RADA M1ASTA USTRON
43450 USTRON, Rynek 1
Uchwata Nr X11/109/2003
Rady Miasta Ustror
z dnia 25 wrzesnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacego obszar parcel gruntowych
oznaczonych nr 3991/44, 3991 /45, 3991 /46, 3991 /47 po#oionych
w Ustroniu przy ul . Rownica , w trybie zmiany planu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pozn. zmianami), art. 26, art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z pozniejszymi zmianami ) w zwiaLzku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr 80 poz. 717 z dnia
10 maja 2003 r.)
Rada Miasta Ustrori
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy obszar parcel gruntowych oznaczonych
nr 3991/44, 3991/45, 3991/46, 3991/47 pofozonych w Ustroniu przy ul. Rownica w trybie zmiany planu i
przyjmuje ustalenia planu, zawarte w ponizszych rozdziafach jako przepis gminny.
Rozdziai I . Przepisy wstgpne
zawiera ogolne, wprowadzajace wyjasnienia oraz ustalenia dotyczace rysunku planu w § 1 i w §2
Rozdzial It . Przeznaczenia terenow , zasady uzytkowania , zagospodarowania i urzgdzania
zawiera ustalenia odnosnie:
-Przeznaczenia terenow oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznych funkcjach lub roznych zasadach
zagospodarowania w § 3.

-Lokalnych warunkow, zasad i standardow ksztaftowania zabudowy oraz urzgdzer terenu, w tym rowniez
linii zabudowy i gabarytow obiektow w § 3.
-Szczegolnych warunkow zagospodarowania terenow, w tym zakazow zabudowy, wynikajgcych z potrzeb
ochrony srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidfowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntow rolnych i lesnych w § 4
Rozdziat Ill. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
zawiera ustalenia dot.:
-Zasad obsfugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczajacych tereny tej infrastruktury
§5
-Linii rozgraniczajgcych ulice, place wraz z urzadzeniami pomocniczymi § 6.
Rozdzial IV. Przepisy przejsciowe i koricowe.
zawiera:
-ustalenia dot. stawki procentowej dia nieruchomosci, ktorych wartoso wzrosfa w zwiazku z uchwaleniem
planu § 7

-przepisy kor cowe dot. trybu wejscia w zycie niniejszej uchwafy § 8
Integralna czgscia ustaleh jest rysunek planu opracowany w skali 1:1000, stanowiacy zafacznik do
Uchwaly Rady Miasta.
*) Zgodnie z pismem Przedsigbiorstwa Usfug Geodezyjnych Sp. Z o.o. z Wisfy z dnia 22.05.2002 r, dokonano korekty numeracji dziafek, wg informacji zawartej w tabeli umieszczonej w Aneksie.
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Rozdziat I.
Przepisy wstgpne
zawiera ogolne ustalenia wprowadzajace (§ 1.)
oraz ustalenia dotyczqce rysunku planu (§ 2.)

§1.
1.1 Rozwiazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenbw rekreacyjnych na stoku
R6wnicy w Ustroniu opracowanego w trybie zmiany planu, (zwanego dalej planem), ustalaja zakres
mozliwosci przeksztalcen terenbw i ich struktury funkcjonalno-przestrzennej. Wyraza sie on ustaleniami tekstowymi i rysunkiem planu, ktbre okreslaja zakazy, nakazy oraz dopuszczalne mozliwosci
zagospodarowania terenbw niezagospodarowanych i przeksztalcania istniejacego zagospodarowania
pod katem celbw rekreacyjnych, uslugowych, a take z uwzglednieniem innych potrzeb miedzy innymi terenbw komunikacyjnych, uzbrojenia terenu oraz wymogbw kszta#towania ladu przestrzennego
z uwzglednieniem ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu. Ustalenia planu przewiduja, ze
przeksztalcenia to bedq sie odbywac przy zalozeniu ekorozwoju jako podstawy formulowania warunkbw zabudowy i zagospodarowania terenow. Opracowano je z uwzglednieniem prognozy oddzialywania ustaler planu na srodowisko.

1.2 Teren zmiany planu polozony jest:
- w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego powolanego Rozporzqdzeniem nr 10/98
Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r - Dz.U. Woj. Bielskiego Nr 9 z dn. 26.06.1998r.

