UCHWAŁA NR PR.0007.179.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach
położonych w Rudzie Śląskiej - Kochlowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó źniejszymi zmianami), przy
zastrzeżeniu przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo ściami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2010 r. nr 155 poz. 1043)
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Kochlowicach w rejonie ulic Grzybowej i Średniej
Rozdział 1.
Przepisy ogólne.
1. W zapisach Planu uwzgl ędnia się ustalenia „Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Sl ąska", a w szczególno ści założenia dotycz ące przeznaczenia pod tereny
mieszlcaniowe i mieszkaniowo - us ługowe - zabudowa jednorodzinna.
§ 2. 1. Integraln ą częścią ustaleń planu są obowiązujące oznaczenia na rysunkach planu w skali 1:1000,
stanowiącym załączniki graficzne o nr 1.1, 1.2 do niniejszej Uchwa ły:
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi za łącznik nr 2 do Uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, stanowi za łącznik nr 3 do Uchwały.
4. Rysunek planu obejmuje:
1) granicę obszaru opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj ące tereny o olcre ślonych funkcjach lub tereny o ró żnych zasadach zagospodarowania wraz
z adaptacj ą istniej ącego zagospodarowania zgodnie z t ą funkcj ą,
3) symbol identyfikacyjny terenu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5. Przedmiotem ustaleń tekstowych oraz rysunku planu jest teren wyznaczony liniami rozgran czaj ącymi.
Wyznaczono:
1) tereny zabudowy mieszlcaniowej jednorodzinnej - MNĘ MN2
2) tereny trwałych użytków zieleni - ZN1, ZN2.
6. Zalcres ustale ń planu zawiera się w następuj ących rozdziałach i obejmuje:
1) Rozdział 1. Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikaj ące z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych;
3) Rozdział 3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegó łowe warunki i standardy
kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wska źniki kształtowania zabudowy;
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4) Rozdział 4. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
5) Rozdział 5. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
6) Rozdział 6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj ących ochronie, ustalonych na
podstawie odr ębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a talde nara żonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz osuwaniem si ę mas ziemnych;
7) Rozdział 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
8) Rozdział 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
9) Rozdział 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia łu nieruchomo ści;
10) Rozdział 10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala si ę °Matę z tytułu wzrostu warto ści
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
11) Rozdział 11. Przepisy ko ńcowe;
3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
należy przez to rozumie ć Ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca
2012 r. poz. 647 z pó źniejszymi zmianami);
—

2. uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Ś ląska, o ile z tre ści przepisu nie wynika inaczej;
—

3. planie należy przez to rozumie ć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ś ląska
(zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska - wg uchwały intencyjnej),
którego ustalenia uj ęte są w uchwale, o ile z tre ści przepisu nie wynika inaczej;
—

4. rysunku planu należy przez to rozumie ć rysunki Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska, sporządzony na mapie zasadniczej 1 : 1000, stanowi ące załączniki do uchwały nr 1.1, 1.2,
będące integraln ą częścią ustale ń Planu;
—

5. obszarze
należy przez to rozumie ć teren miasta Ruda Śląska w granicach obj ętych niniejszym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
—

6. terenie należy przez to rozumie ć nieruchomości gruntowe lub ich cz ęści, stanowiące jednostkę Planu
o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczon ą na rysunku Planu liniami rozgraniczaj ącymi;
—

7. przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumie ć planowane przemaczenie terenu, które przewa ża
w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj ącymi (to znaczy obejmuje swym zasi ęgiem co najmniej 70% pow.
danego terenu);
—

8. przeznaczeniu dopuszczalnym
należy przez to rozumie ć przeznaczenie inne ni ż przeznaczenie
podstawowe, które wzbogaca lub uzupelnia przeznaczenie podstawowe;
—

9. nakazie, zakazie

—

należy przez to rozumie ć warunki konieczne realizacji danego ustalenia;

10. wskaźniku powierzchni całkowitej zabudowy (wielko ść powierzchni zabudowy)
wyrażony
w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszysticimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewn ętrznej
krawędzi obiektów) do powierzchni dzia łki budowlanej;
—

11. powierzchni biologicznie czynnej
powierzchnia g,runtu rodzimego oraz wody powierzchniowej na
terenie działki budowlanej, a tak że 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniaj ącym im naturalną wegetacj ę;
w planie okre ślono minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej;
—

