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1. WPROWADZENIE 

 Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest obok strategii 

rozwoju lokalnego jednym z dwóch podstawowych dokumentów planowania strategicznego, służącym 

określeniu polityki przestrzennej gminy. Stosownie do wymagań  określonych w obowiązującej ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium stanowi wykładnię tej polityki  

w odniesieniu do całego obszaru gminy, wypracowaną na podstawie zidentyfikowanych 

uwarunkowań, celów oraz  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określonych na tle jej 

powiązań z otoczeniem. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt kierownictwa 

wewnętrznego władz samorządowych gminy. Oznacza to, że uchwalenie studium a także jego zmiany 

zobowiązują władze gminy do działania w sposób określony w odpowiednich uchwałach.  Nie stwarza 

to bezpośrednich skutków prawnych dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości,  czy też inwestorów, 

wywiera jednak istotne skutki pośrednie, przede wszystkim w sferze zagospodarowania  

przestrzennego poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego. 

Studium wiąże władze gminy przy:   

 sporządzaniu planów miejscowych, 

 prowadzeniu analiz zgodności planów miejscowych ze studium,  

 opracowaniu  programów branżowych, koncepcji rozwojowych oraz działań promocyjnych. 

W związku z ewolucją potrzeb, rozwiązań i ogólnej sytuacji miasta Myszkowa na tle zmieniających się 

uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i gospodarczych, ale również zmian zachodzących w 

obowiązujących przepisach prawa w zakresie planowania przestrzennego, „Zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa” przyjętego uchwałą 

Nr XII/97/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r. wymaga uaktualnienia. 

Opracowana „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Myszkowa w latach listopad 

2007- październik 2010”, przyjęta uchwałą Nr VI/34/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa, wskazuje 

jednoznacznie na dezaktualizację obowiązującej „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa” z dnia 25 września 2007r.  

Art.33 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nakłada 

obowiązek aktualizacji studium w przypadku konieczności wynikającej ze zmiany obowiązujących 

przepisów prawnych. Konieczność aktualizacji studium, wynika przede wszystkim ze zmiany ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjętej ustawą z dnia 25 czerwca 2010r.  

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy o  Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie nad zabytkami i opiece nad zabytkami.  

To zadanie ma spełnić „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 

poprzez reedycje „Zmiany studium…” przyjętego uchwałą 25 września 2007 r. o nowe ustalenia 

(zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). 

 Głównym celem sporządzenia zmiany studium jest określenia polityki przestrzennej gminy, w 

tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego oraz uaktualnienie potrzeb Gminy w zakresie 

przeznaczenia terenów i wprowadzenia uszczegółowień niezbędnych dla sporządzenia planów 

miejscowych zawierających nowe zadania w stosunku do obowiązującej edycji „Zmiany studium…”.  

Ze względu na zakres merytoryczny, niniejsza zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej „studium”, stanowi kolejną edycję dokumentu. 

Podstawą prawną sporządzenia studium, jest uchwała Nr VII/44/11 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, przyjętego 

uchwałą Nr XII/97/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r., podjęta w oparciu o 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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 Wymagania co do zakresu studium zostały określone w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

 zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia: przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również 
do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy w zakresie objętym zmianą. 

 zgodnie z §8 ust.2 rozporządzenia: projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego polega na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o 
których mowa w art.10 ust.2 ustawy tj. 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;  

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 
tereny wyłączone spod zabudowy; 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,  
w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 
także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400 m

2
 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. 
Nr 41, póz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i Nr 153, póz. 1271); 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-
spodarowania występujących w gminie. 

 Na etapie sporządzania projektu „ Studium…” zaktualizowano uwarunkowania występujące na 
obszarze Miasta oraz materiały planistyczne wykorzystywane w opracowaniu, w zakresie 
wynikającym z art.10 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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2. ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. Prace wstępne (materiały robocze w 1 egz.). 

 inwentaryzacja urbanistyczna – analiza i ocena stanu istniejącego wraz z mapą w skali 

1:10000, 

 opracowanie ekofizjograficzne, 

 rozpatrzenie wniosków indywidualnych oraz wniosków instytucji i organów, które wpłynęły w 

związku z zawiadomieniem i ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, 

2.2. Prace analityczne i studialne. 

 Analiza wytycznych wynikająca z Planu Zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Śląskiego, 

 Ocena realizacji obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

miasta 

 Analiza wniosków indywidualnych oraz instytucji i organów zgłoszonych do Studium. 

