
 
 

 
 
 

Uchwała Nr VIII/72/2007 
Rady Gminy  Bestwina 

 

z dnia 28 czerwca 2007r 
 

w sprawie 
 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kaniów w gminie Bestwina , przy północno – zachodniej 

granicy gminy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717z 2003 r. z późn. 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)  

 
Rada Gminy  Bestwina 
uchwala co następuje: 

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

 
§ 1. 
 

1. Stwierdzając zgodność zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów 
(przyjętego uchwałą Nr XXVII/197/2005 Rady Gminy  Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005 
r.), zwaną dalej zmianą planu. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w uchwale Nr 
XXXVIII/282/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 października 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina przy północno-zachodniej granicy 
gminy. 

3. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ca 30 ha. 
 

§ 2. 
 

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest: 
1) umożliwienie lokalizacji parku technologicznego techniki lotniczej wraz z lotniskiem 

i infrastrukturą techniczną oraz powiatowego centrum zarządzania kryzysowego z 
pasem startowym i lądowiskiem dla helikopterów z zachowaniem wymogów ładu 
przestrzennego, wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu, 

2) minimalizacja konfliktów między użytkownikami przestrzeni. 
 

§ 3. 
1. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 określający przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,  

2) rozstrzygnięcie nie będące ustaleniami zmiany planu: 
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a) o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o 
zasadach ich realizacji, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Następujące elementy na rysunku zmiany planu są jego ustaleniami obowiązującymi: 
1) granice obszaru objętego zmianą planu będące jednocześnie liniami 

rozgraniczającymi terenów na obrzeżu obszaru zmiany planu, 
2) granice administracyjne gminy Bestwina, stanowiące granice obszaru objętego 

zmianą planu będące jednocześnie liniami rozgraniczającymi terenów na obrzeżu 
obszaru zmiany planu, 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach ich 
zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi, stanowiące jednocześnie od 
strony wyznaczonych terenów dróg nieprzekraczalne linie zabudowy ,w przypadku 
gdy linii zabudowy nie wyznaczono odrębnie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

4) elementy kształtowania ładu przestrzennego: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) zasięg strefy technicznej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia 
15 kV i istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV ,  

6) zasięg obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla wód o 
prawdopodobieństwie przewyższenia P=1%, 

3. Wprowadza się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2, pkt 3), w następujący sposób: 
1) 04.1 PL/UA, 04.2 PL/UA – Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i 

powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, 
2) 04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 04.7 ZE1 – Tereny zieleni chronionej i 

tereny rolne o funkcjach ekologicznych, 
3) 04.8 WS – Teren wód powierzchniowych, 
4) 04.9KD/D, 04.10 KD/W, 04.11 KD/W – Tereny komunikacji. 
 

§4. 
 

  Do informacji uzupełniających, niestanowiących ustaleń planu należą przedstawione na 
rysunku zmiany planu: 

1) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, w tym przebiegi tras infrastruktury 
technicznej. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja tych urządzeń zostanie 
uściślona na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem 
warunków, o których mowa w § 15, 

2) zrekultywowane tereny składowiska skały płonej kopalni Silesia, 
3) osadnik mułów popłuczkowych kopalni Silesia, 
4) tereny byłych stawów, 
5) wały przeciwpowodziowe, 
6) istniejące sieci infrastruktury. 

 
§ 5. 
 

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu, wyznaczonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się obowiązujące w zmianie planu: 
1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale I, 
2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w 

rozdziale II, 
3) ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania 

poszczególnych kategorii terenów, zawarte w rozdziale III, 
4) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale IV. 

2. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń 
wyrażonych w części graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym 
uchwałą. 

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

§ 6. 
Jeżeli jest mowa o: 
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1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, 
który jako ustalony zmianą planu jest jedyny lub przeważający na danym terenie 
wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego lub towarzyszącego, 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne 
niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji 
z przeznaczeniem podstawowym, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w zmianie planie, 
ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem przypisanym do tej zmiany planu, 

4) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o 
pozwolenie na budowę i zakresem projektu zagospodarowania terenu w 
rozumieniu przepisów odrębnych, 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
budynków i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczoną 
po zewnętrznym ich obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku 
nadwieszeń, podcieni czy przejazdów – po obrysie ich wyższych kondygnacji, 

6) wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr wyrażony 
jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu 
inwestycji, 

7) wysokości zabudowy – rozumie się przez to maksymalny wymiar pionowy 
budynku zgodnie z przepisami szczególnymi, 

8) zieleni urządzonej – rozumie się przez to zespoły zadrzewień, zakrzewień bądź 
zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym, 

9) zabudowie biologicznej cieku rozumie się przez to roślinność zaroślową 
i trawiastą zgodną z warunkami siedliskowymi,  

10) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu istniejące i możliwe do realizacji 
dojazdy wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w obrębie 
wyznaczonych zmianą planu terenów lub terenów inwestycji, 

11) parku technologicznym – należy przez to rozumieć zespół obiektów i urządzeń 
wraz z infrastrukturą techniczną i organizacyjną, w którym realizuje się współpracę 
naukowo – technologiczną, a także prowadzone są działalności i procesy 
wytwórcze, produkcyjne oraz usługowe wysokich technologii. 

12) wielkogabarytowych urządzeń reklamowych - należy przez to rozumieć 
elementy reklamowe –wolnostojące i umieszczone na obiekcie budowlanym: 
płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji większej niż 18 m²; słupy i maszty 
reklamowe o wysokości przekraczającej 12 m. od poziomu terenu. 

 
§ 7. 
 

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających 
scaleń i podziałów nieruchomości. 

2. Ze względu na specyfikę przeznaczenia terenu do zabudowy nie ustala się wielkości 
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wielkości te oraz pozostałe parametry 
powinny być dostosowane do rodzaju przeznaczenia terenu. W przypadku 
dokonywania podziału i scaleń działek - podział ten musi spełniać wymagania 
przepisów odrębnych oraz zasady obsługi komunikacyjnej określone w § 14. 

 
 
 

Rozdział II 
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu 

  
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 8. 

W obrębie całego obszaru objętego zmianą planu ustanawia się zakaz budowy 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
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§ 9. 
Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie 
terenów, o których mowa w rozdziale III, zapewniających ich prawidłową obsługę 
komunikacyjną,  

2) wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację 
urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, według 
zasad o których mowa w § 15, stosownie do warunków wynikających ze 
szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami 
planu, 

3) realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu 
przed zagrożeniem powodziowym. 

        
§ 10. 
 

1. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)    istniejąca zabudowa i urządzenia mogą być użytkowane i zagospodarowywane w 
sposób dotychczasowy i przebudowywane do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnego ze zmianą planu, 

2)    nie ustala się w granicach obszaru objętego zmianą planu sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania ,urządzania i użytkowania terenów, 

3)    obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, 
4) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych za wyjątkiem terenu 

oznaczonego symbolem 04.2 PL/UA Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i 
powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, 

2. Ustala się następujące elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich kształtowania 
jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – określające dopuszczalne położenie nowych 

budynków i innych obiektów kubaturowych; obowiązuje zakaz sytuowania 
wymienionych budynków i obiektów poza granicami wyznaczonymi tymi liniami na 
rysunku planu, 

 
§11. 

 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom,  
w szczególności ochrony przed zagrożeniem powodziami i zagrożeniami związanymi ze 
szkodami górniczymi ustala się następujące zasady:  

1) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty  
zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej,  

2) urządzenie dróg pożarowych zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do 
obiektów, 

3) na terenach położonych w zasięgu obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodziowego dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia P=1% nie przewiduje 
się  wznoszenia obiektów budowlanych ,z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

4) wznoszenie obiektów budowlanych na obszarze objętym zmianą planu wymaga 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na etapie 
opracowania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 
 
 
II. Zasady ochrony środowiska i przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr 

kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego 
 

§12. 
 

1. W zakresie ochrony wartości przyrodniczych, obowiązują następujące zasady: 
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1) wyznacza się następujące kategorie terenów, w obrębie których dominującą 
funkcją jest ochrona systemu przyrodniczego, w tym stanowiące korytarz 
ekologiczny rzeki Białej, o zasadach zagospodarowania określonych w rozdz. III: 
a) tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych (ZE1), 
b) wody powierzchniowe (WS), 

2) zachowanie istniejącej zabudowy biologicznej cieków, z możliwością prac 
regulacyjnych przy zachowaniu warunków zadrzewień i zakrzaczeń w pasie 3m od 
stopy wału rzeki Białej, 

3) wskazuje się, wynikającą z przepisów odrębnych, strefę ochronną od 
odpowietrznej stopy wału na odcinku obwałowania w km 0+200-1+670, 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m 
od stopy wałów rzeki Białej, 

5) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych 
w odległości mniejszej niż 1,5m i umożliwienie dostępu do wody na potrzeby 
wykonania robót związanych z utrzymaniem wód, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

6) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji 
do prac niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów zdegradowanych, 

7) zakaz postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, 
gleby i powietrza. 