12. intensywności zabudowy
należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynku w zewn ętrznym obrysie ścian do wydzielonej pod wzgl ędem własnościowym działki
budowlanej, w planie okre ślono maksymalny i minimalny wska źnik zabudowy;
-

13. wysokości zabudowy rozumiana jako wysokość obiektów budowlanych (w tym wysoko ść budynku wraz
z instalacjami i urz ądzeniami technicznymi);
-
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14. nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumie ć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania
elementów elewacji budynków /budowli/ lub ich cz ęści, bez jej przelcraczania;
—

15. komunikacji należy przez to rozumie ć drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki pieszo-rowerowe,
trasy rowerowe oraz dojazdy niewydzielone;
—

16. infrastrukturze technicznej

—

należy przez to rozumie ć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;

17. spójnej formie architektonicznej
należy przez to rozumie ć podobne formy architektoniczne np.
dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej stonowanej kolorystyki i naturalnych
materiałów wykończeniowych;
—

18. dachach plasIdch —należy przez to rozumie ć dach o nachyleniu od 5° do 15°,
19. dachach stromych —należy przez to rozumie ć dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu od 16°
do 45°,
20. proekologicznych źródłach ciepła należy przez to rozumie ć stosowanie ekologicznych oraz wysoko
sprawnych źródeł ciepła ograniczaj ących emisj ę zanieczyszcze ń do środowiska;
-

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Wymagania wynikaj ące z potrzeb kszta łtowania przestrzeni publicznych.
§ 4. 1. W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje si ę na konieczno ść
realizacji rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania terenu z nakazem:

1) stosowania spójnej formy architektonicznej;
2) lokalizowania niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym zapewnienie miejsc parkingowych;
2. W zakresie ogranicze ń w zagospodarowaniu terenu obowi ązuje:
1) zakaz realizacji betonowych, prefabrykowanych ogrodze ń na frontach działek;
3. Obowiązuje zakaz umieszczanie reklam na terenie MN1, MN2, ZN1, ZN 2.
4. Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymaga ń wynikaj ących z potrzeb ksztahowania przestrzeni
publicznych.
5. W zalcresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz ądzenia i użytkowania terenów:
1) nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz ądzania i użytkowania terenów;
2) do czasu realizacji ustale ń planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i u żytkowanie terenów oraz
urządzenie zaplecza budowy obiektów;
Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.
Szczegó łowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry
i wskaźnild kształtowania zabudowy.

5. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszlcaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN1, MN2 na
rysunku planu z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym wolno
stoj ącej, bliźniaczej, szeregowej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala si ę następuj ące przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz ądzenia
infrastruktury technicznej, komunikacja, parkingi, gara że, elementy małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si ę następuj ące zasady kształtowania zabudowy oraz wska źniki
zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy — do 50% powierzchni dzia łki;
2) intensywno ść zabudowy — od 0,1 do 0,8;
3) minimalny udział procentowy powierzcluti biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzia łki
budowlanej - 35%;
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4) realizacja gara ży o spójnej z zabudow ą mieszlcaniową formie architektonicznej;
5) ilość miejsc parkingowych: min. 1 miejsce na mieszkanie;
6) sposób realizacji parkingów — w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego na terenie nieruchomo ści;
7) dopuszcza się realizacj ę zabudowy budynków garaży w granicy działki;
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej obowi ązuj ą:
1) maksymalna ilo ść kondygnacji budynków do 3 k. nadziemnych;
2) wysokość budynku do 12m;
3) dachy płaskie lub dachy strome;
4) kalenica — prostopadła lub równoległa do granicy działki;
5) pokrycie dachów — dachówk ą bądź materiałem podobnym;
6) szerokość elewacji frontowej do 12m;
7) linia zabudowy nieprzekraczalna — wyznaczona i opisana graficznie;
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków gara ży
obowiązuj ą:
1) maksymalna ilo ść kondygnacji do 1 k. nadziemnych;
2) wysokość budynku do 5m;
3) dachy płaskie lub strome;
4) kalenica — prostopadła do granicy działki;
5) pokrycie dachów — dachówk ą bądź materiałem podobnym;
6) szerokość elewacji frontowej budynku garażu do 5m;
7) linia zabudowy nieprzekraczalna — wyznaczona i opisana graficznie;
6. Maksymalna wysoko ść zabudowy do 15m.
6. 1. Ustala się tereny trwałych użytków zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami ZN1, ZN2, z
podstawowym przeznaczeniem pod tereny trwa łych użytków zieleni, tereny łąk i pastwisk.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala si ę następują ce przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz ądzenia
infrastruktury technicznej
3. Na terenach o których mowa w ust.1 ustala si ę następuj ące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 90% powierzchni dzia łki;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 10% powierzchni dzia łki;
3) zachowanie bioró żnorodności poprzez zachowanie i ochron ę użytków zielonych, łąk i pastwisk, istniej ącej
zieleni łęgowej oraz innych rodzajów zieleni nieurz ądzonej;
4) realizacj ę zieleni z przewagą niskiej;
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków garaży
obowiązują:
1) maksymalna ilo ść kondygnacji do 1 k. nadziemnych;
2) wysokość budynku garażu do 4m;
3) dachy płaskie lub strome;
4) kalenica — prostopadła do granicy działki;
5) pokrycie dachów — dachówk ą bądź materiałem podobnym;
6) szerokość elewacji frontowej budynku garażu do 5m;
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7) linia zabudowy -nieprzekraczalna - wyznaczona graficznie;
8) dopuszcza się realizacj ę zabudowy w granicy działki.
5. Maksymalna wysoko ść zabudowy do 5m.
Rozdział 4.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§ 7. Obsługę komunikacyjną obszaru obj ętego planem zapewnia si ę z istniejącego układu dróg publicznych
gminnych - ulicy Grzybowej i ulicy Średniej.
Rozdział 5.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 8. W ramach obszaru obj ętego planem ustala si ę w odniesieniu do sieci wodoci ągowej i jej podstawowego
systemu zasilania oraz obs ługi zaopatrzenia w wod ę możliwości rozbudowy lokalnych przy łączy oraz ich
podłączenia do istniej ących sieci wodoci ągowych.
§ 9. 1. Ustala si ę nalcaz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
3. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si ę stosowanie szczelnych zbiorników bezodp ływowych.
4. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub na teren dzia łki inwestycyjnej poprzez
odpowiednie ukszta łtowanie (spadki poprzeczne).
§ 10. W obrębie obszaru obj ętego planem ustala si ę w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:
1) rozwój sieci niskiego i średniego napięcia;
2) lokalizacj ę stacji transformatorowych;
§ 11. W odniesieniu do systemu sieci telekomunikacyjnych ustala si ę przebudowę, rozbudowę lub budowę
urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 12. W odniesieniu do podstawowego systemu sieci gazowej ustala si ę przebudowę, rozbudowę lub budowę
infrastruktury technicznej w oparciu o istniej ącą infrastruktur ę gazową.
Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj ących ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak że narażonych na niebezpiecze ństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem si ę mas ziemnych.
§ 13. 1. Na obszarze planu wyst ępuj ą tereny lub obiekty podlegaj ące ochronie na podstawie przepisów ustawy
dotyczących terenów górniczych.

2. Obszar planu jest położony w granicach terenu górniczego "Halemba I/II" i obszaru górniczego "Halemba I"
KW S.A. KWK "Halemba - Wirek" ustanowionego dla eksploatacji z łoża węgla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzysz ącej.
3. Obowiązuje nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologiczno - górniczych.
4. Nie występują tereny lub obiekty podlegaj ące ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
5. Obszar planu nie jest zagro żony osuwaniem si ę mas ziemnych i nie jest nara żony na niebezpiecze ństwo
powodzi.
Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 14. 1. Należy kierować się utrzymaniem równowagi przyrodniczej, w zwi ązku z w/w zasad ą obowiązują
nakazy i zakazy:

1) obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych (w tym zalcaz wprowadzania
nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu) oraz nakaz stosowania zabezpiecze ń przed
ich zanieczyszczeniem;
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2) nakaz odprowadzania ścieków do systemów kanalizacji, w przypadku, gdy parametry nie spe łniaj ą parametrów
ścieków socjalno - bytowych nakaz oczyszczania w urz ądzeniach indywidualnych;
3) nakaz utwardzania dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczaj ący środowisko gruntowe - wodne przed
zanieczyszczeniem;
4) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umo żliwiaj ącej odprowadzenie wód opadowych
poprzez osadniki i separatory oleju;
5) nakaz odwodnienia powierzchni parkingów polegaj ącego na uj ęciu wód opadowych z odprowadzeniem ich do
kan al izacj i;
6) nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków proekologicznych źródeł ciepła;
7) nakaz wyposażenia nieruchomo ści w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowi ązek
selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów;
8) nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczaj ącym dopuszczalnych warto ści
poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu zmieniaj ącym z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U.poz.1109)
rozporządzenia Ministra Srodowiska;
9) nakaz zachowania poziomów elelctromagnetycznych poni żej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach;
10)zakaz gromadzenia odpadów, za wyj ąticiem odpadów zwi ązanych z działalnością prowadzona na własnym
terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie;
11) nakaz ograniczania ha łasu i wibracji do warto ści dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu;
2. W zalcresie występowania urządzeń melioracji wodnych obowi ązuje:
l ) zakaz likwidacji istniej ących rowów melioracyjnych;
2) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w wynilcu prac budowlanych rowów melioracyjnych;
3. Dla ternu MN1, IVIN2 ochrona przed ha łasem winna być zapewniona w ramach realizowanego
przedsi ęwzięcia inwestycyjnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Rozdzial 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 15. Na obszarze planu nie wyst ępują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikuj ące je do ochrony na mocy ustale ń planu
miejscowego.
Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia łu nieruchomości.