 Analiza i studia branżowe z zakresu: 

- środowiska przyrodniczego 

- wartości kulturowych 

- stosunków demograficznych i warunków życia mieszkańców 

- inżynierii i komunikacji 

2.3. Materiały wykorzystywane przy sporządzaniu projektu studium. 

Przy opracowaniu „ Studium…” przeanalizowano i uwzględniono uwarunkowania wynikające z 

materiałów i opracowań tj.: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z 2004r., wraz z prognozą 

Oddziaływania na Środowisko. 

 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta 

Myszkowa uchwalone po 1 stycznia 1995r.: 

 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa 
uchwalone uchwałą Nr 201/XXIII/97 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24.04.1997r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.07.1997r., 
Nr 17, poz. 65 (obowiązujące we fragmentach) 

 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa 
uchwalone uchwałą Nr 202/XXIII/97 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24.04.1997r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.07.1997r., 
Nr 17, poz. 66 (obowiązujące we fragmentach) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 50/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22.04.1999r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.07.1999r., Nr 30, poz. 
931 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 51/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22.04.1999r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.07.1999r., Nr 30, poz. 
932 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 72/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 
1100  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 75/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 
1102 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 77/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 
1104 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr 225/XXIII/2001 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.03.2001r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28.05.2001r., 
Nr 31, poz. 757  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/327/02 Rady Miasta Myszkowa z dnia 20.06.2002r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 
1810 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/328/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., 
Nr 54, poz. 1811 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/329/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., 
Nr 54, poz. 1812 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/331/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., 
Nr 54, poz. 1814 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/332/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., 
Nr 54, poz. 1815 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXV/333/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., 
Nr 54, poz. 1816 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr VI/61/03 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 26.03.2003r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.05.2003r., Nr 47, poz. 
1390 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XII/118/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2003r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2004r., Nr 33, poz. 
1074 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XII/119/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2003r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2004r., Nr 33, poz. 
1075 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XIII/135/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25.11.2003r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29.06.2004r., Nr 54, poz. 
1683 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XVII/174/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24.02.2004r., opublikowany 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07.06.2004r., Nr 49, poz. 
1538 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22.12.2005r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.02.2006r., 
Nr 14, poz. 482 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16.03.2006r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.05.2006r., Nr 66, poz. 
1769  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31.01.2007r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19.03.2007r., Nr 46, poz. 
989 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXII/188/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.08.2008r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.10.2008r., Nr 186, poz. 
3394  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.10.2008r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2009r., 
Nr 7, poz. 236 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.09.2009r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.12.2009r., 
Nr 218, poz. 4170  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.09.2009r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.12. 2009r., 
Nr 218, poz. 4171 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.12.2009r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010r., 
Nr 27, poz. 403 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa 
uchwalona uchwałą Nr XXXVII/334/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.12.2009r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010r., 
Nr 27, poz. 404 

 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
centrum miasta Myszkowa przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 
2005r., uchwalona uchwałą Nr XL/354/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 
31.03.2010r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
24.05.2010r., Nr 92, poz. 1490 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XLI/363/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.04.2010r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2010r., Nr 126, poz. 
2038 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.06.2010r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.09.2010r., Nr 166, poz. 
2707 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XLII/369/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.06.2010r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.09.2010r., Nr 166, poz. 
2708 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony 
uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22.11.2012r., 
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opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 03.01.2013r., 
poz. 40.  

 

 „Strategia Rozwoju miasta Myszkowa na lata 2007-2015” z 2004r. 

 „Program rozwoju lokalnego miasta Myszków” z 2004r. 

 „Program rewitalizacji obszarów miejskich Myszkowa na lata 2005-2015” z 2007r. 

 „Waloryzacja przyrodniczo-kulturowa miasta Myszkowa” z 2000r. 

 „Program Ochrony  Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2010-2013 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2014-2017” z 2009r. 

 „Program Gospodarki Odpadami dla Miasta Myszkowa na lata 2004-2007 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2008-2015” z 2003r. 

 Rozporządzenie nr 8/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2002r.  

w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego pod nazwą „Przygiełka” w 

gminie Myszków. 

 Rozporządzenie nr 11/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2002r.  

w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego i boru bagiennego pod 

nazwą „Bór Pohulanka” w gminie Myszków. 

 Rozporządzenie nr 14/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2002r.  

w sprawie uznania za użytek ekologiczny łęgu olszowego pod nazwą „Olszynka” w gminie 

Myszków. 

Ponadto, przeanalizowano i uwzględniono wnioski otrzymane w wyniku zawiadomienia o 

przystąpieniu do opracowania projektu „Studium…” organów właściwych do uzgadniania i opiniowania 

a także wnioski osób fizycznych otrzymane w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany studium. 