2. W zakresie ochrony środowiska ustanawia się następujące zasady: 
1) zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych  

ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz  stosowania rozwiązań 
technicznych zakresie gospodarki wodno- ściekowej, które mogłyby powodować 
dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby,  

2) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej ścieków komunalnych-ścieków 
przemysłowych na warunkach administratora sieci , 

3) wszelkie obiekty związane z użytkowaniem i przechowywaniem związków 
ropopochodnych oraz substancji stanowiące zagrożenie środowiska wodnego 
muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed skażeniem wód i 
gruntu,  

4) obowiązuje podczyszczanie ścieków opadowych z dróg, placów i parkingów, 
5) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zasadami określonymi w §15, 
6) w zakresie ochrony przed promieniowaniem nie jonizującym związanym z 

obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady 
dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, 
sieci infrastruktury elektroenergetycznej określone w §15 oraz zasady budowy i 
lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji określone w § 15. 

 
3. Emisja zanieczyszczeń z lokalizowanych instalacji i urządzeń nie może powodować 

przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska poza terenem ,do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

4. W granicach zmiany planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych. 
5. Ze względu na niedostatecznie rozpoznanie warunków geologicznych obszaru objętego 

zmianą planu- w zależności od rodzaju warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego winien być ustalony zakres badań związanych z ustaleniem 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz sposób ich 
dokumentowania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Tereny nie poddane dotychczas rekultywacji wymagają wykonania prac rekultywacyjnych 
uzdatniających teren do lokalizacji projektowanego zagospodarowania. Dopuszcza się 
realizację inwestycji na terenie składowiska skały płonej pod warunkiem ,że administrator 
składowiska będzie posiadać uregulowany stan formalno-prawny w zakresie jego 
zamknięcia i   rekultywacji.   Wydane w tym zakresie decyzje oraz obowiązujące  
przepisy dotyczące składowisk odpadów będą dopuszczały możliwość realizacji 
przedsięwzięć przewidzianych w planie. Dopuszcza się realizacje inwestycji na terenie 
osadnika mułów popłuczkowych pod warunkiem przeprowadzenia jego rekultywacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi ,a badania geotechniczne wykażą możliwość 
sytuowania planowanych obiektów.  Na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć należy przedstawić 
szczegółowa analizę możliwości parku technologicznego na terenach składowiska skały 
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płonej i osadnika mułów popłuczkowych wraz z przedstawieniem rozwiązań 
umożliwiających osiągnięcie tego celu.  

7. W zakresie sposobu zagospodarowania obszarów i terenów górniczych: 
1) obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w całości: 

a) w granicach obszaru górniczego Czechowice II , 
b) w granicach terenu górniczego Czechowice II, 
c) w granicach obszaru i terenu górniczego Bestwina  

2) ustala się zasady ochrony i wykorzystania złóż w obrębie obszarów górniczych, o 
którym mowa w pkt.1: 
a) eksploatacja złóż w obrębie obszaru górniczego z zachowaniem warunków 

określonych w przepisach szczególnych, 
b) w granicach terenów górniczych realizacja obiektów budowlanych według 

warunków ustalonych przez organ nadzoru górniczego,  
c) stosowanie zabezpieczeń obiektów budowlanych stosownie do kategorii 

przewidywanych odkształceń terenu, 
3) w granicach obszarów górniczych obejmujących obszar zmiany planu, obowiązują 

ustalenia stosownie do określonego przeznaczenia terenu. 
 
8. Na etapie projektowania obiektów budowlanych w terenach 04.1PL/UA i 04.2PL/UA 

należy wprowadzić takie rozwiązania, które zagwarantują zachowanie dopuszczalnego 
poziomu hałasu dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub na terenach podlegających 
ochronie akustycznej.  