- w strefie „B" ochrony uzdrowiskowej Ustronia, wydzielonej na mocy Uchwaly z dn. 23.06.1972r
nr XVIII/90/72 Wojewbdzkiej Rady Narodowej w Katowicach
- granicach obszaru gbrniczego ,Ustroh", ustanowionego decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej
dia zloza wbd leczniczych, zarejestrowanego pod numerem : tom 5/1, Ip. 40.
W zwiazku z powyzszym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wszelkie dzialania inwestycyjne w granicach opracowania zmiany planu nalezy uzgodnic z Dyrektorem Zespolu Parkbw
Krajobrazowych Wojewbdztwa Slaskiego - Oddzial w Zywcu oraz z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
1.3. Rozwiazania planu, o ktbrych mowa w pkt. 1. sa regulowane ustaleniami stanowiacymi tress niniejszej uchwaly i jej zalacznikiem - rysunkiem planu.

1.4. Wszystko czego plan nie ustala, jest dozwolone w granicach regulowanych przepisami prawa i wymogami normatywnymi okreslonych w obowiazujacych aktach prawnych.
1.5. W ustaleniach tekstowych planu zastosowano nastepujace wyrazenia okreslajace stopieh obowiazywania tych ustalen:
a) "zakaz" lub "nakaz" a takze "nalezy" wyrazaja koniecznosc respektowania danego ustalenia planu z
wyjatkiem odstepstw wyrazonych dopuszczeniem innych mozliwosci,
b) "zaleca sie" wyraza celowosc przestrzegania ustalenia np. ze wzgledbw funkcjonalnych, ekologicznych,
ekonomicznych lub estetycznych,
c) "mozliwosc" wyra2a dopuszczenie odstepstw od ustalen podstawowych w podanym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi doraznymi potrzebami miasta itp, np.:
"tymczasowo dopuszcza sie mozliwosc".

Parametry podane bez wyzej wymienionych okresleh nalezy traktowac jako obowiazujace lub optymalne, zaleznie od uzytych w tekscie sformulowar.
1.6. Istniejacy stan zagospodarowania i uzytkowania terenow oraz obiektbw wyrazony oznaczeniami na
podkladzie geodezyjnym nie jest trescia ustaler planu lecz informacja o tym stanie

1.7.W planie nie zmienia sie bezposrednio istniejacego stanu wlasnosci, uzytkowania i zagospodarowania terenu. W ramach funkcji regulacyjnej plan, ustala jedynie mozliwosci dzialania powodujace zmiane
stanu istniejacego w zakresie ob1etym Uchwala Rady Miasta Ustror Nr XVI/173/00 z dnia 24.02.2000 r
(w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar parcel gruntowych oznaczonych nr 3991/44, 3991/45, 3991/46, 3991/47 pobzonych w
Ustroniu przy ul. R6wnica), tj. w zakresie art.10.pkt 1. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
1.8.W planie ustalono tez stawke procentowa dla nieruchomosci, ktbrych wartosc wzrosla w zwiqzku
z uchwaleniem planu, zgodnie z wymogiem art.10. pkt.3. ustawy.
§2.

2.1. Rysunek planu opracowany w skali 1:1000, objasniony legenda jest integralna czescia planu - zalacznikiem do uchwaly Rady Miasta Ustroh.