Do niniejszego projektu studium sporządzono „Opracowanie Ekofizjograficzne”. Przeanalizowano i 

uwzględniono uwarunkowania wynikające z opracowania w niezbędnym zakresie. 

Zgodnie z art.10 ust.2 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz zgodnie z zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w „Studium…” zostały wprowadzone pojedyncze ustalenia i niezbędne 

uzupełnienia tj.: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

(ustalenia określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz wytyczne ich 

określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 
wyłączone spod zabudowy; 

(ustalenia określają minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne, 

uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz 

zrównoważonego rozwoju oraz wskazują tereny do wyłączenia spod zabudowy, a 

także zawierają wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych) 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk; 

(ustalenia zawierają wytyczne ich określania w planach miejscowych, wynikające z 

potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627, z późn. zm.), obowiązujących 

ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody 
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i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody występujących na 

terenach objętych projektem studium) 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

(ustalenia zawierają wytyczne określania tych zasad w planach miejscowych, 

wynikające z potrzeb ochrony zabytków i parków kulturowych, o których mowa w art. 

19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami {Dz. U. 

Nr 162, póz. 1568 }) 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

(ustalenia zawierają wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania i 

rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych i 

ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych) 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m

2
 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne; 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

(ustalenia określają obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne) 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 
występujących w gminie. 
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ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO. 
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1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE 
TERENU. 

Miasto Myszków skupione jest wokół zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę ze 

Śląskiem i Małopolską. Jej wybudowanie można uznać za główny atut dawnego  

i teraźniejszego przemysłowego rozwoju miasta. Myszków jest miastem o historycznym charakterze 

przemysłowym, w którym dominował przemysł metalurgiczny, papierniczy, włókienniczy i obuwniczy 

oparty o kilka dużych przedsiębiorstw. Aktualne działania restrukturyzacyjne zmieniają charakter 

miasta, w którym lokuje się coraz więcej małej i średniej przedsiębiorczości.  

Tereny osadnicze miasta Myszkowa nie są organizmem zwartym i jednorodnym. Wyraźnie wyróżniają 

się tereny o cechach miejskich oraz typowe obszary wiejskie włączone  

w granice administracyjne miasta.  Znaczna ich część to ciągi zabudowań wzdłuż jednej drogi np.: 

Kręciwilk, Nierada, Mrzygłódka, Helenówka. Szczególnie zwarta zabudowa występuje  

w Starym i Nowym Myszkowie. Natomiast na obrzeżach dzielnic pojawia się zabudowa nieco 

rozluźniona. Występują także rejony o zabudowie rozproszonej bez wyraźnie wykształconych form 

przestrzennych (Potasznia). Kanwę dla kształtowania struktury przestrzennej miasta stanowią 

zurbanizowane tereny o cechach miejskich, głównie Nowy Myszków i Mijaczów, gdzie występują 

obszary ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej, które powstały w wyniku realizacji miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego lub planów realizacyjnych. Są to osiedla zabudowy 

jednorodzinnej: 

 teren ograniczony ulicami Jana Pawła II, B. Prusa, Kościuszki i Kraszewskiego, 

 zespół zabudowy przy ul. Jaworznickiej, 

 osiedle Pohulanka, 

 zabudowa po płd. stronie ul. Wolności, 

 fragment zrealizowanego osiedla przy ul. Krasickiego. 

Zespoły zabudowy wielorodzinnej głównie w formie pięcio- kondygnacyjnych budynków jako 

budownictwo spółdzielni mieszkaniowych i MTBS – u. 

Na terenach zabudowy ukształtowanej przestrzennie zakres ingerencji planistycznej jest bardzo 

ograniczony. Działania dotyczą właściwego utrzymania i eksploatacji substancji budowlanej przez jej 

użytkowników oraz poprawy stanu i estetyki zagospodarowania terenu. 

Centralną część Myszkowa stanowią tereny zwartej zabudowy miejsko-przemysłowej. Pas ten 

znajduje swoje przedłużenie w kierunku południowo-wschodnim. Ponadto charakterystyczne jest 

utrzymanie się znacznej ilości zabudowy zagrodowej, jako skutek włączenia w granice administracyjne 

miasta typowych wiejskich jednostek osadniczych (Nowa Wieś Żarecka, Osińska Góra, Helenówka, 

Mrzygłódka, Będusz). Rysującą się tendencją w kwestii rozmieszczenia przestrzennego budownictwa 

mieszkaniowego jest postępująca koncentracja budownictwa w części „miejskiej” Myszkowa, gdzie 

znacznemu odmłodzeniu ulęgają również zasoby mieszkaniowe.  