9. Organizacja ruchu lotniczego wymaga uwzględnienia tras przelotów ptaków w rejonie 
Obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły w celu ochrony zagrożonych gatunków i 
walorów przyrodniczych obszaru. W związku z położeniem parku technologicznego wraz 
z lotniskiem i lądowiskiem helikopterów w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000”Dolina Górnej Wisły” oraz na trasie masowych przelotów ptaków między 
stawami hodowlanymi w gminach Wilamowice i Brzeszcze a Zbiornikiem Goczałkowickim 
i stawami położonymi w jego sąsiedztwie, na etapie uzyskiwania o decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć 
należy przeprowadzić szczegółową analizę wpływu realizacji planowanych zamierzeń na 
bytowanie, gniazdowanie i wychowanie młodych gatunków ptaków podlegających 
ochronie oraz zakres kolizji tras ich przelotów z przebiegiem tras lotniczych i w związku z 
tym ocenę możliwości realizacji planowanych inwestycji. 

 
 

§ 13. 
 

1 W granicach obszaru zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków. 

2. W granicach obszaru zmiany planu nie występują inne obiekty dziedzictwa kulturowego i 
dobra kultury współczesnej oraz walory krajobrazu kulturowego wymagające określenia 
zasad ich ochrony. 

 
 

III.Zasady obsługi komunikacją i infrastrukturą techniczną 
 

§ 14.  
 

1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu: 
1) zakłada się, że obsługa komunikacyjna terenu 04.1 PL/UA,04.2 PL/UA będzie 

funkcjonować w oparciu o drogę 04.9 KD/D od strony gminy Czechowice - Dziedzice 
oraz drogą 04.11 KD/W od strony wschodniej z Kaniowa z drogi 04 KDL, 

2) zakłada się, że obsługa komunikacyjna terenu 04.6 ZE1 będzie funkcjonować w oparciu 
o drogi 04.10 KD/W i 04.11 KD/W od strony wschodniej z Kaniowa z drogi 04 KDL, w 
przypadku pozostałych terenów na dotychczasowych zasadach. 

3) docelowo, zgodnie z polityką przestrzenna zawartą w Strategii Rozwoju Powiatu 
Bielskiego do 2015r.w ,celu zapewnienia powiązań inwestycji ,o których mowa w § 2 z 
drogą krajową nr1 nastąpić ma przebudowa układu drogowego północnej części powiatu, 
wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Białej; obsługa komunikacyjna odbywać 
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się będzie poprzez planowaną ulice klasy Z, stanowiącą przedłużenie ul. Węglowej w 
ciągu drogi powiatowej nr S4447 w Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Obsługa komunikacyjna wskazana w ust.1 pkt.1) i 2) określa bieżący stan, wymagany przy 
zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenu; jego osiągniecie 
wymaga: 

1) urządzenia dróg 04.9 KD/D i 04.11 KD/W, 
2) przebudowy drogi 04.10 KD/W. 

3. Układ drogowy,z uwzględnieniem podziału na drogi publiczne i wewnętrzne obejmuje: 
1) drogi publiczne - 04.9 KD/D klasy dojazdowej, 
2) drogi wewnętrzne użytkowników i administratorów terenów o ustalonym w zmianie 

planu przebiegu 04.10 KD/W i 04.11 KD/W klasy dojazdowej. 
4. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność- zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
 

§ 15. 
 

Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: 
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) głównym źródłem zasilania w wodę obszaru objętego zmianą planu będzie istniejący 
system zaopatrzenia w wodę pitną gminy Czechowice -Dziedzice, 

2) tereny 04.1 PL/UA i 04.2 PL/UA będą zasilane odcinkami projektowanej sieci 
poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym zmianą 
planu, 

3) zakłada się dla terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w stosunku do 
zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom 
wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody,  

4) dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej lokalizacja obiektów liniowych i 
urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej architektury i 
zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości 
określonych przez dysponenta sieci, 

5) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty 
zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

6) doprowadzenie wody na cele bytowe ,gospodarcze i ochronę przeciw pożarową 
powinno nastąpić przy uwzględnieniu przeciw pożarowego zaopatrzenia wodnego do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. 