2.2 Legenda rysunku planu stanowi informac1e o obowiazujacych oznaczeniach i obejmuje:
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a) granice opracowania planu
b) 0001inie rozgraniczajace tereny r62:nych stref funkcjonalnych uzytkowanych lub przeznaczonych
do zagospodarowania zgodnie z ustaleniami dia danej strefy.
c) istniejace podzia y wlasnosciowe
d) strefy okresiajace uiytkowanie i przeznaczenie teren6w.
e) g16wne ciagi piesze oraz szlaki turystyczne
f) gl6wne drogi utwardzone i gruntowe
g) gl6wne kompozycyjne -osie widokowe
h) inne oznaczenia
2.3. Granica opracowania planu stanowi r6wnoczesnie granicg strefy funkcjonalnej.
Rozdzial II.
Przeznaczenie teren6w i ich zasady uiytkowania , zagospodarowania
i urzadzania .
Przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczajace tereny o r6znych funkcjach lub r62nych zasadach zagospodarowania. Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz urzadzania terenu,w
tym r6wniez linie zabudowy (§ 3.).
Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w, w tym zakaz zabudowy, wynikajacy z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony grunt6w rolnych i lesnych (§4.).
§3.
3.1. Linie rozgraniczajace, zgodnie z legenda planu, ograniczaja obszary stref funkcjonalnych o odmiennym uiytkowaniu, przeznaczeniu, lub r6znych zasadach zagospodarowania.
3.2. Na calym obszarze opracowania planu nalezy polozyc szczeg6lny nacisk na konsekwentne egzekwowanie realizacji obiekt6w budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz poni2szych
ustaler.

3.3. Okresla sig nastgpujace przeznaczenie, warunki uiytkowania, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz urzadzania terenu dla poszczeg6lnych stref funkcjonalnych:
a) Strefa zabudowy istniejacej (MU)
-Dopuszcza siq adaptacjq istniejacej zabudowy na nieuciazliwe funkcje uslugowe o charakterze kulturalnym i gastronomicznym z mozliwoscia niezbgdnej rozbudowy w ramach strefy.
-Max wysokosc zabudowy 2 kondygnacje + poddasze.
-Dachy skosne (30-45°), kryte dach6wk2L ceramiczna lub materialem podobnym, w kolorach od ceglastego po bra z.
-Dostosowanie architektury zabudowy do lokalnych tradycji form budownictwa regionalnego - Beskidu
Slaskiego.

-Zapewnienie miejsc parkingowych zwiazanych z obsluga obiektbw uslugowych zlokalizowano w wydzielonej strefie parking6w.
-Prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami wraz z ich segregacjq i zapewnieniem odbioru, zgodnie z
obowia_zujacymi przepisami. (W chwili opracowania ustaler planu z Ustawa o odpadach oraz Ustawa
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach).
-Nakaz odprowadzania sciek6w sanitarnych do kontenerowej oczyszczalni sciek6w.
-Ustalenia odnosnie stosowania paliw dla cel6w grzewczych i technologicznych zgodnie z § 4, pkt. 4.6.
-Zakaz realizacji przedsigwzii^C mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