Podsumowując ogólne uwarunkowania wynikające ze specyfiki dotychczasowego 

zagospodarowania obszaru miasta, wskazuje się na: silny podział miasta rzeką oraz linią kolejową, 

rozproszoną zabudowę mieszkaniowa na terenach podmiejskich, niski poziom skomunikowania 

pomiędzy lewo i prawo brzeżną częścią miasta, uciążliwości związane z ruchem tranzytowym w 

centrum miasta oraz wzrost powierzchni terenów poprzemysłowych wymagających restrukturyzacji. 

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY. 

Przeprowadzona analiza stanu zagospodarowania obszaru miasta pozwala na określenie 

podstawowych kierunków polityki przestrzennej. Polityka ta powinna opierać się na kształtowaniu 

zagospodarowania przestrzennego w oparciu o już wykształconą strukturę funkcjonalno-przestrzenną  

z uwzględnieniem istniejących zasobów i walorów środowiska oraz istniejącej infrastruktury 

technicznej przy jednoczesnym  zachowaniu  ładu przestrzennego, wartości przyrody oraz 
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racjonalności  w przeznaczeniu terenu pod zabudowę. Powinna ona również prowadzić do 

wzmocnienia powiązań oraz lepszego skomunikowania lewo i prawo brzeżnej części miasta.   

W celu efektywnego i racjonalnego wykorzystania możliwości rozwojowych miasta kierunki polityki 

przestrzennej powinny uwzględniać poniższe założenia: 

 funkcje mieszkaniowe o dużej intensywności zabudowy powinny być realizowane w obrębie 

obszarów dotychczas zainwestowanych i zabudowanych (w tym: poprzemysłowe i nieużytki), 

 rozwoju zabudowy niskiej (jednorodzinnej, willowej) na peryferiach dzielnic, 

 uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, modernizacja i rewitalizacja 

zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem głównego ciągu handlowo- usługowego  miasta 

(ulice Pułaskiego i Kościuszki w obrębie centrum, celem działań jest  ukształtowanie 

atrakcyjnej przestrzeni miejskiej), 

 funkcje usług centro twórczych o dużej intensywności i powierzchni zabudowy powinny być 

realizowane w obrębie obszarów dotychczas zainwestowanych i zabudowanych, 

 funkcja wypoczynkowo-rekreacyjna powinna być realizowana w oparciu o istniejące i tworzone 

w tym celu tereny wypoczynkowo-rekreacyjne położone w obrębie obszarów leśnych, 

istniejących obszarów chronionych (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) i przyrodniczo 

cennych, 

 modernizacji układu ulic i skrzyżowań, usprawnienie dostępności komunikacyjnej z obszaru 

powiatu, 

 budowy bezkolizyjnych przepraw przez linię kolejową pozwalające na łatwiejsze 

skomunikowanie lewo i prawo brzeżnej części miasta, 

 budowa obwodnicy pozwalającej na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, 

 poszukiwanie i ewentualne wskazanie obszaru miejskiej przestrzeni publicznej, realizowanej w 

formie placów lub deptaków, o uprzywilejowanym ruchu pieszym, 

 modernizacja zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji pasażerskiej w centrum 

miasta, z zachowaniem jego funkcji,  

 zapobieganie procesowi suburbanizacji miasta poprzez racjonalne kształtowanie struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, 

 rozwiązanie problemu niewystarczającego wyposażenia śródmieścia w miejsca postojowe.  

3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ 
WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO. 

Perspektywa rozwoju Myszkowa wiąże się z koniecznością harmonizowania rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego z ochroną środowiska przyrodniczego. Oznacza to zachowanie 
zasobów i ochronę jakości środowiska, poprzez określenie zasad korzystania z przestrzeni Myszkowa 
definiowanych pojęciem „zrównoważonego rozwoju”. Zasady te łączą interes publiczny i prywatny z 
funkcjami przyrodniczymi. Jest to szczególnie ważne w kontekście członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Zobowiązania w sferze ochrony środowiska stanowią istotną część zapisów Traktatu o 
Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, do których odwołują się dokumenty strategiczne, plany i 
programy w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.   

Program ochrony środowiska dla miasta Myszkowa opierający się na Polityce Ekologicznej Państwa i 
Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego, wyznacza cele, priorytety i zadania, których 
realizacji służą m.in. instrumenty prawne. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje planowanie 
przestrzenne. Kierunki polityki przestrzennej Myszkowa uwzględniają obowiązek działań w zakresie 
ochrony środowiska wynikających z innych dokumentów. 