2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych: 
1) skanalizowanie terenu przeznaczonego do zabudowy nastąpi w systemie kanalizacji 

rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych, 
2) przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu przeznaczonego do 

zabudowy w układzie grawitacyjno- pompowym z przerzutem ścieków rurociągiem 
tłocznym do kanałów zbiorczych przebiegających poza obszarem objętym zmianą 
planu, 

3) sieć kanalizacyjną stanowić będą kolektory główne, przebiegające generalnie wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych, oraz kolektory boczne stanowiące odgałęzienie 
kolektorów głównych, a obejmujące swym zasięgiem teren do zabudowy, 

4) dopuszcza się – do czasu realizacji kanalizacji komunalnej - zastosowanie 
indywidualnych oczyszczalni ścieków zapewniających oczyszczanie do wymaganych 
parametrów, 

5) dopuszcza się wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, 
pod warunkiem wcześniejszego podczyszczenia ich do parametrów ścieków 
sanitarnych, oraz za zgodą użytkownika sieci, 

6) dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej lokalizacja obiektów liniowych i 
urządzeń sieci kanalizacyjnych względem zabudowy, obiektów małej architektury i 
zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości 
określonych przez administratora sieci, 

7) nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych 
ani wód pochodzących z odwadnianych gruntów ; dla terenów 04.1 PL/UA i 04.2 
PL/UA oraz terenów komunikacji obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do 
istniejących odbiorników naturalnych za pośrednictwem realizowanej we własnym 
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zakresie kanalizacji opadowej w systemie otwartym lub zamkniętym, sprowadzającej 
wodę do cieków lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

8) wszelkie obiekty związane z użytkowaniem i przechowywaniem związków 
ropopochodnych oraz substancji stanowiące zagrożenie środowiska wodnego muszą 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed skażeniem wód i gruntu, 

9) obowiązuje gospodarka odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami 
szczególnymi,  

10) dla powierzchni dróg, placów , parkingów, pasa startowego i szczelnej powierzchni 
obiektu dystrybucji paliw obowiązuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z 
urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód (osadniki zanieczyszczeń i 
separatory substancji ropopochodnych), zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
3. W zakresie zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:  

1) źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje sieć gazociągów średniego ciśnienia na 
warunkach określonych przez administratora sieci, 

2) wzdłuż projektowanych gazociągów średniego lub niskiego ciśnienia należy utrzymać 
strefy kontrolowane, strefy zagrożenia wybuchem w postaci pasa terenów o 
szerokości i zasadach zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych,  

3) projektowane gazociągi należy układać poza obrębem linii rozgraniczających 
istniejących i projektowanych dróg, lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego 
dopuszcza się wyjątkowo na warunkach określonych przez zarządcę drogi, 

 
4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci 

infrastruktury elektroenergetycznej:  
1) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących sieci elektroenergetycznych 

powinno nastąpić na warunkach określonych przez administratora sieci z 
zapewnieniem odbiorcom niezawodnych dostaw mocy i energii elektrycznej o 
wymaganych standardach, określonych w przepisach odrębnych, 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o projektowane 
stacje transformatorowo –rozdzielcze; lokalizacja i ilość linii i stacji SN/nn wynikać 
będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej, 

3) przyjmuje się jako zasadę przebudowę istniejącej linii średniego napięcia 15 kV 
oraz budowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wyłącznie 
jako linii kablowych doziemnych,  

4) wzdłuż istniejących i projektowanych linii oraz wokół istniejących i projektowanych 
obiektów elektroenergetycznych, należy utrzymać strefy techniczne, których 
wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych,  

5) projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy wykonywać 
jako stacje umieszczane we wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje 
wolnostojące , 

5. W zakresie telekomunikacji:  
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji powinno nastąpić poprzez 

podłączenie do istniejącej sieci abonenckiej,  
2) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

telekomunikacji oraz obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji 
przewodowej i radiowej, dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi 
ustaleniami planu,  

3) przyjmuje się jako zasadę budowę linii telekomunikacyjnych jako linii doziemnych 
kablowych lub linii układanych w kanałach teletechnicznych, 

4) urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać wewnątrz obiektów 
budowlanych lub w wolnostojących obiektach, lokalizowanych w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego terenów,  

5) na całym obszarze objętym zmianą planu nie dopuszcza się lokalizacji 
wolnostojących wież urządzeń telekomunikacyjnych oraz wież na dachach 
budynków,  

  
6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych nowych obiektów budowlanych 

należy stosować źródła nieuciążliwe dla otoczenia: gaz, energię elektryczną lub inne paliwa 
ekologiczne.  
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§ 16. 
 