§ 16. 1. Nie wyznaczono granic obszarów wymagaj ących przeprowadzenia scale ń i podziałów nieruchomości.
2. Ustala si ę zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:
1) Minimalna powierzchnia działki budowlanej dla terenu MN1, MN2;
a) dla zabudowy szeregowej min. 0.016 ha, max 0.06 ha;
b) dla zabudowy zbli źniaczonej min. 0.035 ha, max 0.11 ha;
c) dla zabudowy wolno stoj ącej min. 0.050 ha, max 0.15 ha;
2) Ustala się minimalną szerokość frontu działki dla terenu MN1, MN2;
a) dla zabudowy szeregowej 6m;
b) dla zabudowy zbli źniaczonej 12m;
c) dla zabudowy wolno stoj ącej 16m;
3. Ustala się zasad ę prowadzenia granic dzia łek w kierunku zbli żonym do prostopadłego i równoległego do
układu drogowego z tolerancj ą ± 15°.
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4. Ustala si ę zasad ę dostępności do urządzeń infrastruktury technicznej i drogi z zapewnieniem dost ępności
komunikacyjnej.
Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala si ę opłatę z tytułu wzrostu warto ści nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu.

§ 17. Ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, dla których warto ść wzrasta w związku z uchwaleniem
planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości 30%.
Rozdzial 11.
Przepisy końcowe

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
19. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 30 dni od daty jej og łoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
Przedmiotem niniejszej uchwa ły jest teren położony w Rudzie Ś ląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Średniej i
Grzybowej.
W obowiązuj ącym planie teren oznaczony jest symbolami ZN1, ZP1 - tereny trwa łych użytków zielonych i
tereny zieleni urz ądzonej.
Miejscowy plan jest merytorycznie uzasadniony i zgodny z ustaleniami studium, sporz ądzono go zgodnie z
wymaganiami art. 17 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie wykonano
wszystkie czynno ści formalno - prawne tj. og łoszenia do gazety, rozpatrzenie wniosków, uzgadnianie i
opiniowanie projektu planu, wy łożenie do publicznego wglądu planu i prognozy oddzia ływania na środowisko,
przeprowad7ono debatę publiczną, wskazano na możliwość zgłoszenia uwag do planu. Do przedmiotowego
projektu planu nie złożono uwag.
Wykonano prognoz ę skutków finansowych, która wskazuje, iż w/w pian nie rodzi negatywnych skutków
finansowych dla miasta.
Plan wskazuje tereny pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone jako MN oraz tereny
trwałych użytków zieleni oznaczone jako ZN.
W ramach uchwa ły intencyjnej przyj ęto 3 obszary, w niniejszej uchwale wskazane s ą 2 obszary oznaczone na
załącznikach graficznych jako nr 1.1 oraz nr 1.2.
Teren przy ulicy Przemysłowej wraz z ustaleniami tekstu przedstawione zostan ą Radzie Miasta Ruda Ś ląska
po podj ęciu uchwały o studium uwarimkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Ś ląska, tak aby tereny trwałych użytków w rejonie ulicy Przemys łowej mogły być przekształcone pod
zabudowę mieszkaniową stosownie do oczekiwań wnioskodawcy oraz zgodnie z ustaleniami aktualizowanego
studium.
Przyj ęcie planu umożliwi realizacj ę zabudowy mieszkaniowej zgodnie z oczekiwaniemwnioskodawców.
Biorąc pod uwagę powyższe, przyj ęcie przez Rad ę Miasta Ruda Ś ląska niniejszej uchwa ły jest uzasadnione.
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