-Zakaz stosowania zbiornik6w bezodplywowych do gromadzenia sciek6w sanitarnych.
-Zakaz realizacji przedsigwzigc powodujacych przekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku,
okresionych w aktualnie obowiazujacych aktach prawnych.
-Zakaz wznoszenia obiekt6w wysokich, zakl6cajacych walory krajobrazowe.
-Zakaz realizacji innych rodzaj6w zainwestowania poza turystyczno - rekreacyjnym.
-Zakaz realizacji przedsiQwzi(^c inwestycyjnych bez uprzedniego wyposazenia terenu w niezbgdna dla tej
inwestycji infrastrukturg techniczna.
-Zakaz realizacji przedsigwzigc, powodujacych stgzenia zanieczyszczeh powietrza i gruntu przekraczajace
dopuszczalne wartosci, okreslone w obowiazujacych przepisach prawnych.
-Wartosci progowe poziom6w halasu ustalono w pkt.3.4.
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b) Strefa zieleni rekreacyjnej (ZR)
Obszar o dominujqcej funkcji sportowo - rekreacyjnej z dopuszczeniem Iokalizacji nastQpujacych obiekt6w i urzadzeh:
a/ wielosezonowego, saneczkowego toru zjazdowego typu „WIGAND",
b/ urzqdzeh rekreacyjnych do zabaw dla dzieci
c/ terenowych urzqdzeh widowiskowych dla cel6w kulturalnych
- Nakaz zachowania co najmniej 70% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej (tj. nie zabudowanej i nie
utwardzonej).
- Nakaz ochrony istniejqcych wartosciowych grup zadrzewieh.
-Nakaz uzupefnienia projektowanych teren6w zielenia izolacyjna; wysokq i sredniq, dostosowana do istniejacych warunk6w siedliskowych, klimatycznych i krajobrazowych.
-Nakaz sytuowania urzqdzeh sportowych i rekreacyjnych w spos6b nie naruszajacy walory widokowe i
przyrodnicze,
-Zakaz realizacji urzqdzeh toru zjazdowego w odlegfosci blizszej niz 50 m od krawQdzi jezdni ul.R6wnica.
-Zakaz realizacji przedsigwzi@6 powodujacych przekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwiQku,
okreslonych w aktualnie obowiqzujqcych aktach prawnych.
-Zakaz trasowania tranzytowych sieci uzbrojenia terenu
-Zakaz stosowania zbiornik6w bezodpfywowych do gromadzenia sciek6w sanitarnych,
-Zakaz realizacji przedsiQwzicc mogacych znaczaco oddziayywac na srodowisko,
-Zakaz realizacji przedsi@wziQd inwestycyjnych bez uprzedniego wyposazenia terenu w niezbgdna dia tej
inwestycji infrastruktur(^ techniczna.
-Zakaz realizacji przedsigwzigc, powodujqcych stgzenia zanieczyszczer powietrza i gruntu przekraczajace
dopuszczalne wartosci, okreslone w obowiazujacyc aktach prawnych.
-Dla przedsigwzigc mogacych pogarszac Stan srodowiska, nale2y opracowa6 raport oddzialywania na
srodowisko i zdrowie Iudzi zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
-Miejsca postojowe dia obsfugi strefy zlokalizowano w strefie parkingowej (P).
-Wartosci progowe poziom6w hafasu ustalono w pkt.3.4.
c)Strefa widokowa
-Zakaz Iokalizacji wszelkich obiekt6w kubaturowych (W)
-Dopuszcza siq utworzenie zatoczki widokowej szerokosci 3 m i dfugosci 20 m z ograniczeniem postoju
samochod6w
do 5 min (zgodnie z Uchwafa Wojew6dzkiej Komisji Ochrony Przyrody z dnia 12 czerwca
2002
r.).
-Wartosci progowe poziom6w hafasu ustalono w pkt.3.4.
.d)Strefa us lug turystycznych

-Mozliwosc realizacji obiektu dolnej stacji obsfugi toru saneczkowego, kt6ra mote zawierad mafa gastronomig, drobne usfugi handlowe i sanitariaty dia personelu i os6b korzystajacych z usfug.
-Nakaz
urzqdzeh dia cel6w grzewczych i tech nologicznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w
§ 4, pkt.realizacji
4.6.
-Zakaz stosowania zbiornik6w bezodpfywowych do gromadzenia sciek6w sanitarnych, przy r6wnoczesnym
nakazie odprowadzania tych sciek6w do lokalnej kontenerowej oczyszczalni.
-Nakaz prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami wraz z ich segregacjq i zapewnieniem odbioru,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami - (Ustawa o odpadach oraz Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach).
-Zakaz realizacji przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziafywac na srodowisko,
-Zakaz realizacji przedsigwzigc inwestycyjnych bez uprzedniego wyposazenia terenu w niezbQdna dia tej
inwestycji infrastrukturg techniczna.

-Zakaz realizacji przedsigwzigc, powodujacych stgzenia zanieczyszczer powietrza i gruntu przekraczajace
dopuszczalne wartosci, okreslone w obowiazujacych przepisach.
-Wartosci progowe poziom6w hafasu ustalono w pkt.3.4.