Do głównych celów polityki przestrzennej miasta w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów 
należy: 

 wysokie standardy ekologiczne wody, powietrza i gleby, 

 rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej, 

 równowaga ekologiczna stawiająca na zachowanie i rozszerzanie przyrodniczego dziedzictwa 

miasta. 
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Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych są: 

 zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, 

 polepszenie jakości powietrza, 

 polepszenie selektywnej zbiórki odpadów, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 unowocześnienie systemów grzewczych. 

3.1. Klasyfikacja uwarunkowań. 

Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego ujęto w podziale na cztery grupy: 

 Fizjograficzne - wynikające ze zróżnicowania specyfiki abiotycznych warunków urbanizacji, 

przede wszystkim w zakresie „geotechnicznym”; 

 Ekologiczne - wynikające z funkcjonowania systemu terenów przyrodniczo aktywnych; 

 Sozologiczne - wynikające ze stanu antropogenicznego obciążenia środowiska w zakresie 

przekształceń fizycznych i chemicznych; 

 Zasobowo-użytkowych - wynikające z potencjału środowiska przyrodniczego w zakresie 

zaspokojenia potrzeb społeczno - gospodarczych, zwłaszcza pod względem zaopatrzenia w 

wodę, żywność i surowce. 

3.2. Uwarunkowania fizjograficzne. 

3.2.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. 

Geograficznie miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. „obniżeniu myszkowskim”, w 
północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej. Budowa geologiczna i rzeźba terenu są 
elementami kształtującymi układ przestrzenny Myszkowa, jej system przyrodniczy, a przede 
wszystkim układ sieci hydrograficznej. Są także naturalnymi czynnikami, które decydują o walorach 
krajobrazowych miasta. Budowa geologiczna rozstrzyga także o ilości i jakości zasobów wód 
podziemnych oraz o warunkach geologiczno-inżynierskich, przesądzających o sposobie posadowienia 
obiektów budowlanych.  

Budowa geologiczna obszaru Obniżenia górnej Warty i sąsiadujących mezoregionów jest bardzo 
urozmaicona. W układzie stratygraficznym przedstawia się następująco:  

 utwory paleozoiczne 

 utwory triasowe 

 utwory jurajskie 

 utwory czwartorzędowe 

Utwory paleozoiczne nie występują na powierzchni terenu miasta Myszkowa (współczesnej i 
podczwartorzędowej), są jednak bardzo istotnym elementem w budowie geologicznej i 
hydrogeologicznej tego obszaru. Zalegają płytko na głębokości kilkudziesięciu metrów pod pokrywą 
mezozoiczną np. w rejonie Będusza (antyklina Mrzygłodu). Łupki krystaliczne, metaargillity, meta 
aleuryty i inne utwory staropaleozoiczne nawiercono otworami badawczymi i dokumentującymi w 
rejonie Myszkowa i Mrzygłodu, bezpośrednio pod utworami mezozoicznymi lub paleontologicznie 
udokumentowanymi osadami ludlowu, dewonu i/lub karbonu.  

Utwory triasu górnego (kajpru) to utwory iłowców z brekcją lisowską (część dolna) oraz iłów, iłowców 
i mułowców z wkładkami wapieni woźnickich (część górna). Utwory kajpru znane są z terenu miasta z 
licznych wychodni tych utworów na powierzchnię, m.in. w południowo-zachodniej części miasta 
(Potasznia, Będusz) oraz na południu (dz. Mrzygłód), a także z otworów wiertniczych.  

Utwory jury dolnej – lias –reprezentują tzw. warstwy helenowskie, występujące w okolicy Będusza i 
Mrzygłódki jako iły i muły i piaski. Ich miąższość dochodzi do 32 metrów .  

Utworu jury środkowej- dogger – reprezentwane przez piaski i piaskowce żelaziste, które tworzą 
tzw. warstwy kościeliskie. Osady te reprezentowane są przez morskie piaski i piaskowce 
średnioziarniste, słabo wysortowane, często z domieszka ostrokrawędzistego żwirku kwarcowego, 
zazwyczaj lekko gliniaste, z rozproszonym kaolinitem. Miąższość utworów wynosi około 35,0 metrów. 
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Pokrywa utworów czwartorzędowych jest nieciągła i posiada zmienną miąższość od 0 do ponad 50 
m. Występują w środkowej części miasta.  

Plejstocen- reprezentowany jest przez piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz piaski, żwiry rzeczne 
terasy akumulacyjne rzek. 

