniu eksploatacji;

6) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:

a) możliwość budowy, rozbudowy i nadbudowy wyłącznie obiektów związanych z funkcją podstawową 
i uzupełniającą,

b) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,3,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni terenu,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni terenu,

e) ogrodzenia o wysokości 2,00-2,20 m z dopuszczeniem ogrodzeń pełnych,

f) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla 100% posiadanego taboru i sprzętu, oraz co najmniej 
25 stanowisk na 100 zatrudnionych;

7) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy z wyłączeniem budowli, nieprzekraczająca 12,0 m,

b) dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 45o;

8) obsługę komunikacyjną:
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a) terenu 1NO z drogi 3KDL oraz z drogi poza obszarem opracowania,

b) terenu 2NO z dróg 3KDL, 4KDL oraz z drogi poza obszarem opracowania,

c) terenu 3NO z dróg 3KDZ, 3KDL, 4KDL oraz z drogi poza obszarem opracowania;

9) zachowanie istniejących terenów hałd pokopalnianych, dla których ustala się:

a) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu,

b) utrzymanie drzewostanu,

c) kształtowanie struktur gatunkowej i przestrzennej zieleni zgodnie z warunkami siedliskowymi, 
w kierunku powiększania różnorodności biologicznej;

10) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 4 uchwały.

§ 25. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;

2) zachowanie istniejących lasów i upraw leśnych oraz ochrona ekosystemów leśnych;

3) zakaz realizacji zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną o powierzchni do 
100 m2 powierzchni zabudowy i wysokości do 6,0 m;

4) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niewymagających zgody na nieleśne 
przeznaczenie gruntów;

5) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZLZ do 9ZLZ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zalesień;

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) przy zalesianiu gruntów obowiązuje ochrona istniejących zalesień naturalnych;

4) zachowanie istniejących terenów hałd pokopalnianych, dla których ustala się:

a) zachowanie konfiguracji terenu,

b) pielęgnację i utrzymanie drzewostanu,

c) kształtowanie struktur gatunkowej i przestrzennej zieleni zgodnie z warunkami siedliskowymi, 
w kierunku powiększania różnorodności biologicznej.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZK ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni- hałda pokopalniana;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji i użytkowania wszelkich obiektów,

b) nieuzasadnionej likwidacji drzewostanu,

c) rozkopywania i zmiany użytkowania terenu;

3) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZLR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren zadrzewiony i zakrzewiony;

2) zachowanie strefy ochrony krajobrazu pól szybowych K2, obowiązują ustalenia § 11 uchwały.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 5R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

2) wyklucza się likwidację zadrzewień tworzących zwarte grupy;
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3) dopuszcza się inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, niewymagające zgody na zmianę 
przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RŁ do 10RŁ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny łąk i pastwisk;

2) zachowanie istniejących cieków wodnych;

3) zakaz zabudowy za wyjątkiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej;

4) wyklucza się: likwidację zadrzewień tworzących zwarte grupy;

5) możliwość lokalizacji stawów hodowlanych oraz urządzania zbiorników wodnych.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe

§ 31. Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/XI/15

Rady Gminy Poczesna

z dnia 2 lipca 2015 r.

Rysunek planu
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 Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 73/XI/15 

Rady Gminy Poczesna 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag wniesionych do wykładanego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część sołectw: 
Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym 
fragment miejscowości Sobuczyna). 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz 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 późn. 
zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) - Rada 
Gminy Poczesna, po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami, podtrzymuje stanowisko 
Wójta Gminy Poczesna w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu planu miejscowego, które przedstawiają się następująco: 
 
 
 
1) Uwaga dotyczy działki nr 273w miejscowości Kolonia Brzeziny. 