e) Strefa zieleni Iesnej , wyfaczonej z zabudowy (ZL)
- Ochrona istniejacych zbiorowisk lesnych zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi.
- Prowadzenie prac pielggnacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urzqdzania
lasu.
- Zakaz Iokalizacji wszelkich obiekt6w kubaturowych.
- Zakaz trasowania tranzytowych sieci uzbrojenia terenu.
-Wartosci progowe poziom6w hafasu ustalono w pkt.3.4
f) Strefa parking6w
- Ustala sig przeznaczenie tej strefy jako miejsca Iokalizacji parking6w obsfugujacych)obiekty i urzqdzenia
usfugowe zlokalizowane w strefach sasiednich.
- Zaleca siq realizacjg dodatkowej liczby miejsc postojowych dia samochod6w osobowych, w zwiqzku z
intensywnym ruchem turystycznym w obszarze R6wnicy.
-n6w
Nakaz
wprowadzenia zieleni izoiacyjnej wysokiej i 5redniej stanowiqpej barierg akustyczna wok6l tereparkingowych.
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- Nakaz stosowania nieprzepuszczalnych nawierzchni parking6w i dr6g dojazdowych.
- Parkingi nalezy projektowac w zespoiach maksymalnie do 20 stanowisk oddzielonych zieleniq izolacyjnq.
- Obowiazuje wym6g oczyszczania w6d opadowych z powierzchni parking6w i dr6g przed zrzutem do
odbiornika, zgodnie z parametrami okreslonymi w przepisach szczeg6lnych (Rozporzadzenie MOSZNiL w
sprawie klasyfikacji w6d oraz warunk6w, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzone do w6d lub do
ziemi).
-Wartosci progowe poziom6w haiasu ustalono w pkt.3.4.
3.4.Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci
progowych poziom6w halasu. (Dz. U. Nr 8, poz. 81), § 1. 1., okresla sig wartosci maksymalne poziom6w
haiasu w obszarze opracowania planu zgodnie z ponizsza tabele zalicza1ec poszczeg6lne strefy wyst(^pujace w planie do odpowiednich grup ochrony
WARTOSCI PROGOWE POZIOMOW HALASU W SRODOWISKU,
wyrazone r6wnowaznym poziomem dzwigku A w dB
Grupy ochrony wg. Rozporzadzenia

Przeznaczenie terenu wg pora dnia (przedziai czaplanu
su odniesienia r6wny 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia, kolejno
po sobie vast(ppujacym)

Pora nocy (przedziai
czasu odniesienia r6wny
jednej, najmniej korzystnej godzinie nocy)

Tak jak obszary A
ochrony uzdrowiskowej

c)Strefa widokowa (W)
e)Strefa zieleni Iesnej
wyiaczonej z zab. (ZL)

50

45

Tereny wypoczynkoworekreacyjne ooza miastem

f)Strefa parking6w')

60

50

Tereny zabudowy zwiazanej ze staiym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i miodziezy

a)Strefa zabudowy istniejacej (MU)
b)Strefa zieleni rekreacyjnej (ZR)
d)Strefa usiug turystycznych (U)

60

50

*) Wartosci okreslone dla dr6g, linii kolejowych i torowisk saneczkowych, przyjgto odpowiednio
65 (w dzier) i 45 (w nocy)

3.5.Na caiym obszarze opracowania zmiany pianu obowiazuje nakaz zapewnienia sanitariat6w dla urzadzer i obiekt6w usiugowych w ilosci zgodnej z wymogami normatywnymi.
3.6. Wszelkie inwestycje w granicach opracowania planu nalezy realizowac eliminujac bariery architektoniczne i urbanistyczne dla os6b niepeinosprawnych.
3.7. Zarys element6w zagospodarowania dla poszczeg6lnych stref funkcjonalnych wskazanych na rysunku planu, nie jest obowiazujacy. Jest on jedynie przykiadem sposobu zagospodarowania terenu w ramach
opracowanych ustaler zawartych w uchwale.
§4.
4.1 Obszar opracowania planu miejscowego na stoku Rcwnicy w Ustroniu poiozony jest w granicach
Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego. Do czasu opracowania i zatwierdzenia planu Ochrony Parku
i jego otuliny, w ceiu zapewnienia warunk6w dia wiasciwych form ochrony i ksztaftowania srodowiska,
obowiazuje ustalenia zawarte w Dzienniku Urz(^dowym Wojew6dztwa Bielskiego Nr 10/98.

4.2 Ustalenia to nie kolidu1e z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych i dydaktyczno-naukowych.
4.3 Zagospod a rowan ie teren6w na caiym obszarze opracowania planu wymaga rygor6w czystosci ekologicznej. Oznacza to taki spos6b uzytkowania przestrzeni, kt6ry jest zgodny z przepisami zawartymi w
ustawie o zagospodarowanju przestrzennym, w prawie budowlanym oraz w obowiezu1ecych ustawach
szczeg6lnych i rozporzadzeniach majqcych na celu ochrony Srodowiska.
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4.4. W granicach planu nalezy utrzymac i kultywowac wszelkie formy zieleni, dostosowanej do istniejacych
warunk6w siedliskowych oraz panujacego to specyficznego klimatu gorskiego. R6wnoczesnie wprowadza
siq obowiazek wykorzystania istniejacych nasadzen szkolkarskich w projektowane zagos poda rowan ie
terenu.