Holocen- są to mady i namuły rzeczne występując najczęściej na powierzchni tarasu zalewowego 
(muły piaszczyste z substancja humusową), lokalnie występują tutaj również torfy wypełniające wąskie 
starorzecza.  

3.2.2. Rejony z niekorzystnymi warunkami podłoża budowlanego, utrudniającymi 
budownictwo: 

 pomiędzy ulicami: Dworską -Kościuszki- Helenówką, 

 północna strona ulicy Okrzei i dalej wzdłuż ul. Pawiej po jej południowo-zachodniej stronie, 

 dolina Parkoszowickiego Potoku od ul. Waryńskiego po Kolonię Remby, 

 dolina Warty wzdłuż ulic: Pięknej i Koronacyjnej, 

 pomiędzy ulicami: Wyzwolenia- Krasickiego- Paderewskiego-Projektowaną- Chopina, 

 pomiędzy ulicami: Pułaskiego-Smudzówką-Łąkową. 

3.2.3. Obszary zagrożone występowaniem szkód górniczych: 

 pomiędzy ulicami: Słowackiego-Gołębią-Żwirową, 

 teren z hałdami i nasypami pomiędzy Parkoszowickim Potokiem a ul. Koronacyjną. 

3.2.4. Obszary możliwej lokalizacji składowisk odpadów nie posiadającej 
naturalnej warstwy izolacyjnej: 

 rejon dzielnicy Nowa Wieś od wysokości ul. Stolarskiej w kierunku północnym po Dzierżno 

(gm. Poraj) i dzielnica Osińska Góra - rejon ulic: Ziemniaczana-Osińska Góra-Grzybowa 

Dworska, 

 rejon dzielnicy Mrzygłódka - na północny-zachód od ul. Siewierskiej (aż po dzielnice Franulka i 

Papiernia) i południowy-wschód od tejże ulicy, 

3.2.5. Obszary lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych: 

Na obszarze miasta zidentyfikowano dwa składowiska odpadów niebezpiecznych stanowiących 
potencjalnie poważne zagrożenie dla funkcjonowania środowiska i zdrowia ludzi, tj.: 

 Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych (chemicznych) na Osińskiej Górze  

w rejonie skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Osińska Góra, 

 Składowisko osadów poneutralizacyjnych z przemysłowej oczyszczalni ścieków MFNE  

w dzielnicy Pohulanka położone po wschodniej stronie ulicy Stawowej, które stanowi 

zagrożenie ze względu na brak działań rekultywacyjnych w związku z zaprzestaniem 

działalności przez podmiot do tego zobowiązany. 

3.3. Uwarunkowania ekologiczne. 

3.3.1. Osnowa ekologiczna. 

Osnowa ekologiczna miasta to system terenów aktywnych biologicznie, przenikających obszar 

zurbanizowany, umożliwiających przyrodnicze powiązania funkcjonalne przez cyrkulację 

atmosferyczną, przepływ wody, migrację roślin i zwierząt i inne procesy przyrodnicze. Istnienie 

osnowy ekologicznej warunkuje utrzymanie względniej równowagi ekologicznej środowiska 

przyrodniczego, wzbogaca jego strukturę i urozmaica strukturę w sensie fizjonomicznym. Osnowę 

ekologiczną miasta Myszkowa tworzą elementy rangi lokalnej: cenne przyrodniczo lasy, zadrzewienia, 

otwarte przestrzenie rolnicze, łąki, a także doliny cieków wodnych tworzących system powiązanych ze 

sobą lokalnych korytarzy ekologicznych oraz ponadregionalny korytarz ekologiczny koryta rzeki Warty.  

3.3.2. Elementy rangi lokalnej. 

Strukturami przyrodniczymi o lokalnym znaczeniu ekologicznym są: 

 lokalne korytarze ekologiczne towarzyszące ciekom wodnym, 

 istniejące zwarte kompleksy leśne 

 tereny zieleni miejskiej, jak skwery i zieleńce, 
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 zgrupowanie drzew i krzewów różnicujące nisze ekologiczne, o istotnej roli krajobrazowo- 
fizjonomicznej, 

 mikropłaty ekologiczne drobnych kompleksów leśnych i semileśnych (enklawy leśne na 
terenach rolniczych, miejskich i podmiejskich, rozróżniające ich strukturę biotyczną, 
modyfikujące przebieg procesów przyrodniczych, posiadające istotne walory fizjonomiczne), 

 mikropłaty ekologiczne drobnych zbiorników i terenów hydrogenicznych (istotne rola w 
różnicowaniu nisz ekologicznych i w lokalnym obiegu wody, duże walory fizjonomiczne). 