Treść uwagi: Doprowadzenie do zgodności między planem  realizacyjnym składowiska 
odpadów w Młynku-Sobuczynie a planem gminy w kwestii wielkości strefy ochronnej 
składowiska. 
Wójt Gminy Poczesna nie uwzględnił wniesionej uwagi. 
Uzasadnienie: Uwaga dotyczy legalności składowiska odpadów oraz braku ustalenia od 
niego strefy ochrony. 
Na terenie objętym projektem planu zlokalizowane jest Składowisko Odpadów 
Komunalnych Sobuczyna-Młynek, którego budowa zapoczątkowana została w 1983 r. 
Jest to składowisko typu nadpoziomowego – pryzmowego. Dla kwatery I składowiska, b. 
Wojewoda Częstochowski, decyzją z dnia 14.06.1984 r. wyznaczył strefę ochronną o 
powierzchni 342 ha - decyzja ta – w wyniku nowelizacji ustaw o odpadach i prawa 
ochrony środowiska, straciła moc z dniem 31.12.2005r (o formalnym jej wygaśnięciu, 
rozstrzygnęła decyzja nr IF/VI/6617/09 Wojewody Śląskiego, z dnia 2.02.2010 r.). 
Rodzaj prowadzonej działalności, warunki eksploatacji i parametry instalacji 
składowiska Sobuczyna-Młynek, określone zostały w treści Pozwolenia Zintegrowanego, 
udzielonego zarządzającemu obiektem Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu Sp. z o.o. w Sobuczynie, decyzją nr 2728/OS/2008 Marszałka 
Województwa Śląskiego  z dnia 29.10.2008 r. znak OS.Cz.WG. 7628/12/6/08, zmienioną 
następnie decyzją nr 4329/OS/2009 z dnia 23.12.2009 r. znak Cz.OS.WG.7628/16/09, a 
takŜe decyzją nr 2378/OS/2010 z dnia 11.06.2010 r. znak Cz.OS.WG./7628/7/10. 
Pozwolenie to zachowuje moc obowiązującą do dnia 28.10.2018 r. 
Pozwolenie to sformułowało takŜe zakres i sposób monitorowania środowiska w 
otoczeniu składowiska w tym m.in. pomiarów: 
– jakości oczyszczonego odcieku składowiskowego, wprowadzanego do Sobuczynki, 
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– stanu i składu wód Sobuczynki, powyŜej i poniŜej składowiska, 
– objętości i składu wód odciekowych, 
– stanu i składu wód podziemnych w otoczeniu składowiska, 
– hałasu przenikającego do środowiska z terenu składowiska. 

Równocześnie – decyzją nr 1710/OS/2008 z dnia 8.07.2008 r. znak 
OS.Cz.Wg.76365/2/08 (zmienioną decyzją nr 225/OS/2010, z dnia 11.06.2010r. znak 
Cz.OS.WG.76365/1/10), Marszałek Województwa Śląskiego zatwierdził instrukcję 
eksploatacyjną dla II kwatery I etapu składowiska. 
Ustawa z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897 z późniejszymi zmianami) 
– anulowała gminne Plany Gospodarowania Odpadami i wchodząc w Ŝycie z dniem 
1.01.2012 r. określiła szczegółowo zadania gminy oraz obowiązki właścicieli 
nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. 
Docelowy system unieszkodliwiania odpadów w gminie Poczesna (a tym samym w 
obszarze opracowania), zgodnie z treścią Planu Gospodarowania Odpadami 
Województwa Śląskiego 2014, przyjętego Uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012 r. będzie oparty o Zintegrowany System 
Gospodarki Odpadami w regionie I, Województwa Śląskiego. W skład tego regionu, 
został zaliczony m.in. powiat częstochowski w tym gmina Poczesna. 
Jedną z regionalnych instalacji przetwarzających odpady komunalne (RIPOK) w regionie 
I, będzie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, planowana do 
wykonania w 2014 r. w Poczesnej – dysponująca rozbudowanymi: 

     -  mechaniczno-biologiczną instalacją przetwarzania odpadów (MBP),  
     -  składowiskiem odpadów, 
     -  pozostałymi instalacjami obecnego ZZO. 