4.5. Dla calego obszaru obj@tego ustaleniami planu wprowadza siq zakaz przekraczania dopuszczalnych
norm emisji hafasu zgodnie z dopuszczonymi wielkosciami okreslonymi w pkt.3.4.
4.6. Dla celow grzewczych i tech nologicznych ustala siq nakaz stosowania urzadzer i paliw proekologicznych, kt6re nie powoduja emisji zanieczyszczer, przekraczajacych dopuszczalne normy okreslone
w obowiazujacych przepisach prawnych. R6wnoczesnie wprowadza siq zakaz stosowania paliwa stalego).
4.7.W u2ytkowaniu terenow w granicach opracowania planu, nalezy zwr6cic szczeg6lna uwagq na prawidlowa gospodarkq odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami dot. gospodarki odpadami i ochrony
srodowiska .
- dia calego obszaru obowiazuje prowadzenie segregacji odpadow komunalnych
- nakaz wyposazenia poszczeg6lnych obiekt6w (nieruchomosci, punkt6w prowadzenia dzialalnosci gospodarczej), terenow intensywnego ruchu pieszego, parking6w itp. w urzadzenia do gromadzenia odpadow
- obowiazek posiadania uregulowanego stanu formalno - prawnego z zakresu gospodarki odpadami przez
wszystkie podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza.
4.8.DIa calego obszaru zmiany planu obowiazuje zakaz stosowania zbiornikow bezodplywowych do gromadzenia sciekow sanitarnych, przy rownoczesnym nakazie odprowadzania tych sciekow do lokalnej kontenerowej oczyszczalni.
4.9. Dopuszcza siq mozliwosc odprowadzania wod opadowych do ciek6w powierzchniowych po spelnieniu
wymogow okreslonych w aktualnie obowiazujacych przepisach dotyczacych ochrony srodowiska.

4.10. Obowiazek utrzymania i adaptacji istniejacego wartosciowego drzewostanu dla potrzeb zagospodarowania terenu zielenia.
4.11.Z uwagi na mozliwosc powstawania osuwisk, wprowadza sig obowiazek kazdorazowego okreslenia
geotechnicznych warunk6w posadowienia planowanych obiekt6w budowlanych.
Rozdzial Ill.
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
zawiera ustalenia dot.:
-Zasad obst ugi w zakresie infrastruktury technicznej (§5)
-Linii rozgraniczajacych ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urzadzeniami pomocniczymi (§6)
§5.

Ustala sig nast(^pujace zasady obslugi terenow zmiany planu w zakresie infrastruktury technicznej:
5.1 Zaopatrzenie w wodg - z lokalnych ujcc.

5.2 Dla wszystkich stref wymagajacych odprowadzenia sciekow sanitarnych obowiazuje nakaz odprowadzenia ich siecia kanalizacji sanitarnej do kontenerowej oczyszczalni sciekow. R6wnoczesnie obowiazuje
zakaz stosowania zbiornikow bezodplywowych do gromadzenia sciekow i nieczystosci.
5.3 Odprowadzenie wod opadowych - systemem projektowanych kolektor6w deszczowych prowadzonych
w liniach rozgraniczajacych drug istniejacych i projektowanych lub na skraju poszczeg6lnych stref funkcjonalnych. Do czasu uruchomienia sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe mo2na odprowadzic do
ciek6w powierzchniowych z zachowaniem odpowiednich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
Urzadzenia oczyszczajace scieki deszczowe nie wymagaja stref ochronnych mozna zlokalizowac w obszarze strefy ZR.