Wszystkie wymienione elementy systemu osnowy ekologicznej Myszkowa wymagają ochrony w 

sensie terytorialnym oraz działań pielęgnacyjnych (podtrzymanie aktualnego stanu), restytucyjnych 

(przywracanie naturalnego stanu struktur przyrodniczych i rewaloryzacyjnych (wzrost 

bioróżnorodności, zmiana funkcji). System osnowy ekologicznej wymaga także wzmocnienia przez 

poprawę ciągłości przestrzennej (wprowadzenie nowych elementów i eliminacja barier 

antropogenicznych) i wzbogacanie bioróżnorodności. 

W warunkach postępującej urbanizacji zaplecza lasów strefy krawędziowej oraz rozbudowy sieci dróg 

w tej strefie, na pierwszy plan wysuwa się konieczność utrzymania powiązań pomiędzy głównymi 

kompleksami leśnymi oraz redukcji barier ekologicznych w ich obrębie. 

Obecność zabudowy w bliskim kompleksie dużych kompleksów leśnych- miejsca bytowania dużych 

zwierząt- wychodzących na tereny miejskie (dziki, lisy, kuny)- wymaga formułowania szczegółowych 

wymagań technicznych (np.: śmietniki- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt). 

3.3.3. Ochrona przyrody stan prawny. 

Kierunki polityki przestrzennej Myszkowa w zakresie ochrony obiektów i obszarów objętych różnymi 
formami ochrony przyrody zmierzają do tworzenia i zachowania systemu obszarów chronionych 
zgodnie ze standardami europejskimi. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta istotne 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, kształtowania warunków klimatycznych i 
hydrologicznych ma układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody. Na 
tych terenach funkcje gospodarcze i sposób zagospodarowania podporządkowane są zasadom 
ochrony ustanowionym na podstawie przepisów szczególnych. Działania służące ochronie dziedzictwa 
przyrodniczego i krajobrazowego zmierzają do zahamowania procesów degradacji terenów objętych 
ochroną oraz ustanowienie form ochrony dla terenów o dużych wartościach przyrodniczych i 
krajobrazowych. 

Na obszarze Myszkowa występują 4 formy ochrony prawnej, obejmującej 6 obiektów wymienionych 
poniżej: 

 pomnik przyrody - okaz cisa pospolitego (Taxus baccata) o obwodzie  
w pierśnicy 173 cm, zlokalizowany w Nowej Wsi (utworzony 1996 roku), 

 użytek ekologiczny - „Przygiełka”. Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie 
rzadkich i ustępujących gatunków roślin, o powierzchni ok. 12 ha zlokalizowane w obrębie 
Nowej Wsi (zgodnie z Rozporządzeniem nr 8/2002 wojewody śląskiego z 28.02.2002 r. 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 17/02, poz. 528), 

 użytek ekologiczny - „Bór Pohulanka”. Torfowisko przejściowe i bór bagienny położony na 
terenie Nadleśnictwa Siewierz, o powierzchni ok. 2,6 ha (zgodnie z rozporządzeniem 11/2002 
Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2002 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 20, z 27 marca 2002 roku), 

 użytek ekologiczny - „Olszynka” łęg olszowy położony na terenie Nadleśnictwa Siewierz, o 
powierzchni ok.1 ha (zgodnie z rozporządzeniem 14/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 
marca 2002 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 20, z 
27 marca 2002 roku), 

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - północno-wschodnia część 
Myszkowa została włączona do otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

 lasy państwowe Grupy I (ochronne) (Zarządzenie Nr 139 MOŚZNiL z 11 września 1996 r. 
dla N-ctwa Złoty Potok oraz Zarządzenie Nr 72 MOŚZNiL z 10 marca 1995 r. dla N-ctwa 
Siewierz). 

Ponadto zakwalifikowano do objęcia ochroną prawną: 

 „Żabie Doły” - obiekt zlokalizowany na gruntach skarbu państwa, obejmujący dwie działki 

geodezyjne nr 8199/1 i 8199/2, teren ogródków działkowych. Występuje tu torfowisko 

przejściowe z licznymi oczkami wodnymi. Teren otacza zagajnik brzozowy, który powinien 

zostać zachowany jako otulina obiektu. 
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 „Będuska Łąka" w oddziałach: 364 pododdział d i g oraz 365 pododdział d i g. Obejmuje 

podmokłą za stanowiskiem kosaćca syberyjskiego - Iris sibirica, mieczyka dachówkowego - 

Gladiolus imbiricatus oraz gatunków z rodziny storczykowatych. 