System unieszkodliwiania odpadów w Regionie – po jego uruchomieniu w okresie 2012-
2020 r. i wykonaniu przez gminy regionu w tym gminę Poczesna, określonych dla nich 
obowiązków ustawowych, umoŜliwi uporządkowanie i organizację gospodarki odpadami 
na terenie powiatów i gmin Regionu I, województwa śląskiego, a zarazem redukcję 
(minimalizację) ilości odpadów składanych w środowisku. 
W treści planu gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014, rozstrzygnięto tym 
samym o lokalizacji działań inwestycyjnych – np. budowy sortowni odpadów, 
kompostowni itp. – w granicach gminy Poczesna. 

Składowisko Odpadów Sobuczyna-Młynek i planowane na tym terenie realizacje są 
inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, w związku z czym Gmina jest 
zobowiązana umieścić je w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
W związku z tym, iŜ na mocy rozstrzygnięć ustawowych oraz Decyzji Wojewody 
Śląskiego zniesiono strefę ochronną od składowiska odpadów, Gmina w swojej polityce 
przestrzennej dąŜy do istotnego zrekompensowania jej zniesienia. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny w zasięgu 500 m od 
granic składowiska, a więc w granicach dawnej strefy ochronnej, przeznaczone zostały pod 
zalesienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się celem 
ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia ich sposobów zagospodarowania i 
zabudowy, co pozwoliło na wyznaczenie strefy ciągłej specjalnego zagospodarowania 
terenów wokół składowiska odpadów, z ustaleniem zalesienia jako podstawowej formy 
zagospodarowania terenu. Wielkość tej strefy pokrywa się z dawną strefą ochronną w 
promieniu 500 m od granic terenów przeznaczonych pod składowisko. Tereny te 
wyłączone zostały spod zabudowy celem zarówno oddalenia terenów przeznaczonych na 
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stały pobyt ludzi, jak i dla ograniczenia negatywnego wpływu składowiska na klimat 
lokalny. 
Rada Gminy Poczesna w głosowaniu nie uwzględniła wniesionej uwagi, podtrzymując tym 
samym rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały 73/XI/15 

Rady Gminy Poczesna 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Poczesna w sprawie sposobu realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 

własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 

 

  

       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 

871), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379 i 

911) Rada Gminy Poczesna rozstrzyga, co następuje: 

1) Ze względu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

naleŜą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – STREFA II OBEJMUJĄCA CZĘŚĆ SOŁECTW:
MŁYNEK-MAZURY, BRZEZINY KOLONIA, HUTA STARA A, POCZESNA, BRZEZINY NOWE (W TYM
FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SOBUCZYNA)

Uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II
obejmująca część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w
tym fragment miejscowości Sobuczyna), stanowi zakończenie procedury sporządzania planu, podjętej na
podstawie Uchwały Nr 260/XXVIII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 września 2009 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Poczesna.

W ramach sporządzania planu miejscowego podjęto i przeprowadzono następujące czynności:

a) ogłoszono w prasie lokalnej, BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzania planu miejscowego, oraz o możliwości składania wniosków,

b) zawiadomiono na piśmie instytucje i organy o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
miejscowego, oraz o możliwości składania wniosków,

c) rozpatrzono wnioski do planu miejscowego instytucji i organów,

d) sporządzono opracowanie ekofizjograficzne,

e) sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

f) sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

g) uzyskano opinie i uzgodnienia,

h) wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,

i) wykonano czynności wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, tj.:

- podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, oraz o możliwości składania uwag i wniosków,

- wystąpiono do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakres i stopień szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko przed jej sporządzeniem,

- poddano projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez ww. organy,

j) ogłoszono w prasie lokalnej, BIP i w sposób zwyczajno przyjęty informację o terminie wyłożenia projektu
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, o terminie dyskusji
publicznej oraz możliwości i terminie składania uwag,

k) projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego
wglądu, przeprowadzono dyskusję publiczną,

l) dokonano rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu.

W wyniku wykonania wyżej opisanych czynności, wypełniona została procedura sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidziana ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.
zm.).
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