5.4 Zaopatrzenie w energig elektryczna z istniejacej napowietrznej sieci niskiego napiQcia za posrednictwem transformatora. Istnieje mozliwosc zasilenia w/w terenu z istniejacej stacji transformatorowej znajdujacej siQ w odleglosci ok. 150 m od granicy opracowania zmiany planu.
5.5 Wznoszenie obiekt6w i zagospodarowanie terenow wymaga uwzgl@dnienia przepisow dotyczacych
stref ochronnych dla sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
5.6 Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej oraz urzadzenia pomocnicze z nimi zwiazane nalezy
prowadzic w liniach rozgraniczajacych drug lub na skraju stref funkcjonalnych.
5.7 Zasady lokalizacji wyzej wymienionych urzadzen musza byc zgodne z Prawem Budowlanym oraz z
innymi, aktualnymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.
§6.

6.1 Dojazd do poszczeg6lnych stref funkcjonalnych zapewniono zar6wno w czgsci dolnej jak i gornej od
ul. R6wnica.
6

DD.
6.2 Dojazd do strefy zabudowy istniejqcej przewidziano droga dojazdowa oznaczonq na rysunku
plane
6.3 Parkingi o nawierzchni utwardzonej, z zachowaniem wszelkich zabez ieczeri prz ieczyszcze
n g mo. wynikajacych z odpowiednich przepisow prawnych z zakresu ochrony §rodowiska i
nia prawa budowla-

Rozdziaf IV.
Stawka procentowa i przepisy koricowe
- ustalenia
dot. stawki procentowej dla nieruchomotci, ktorych wartotd wzrosla w zwi zk
-przepisy przejsciowe i koricowe dot trybu we§scia w zycie niniejszej uchwa u z uchwalelY (§8)
§7
7.1 Zgodnie z art.10 ust.3. i art. 36 ust3 usta
ce stawki
procentowespowodowanym
sluzgce naliczaniu
jednorazowych
oplatplane
pob eranych
w zwiqzku
ze sie nastepuj^tosci
nieruchomosci,
uchwaleniem
zmiany
przestrzennym
ustala
- stawka w wysokosci 20 % dia terenow Polozonych w strefie MU, ZR, U, p wzrostem war§8
8.1 Ustalenie
powyzsze
przY1eto na podstawie waloryzacji ekonomicznej terenow znajdu
szarze
opracowania
planu.
8.2 Ustalenia zmiany plane nie narusza' 1 Jacych sie w obzasady dysponowania gruntami lub terenamiPrzepisbw szczegolnych zawierajacych inne ograniczenia lub
8.3 Zgodnie z Art.37.
ustawy o zagospodarowaniu
miejscowy ustala okreslone przeznaczenie , mo Przestrzennym , wszystkie tereny, dla ktorych plan
ich zagospodarowaniu zgodnie z docelo m e byd wykorzystywane w sposob dotychczasowy do czasu
88.4 Ustalenia plane zosta
naczeniem.
'^'Y Przzna
na srodowisko , lY Poddane weryfikacji z punktu widzenia
p ro g noz y oddzia lywania
ustaleri plane
8.5 Rysunek plane w skali 1:1000 jest zalacznikiem do niniejszej uchwalY i stanowi jej
8.6 Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwafy tracq moc ustalenia planu ogolnego integralna
za os
czesc.
przestrzennego miasta Ustronia zatw. Uchwalq Rady Miasta Uzdrowiska
24 kwietnia 1992 r. i o ubl . w Dz.Urz
.Wo1^. Bielskiego nr 5,
9 Podarowania
Ustron
Nr XXXI/210/92 z d nia
terenow ob1etych zmianq planu.
poz.28 z 21.05.1992 r. w zakresie

dotyczqcym
8.7 Niniejsza Uchwala podlega opublikowaniu
w
Dzienniku
Urz
dow
szeniu na tablicy ogloszeri w Urzedzie Miasta Ustronia
e
Y m Wojewodztwa $Icqskiego i oglo
.
na takze w prasie lokalnej.
Informacja o uchwaleniu planu zostanie o fo

8.8 Wykonanie Uchwai 9 szoy powierza sie Burmistrzowi Miasta Ustrori.
8.9 Uchwafa wchodzi w
zycie po uplywie
14 dni od daty
wodztwa Sigskiego.
jej ogloszenia w Dzienniku Urzdo
e wym VVoje-
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