1. Ustala się zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na indywidualnym 
gromadzeniu odpadów i zagospodarowywaniu ich zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami. Ustala się usuwanie odpadów niebezpiecznych i związanych z działalnością 
gospodarczą zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie 
gospodarki odpadami przez prowadzącego działalność gospodarczą. 

3. Obowiązuje zakaz składowania jakichkolwiek odpadów, 
4. Obowiązuje nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do 

gromadzenia odpadów stałych, 
5. Obowiązuje nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym w terenie gminy 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 
6. Obowiązuje nakaz systematycznego wywozu odpadów bytowych przez jednostki 

posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów, 
7. Obowiązuje nakaz wyposażenia w kosze uliczne terenów intensywnego ruchu pieszego, 

parkingów itp. 
 

 
Rozdział III 

 
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania  

poszczególnych kategorii terenów 
 

§ 17. 
 

1. Wyznacza się Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego 
centrum zarządzania kryzysowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 04.1 
PL/UA. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów 04.1 PL/UA: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) obiekty usług związane z funkcjonowaniem lotniska, 
b) obiekty produkcji lotniczej i towarzyszącej, wytwórczości związanej z 

lotnictwem, przetwarzaniem i usługami okołolotniczymi, 
c) obiekty hangarów lotniczych, 
d) obiekty produkcyjne, magazynowe, hurtownie dla potrzeb produkcji i usług 

okołolotniczych, 
e) obiekty usług z zakresu handlu okołolotniczego, rzemiosła, motoryzacji, w tym 

stacje benzynowe lotnicze, 
f) obiekty administracji publicznej dla potrzeb powiatowego centrum zarządzania 

kryzysowego, 
g) place manewrowe i postojowe .  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty biurowe i administracyjne, 
b) usługi komercyjne ( hotelarskie, handel detaliczny i gastronomia), 
c) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej, 
d) obiekty i urządzenia komunikacji , w tym: dojazdy, zatoki postojowe, parkingi 

dla samochodów , 
e) zieleń izolacyjna niska. 

3. W granicach terenów 04.1 PL/UA obowiązuje zakaz lokalizacji odrębnych budynków 
mieszkalnych, 

4. Ustala się następujące zasady, warunki parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania wszystkich terenów 04.1 PL/UA: 
1) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym ,o 

którym mowa w ust.2 pkt.2 nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu 
inwestycji, 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60 % 
powierzchni terenu inwestycji, 

3) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako powierzchnię 
biologicznie czynną wynosi 20% powierzchni terenu inwestycji, 
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4) należy zapewnić min. liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w 
ilości 30 miejsc na 100 zatrudnionych, 

5) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń o funkcjach izolacyjno-
estetycznych, 

6) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 
a) wysokość obiektu nie może być większa niż 12,00 m i winna być zgodna z 

przepisami szczególnymi, z zastrzeżeniem pkt.7) 
b) dachy jednospadowe lub wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich  

i  krzywoliniowych, 
c) kolorystyka materiałów wykończeniowych stonowana. 

 

7) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń ( samodzielnych lub wbudowanych w 
budynki) o wysokości przekraczającej ustaloną wysokość zabudowy, o ile jest zgodne 
z przepisami szczególnymi. 

§ 18. 
 

1. Wyznacza się Tereny parku technologicznego techniki lotniczej i powiatowego 
centrum zarządzania kryzysowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 04.2 PL/UA. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów 04.2 PL/UA: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) obiekt i urządzenia budowlane lotniska, 
b) urządzenia związane z funkcjonowaniem lotniska ,w tym stacje benzynowe 

lotnicze,  
c) pas startowy i lądowisko dla helikopterów dla potrzeb powiatowego centrum 

zarządzania kryzysowego, 
d) place manewrowe i postojowe dla potrzeb przeznaczenia wymienionego w lit a-c, 

2)       przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej, 
b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe,  
c) zieleń izolacyjna niska. 

3. W granicach terenów 04.2 PL/UA. obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie 
związanych z przeznaczeniem ,o którym mowa w ust.2 pkt.1. 

4.  Ustala się następujące zasady, warunki parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 04.2 PL/UA.: 

1) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym ,o 
którym mowa w ust.2 pkt.2 nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu 
inwestycji, 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 20 % 
powierzchni terenu inwestycji, 

3) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako powierzchnię 
biologicznie czynną wynosi 30% powierzchni terenu inwestycji, 

4) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń niską o funkcjach izolacyjno-
estetycznych. 

§ 19. 
 

1. Wyznacza się Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych 
oznaczone na rysunku planu symbolem 04.3 ZE1,04.4 ZE1,04.5 ZE1, 04.6 ZE1,04.7 
ZE1. 

 
2.  Ustala się przeznaczenie terenów 04.3 ZE1, 04.4 ZE1,04.5 ZE1, 04.6 ZE1,04.7 ZE1: 
 1) przeznaczenie podstawowe pod: 

a) trwałe użytki zielone, 
b) zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, 
c) cieki, 
d) urządzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony przeciw powodziowej, 

 2) przeznaczenie dopuszczalne pod: 
a) inne użytki rolne, 
b) drogi dojazdowe, 
c) ścieżki piesze i rowerowe, 
d) eksploatację mułów popłuczkowych, 
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e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Ustala się następujące sposoby kształtowania zagospodarowania wszystkich terenów 

04.3 ZE1, 04.4 ZE1,04.5 ZE1, 04.6 ZE1,04.7 ZE1: 
1) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów i urządzeń budowlanych oraz 

infrastruktury technicznej, 
2) zachowanie cieków i zbiorników wodnych oraz istniejącej zieleni stanowiącej ich 

zabudowę biologiczną, z możliwością prac regulacyjnych i związaną z tym wycinką 
drzew i krzewów, 

3) zakaz prowadzenia prac naruszających stabilność linii brzegowej naturalnych 
cieków, 

4) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych,  
5) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urządzeń reklamowych, 
6) nie dopuszcza się do lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych. 

 
§20. 
 

1. Wyznacza się Teren wód powierzchniowych – oznaczony na rysunku planu symbolem 
04.8 WS. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu 04.8 WS: 
1) przeznaczenie podstawowe: pod zbiorniki wodne wraz z zabudową biologiczną, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia wodne, 
b) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej, 
c) urządzenia rekreacyjne, 
d) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej. 

3. Ustala się następujące zasady, warunki, parametry i wskaźniki kształtowania 
zagospodarowania terenu 04.8 WS: 

1) zakaz odprowadzania do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych, 

2) utrzymanie zabudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony 
przeciwpowodziowej. 

 
§21. 

 
1. Wyznacza się Tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi 

publiczne i wewnętrzne.  
2 Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 

1)    04.9 KD/D, pod drogi ulice publiczne klasy dojazdowej, 
2)    04.10 KD/W,04.11KD/W pod drogi wewnętrzne klasy dojazdowej. 

3. Ustala się przeznaczenie podstawowe w obrębie linii rozgraniczających dróg, które 
obejmuje elementy dróg i urządzenia obsługi uczestników ruchu oraz urządzenia 
techniczne dróg. 

4. Ustala się jako obowiązujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla 
poszczególnych klas dróg: 
1) 12 m dla terenów  04.9 KD/D, 
2) 10 m dla terenów  04.10KD/W, 04.11KD/W .  

5. Ustala się minimalne parametry techniczne dla drogi klasy D:  
1)     szerokość jezdni 2-pasowej 5,00 m, 
2) szerokość jezdni 1-pasowej 3,00 m (z mijankami, szerokość korony drogi min. 5,00 

m),  
3)     pobocza lub nie obligatoryjne jednostronne bądź dwustronne chodniki. 

6. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność - 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Linie rozgraniczające tereny dróg publicznych wydzielają tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych. 

8. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg 
publicznych i dróg wewnętrznych dopuszcza się: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z 

drogami za zgoda administratora drogi, 
2) zieleń o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.  
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Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 

§ 22. 
 

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustala się następująco: 

1) dla terenów 04.1 PL/UA, 04.2 PL/UA, 04.3 ZE1, 04.4 ZE1, 04.5 ZE1, 04.6 ZE1, 
04.7 ZE1, 04.8 WS, 04.9KD/D, 04.10 KD/W, 04.11 KD/W – w wysokości 0 %. 

 
  § 23. 
  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 
 

 
 
 

§ 24. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania. 
 
 