 „Osińskie Bagno" - obiekt zlokalizowany na gruntach prywatnych, obejmuje 62 działki  o  

numerach  od 4755  do 4816  oraz  7741.  Występuje tu torfowisko przejściowe oraz fragment 

boru bagiennego z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali województwa śląskiego.  

 „Grąd Będuski" - grunty leśne - własność Lasów Państwowych, zarządca Nadleśnictwo 

Siewierz, obręb Łysa Góra, teren położony pomiędzy ulicami Smudzówka i Łąkowa. 

Optymalna lokalizacja obejmuje pododdziały g i h oraz i oddziału 365, o powierzchni 2,10ha 

2,57ha 2,00ha - razem 6,67ha. Na obszarze tym występują stanowiska Asarum europaeum, 

Hedera helix, Convallaria maj lis, Viburnum opulus oraz Frangula alunus. 

3.4. Uwarunkowania sozologiczne (stan środowiska przyrodniczego). 

 Warunki aerosanitarne. 

Na stan powietrza atmosferycznego wpływa przede wszystkim stopień uprzemysłowienia regionu, 
wielkość emisji ze wszystkich źródeł, jak również warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 
Podstawowymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze atmosferyczne w Myszkowie jest pył, 
którego źródłem jest energetyka przemysłowa i technologie przemysłowe, dwutlenek azotu (transport, 
komunikacja i energetyka zawodowa) oraz dwutlenek siarki (energetyka zawodowa i sektor 
komunalno – bytowy). Stan zanieczyszczenie atmosfery jest konsekwencję rozmieszczenia głównych 
źródeł emisji zanieczyszczeń i zdolności atmosfery do samooczyszczania. Następuje stopniowo 
modernizacja systemów grzewczych, a z drugiej strony wzrasta znaczenie komunikacji samochodowej 
jako źródło zanieczyszczeń. Szczególnie uciążliwe dla środowiska są ulice Pułaskiego i Kościuszki (na 
odcinku od skrzyżowania z ulicami Krasickiego i Wolności do skrzyżowania z ulicami Sikorskiego i 
Jana Pawła II), gdyż są najbardziej obciążone ruchem samochodowym. 

 Natężenie hałasu. 

Na terenie miasta Myszków hałas wywołany jest zarówno funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych 

jak i ruchem komunikacyjnym - drogi wojewódzkie: DW793, DW791, DW789 oraz linia kolejowa. 

Hałas przemysłowy nie ma jednak zasadniczego znaczenia, gdyż ze względu na dostępność 
nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie hałasu, podczas modernizacji 
zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu. 

Podstawowym źródłem hałasu w Myszkowie jest komunikacja drogowa. Przeprowadzone badania 
akustyczne przez WIOŚ Katowice wykazały negatywny wpływ klimatu akustycznego na zabudowę 
mieszkaniową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komunikacji drogowej. Są 
to drogi przebiegające przez Centrum Miasta Myszkowa.  

Negatywny oddziaływanie hałasu drogowego w konsekwencji wymaga wprowadzenia działań 
ograniczających emisję hałasu wzdłuż analizowanych odcinków dróg. 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 

Stan zanieczyszczenia wód cieków bakteriobójczym jest zły, w większości przypadków nie odpowiada 
normom. Badania jakości wody w wodach zlewni rzeki Warty wykazały, iż w punktach zlokalizowanych 
na początku biegu rzeki, czyli w Kromołowie i poniżej zbiornika w Poraju, oraz w Wiercicy w ujściu do 
Warty, wody były zadowalającej jakości (III klasa jakości). Natomiast poniżej miasta Myszkowa były 
niezadowalającej jakości (IV klasa jakości). O takiej klasyfikacji zadecydowały wskaźniki tlenowe, 
biogenne oraz mikrobiologiczne. Ponadto, ocena zlewni rzeki Warty badanej pod kątem wymagań 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
normalnych wskazują, iż żadnym z punktów pomiarowych woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. 

3.5. Uwarunkowania zasobowo-użytkowe. 

Oceniając użytkowe właściwości środowiska przyrodniczego Myszkowa dla funkcjonowania miasta 

największe znaczenie ma jego potencjał produktywności biotycznej (agroekologiczny i leśny) oraz 

potencjał wodny. Myszków posiada złoża surowców mineralnych, w tym udokumentowane złoże rud 

molibdenowo – wolframowo – miedziowych, oznaczone na rysunku studium, którego dokumentacja 

geologiczna została przyjęta przez Ministra Środowiska.  
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3.5.1. Potencjał wodny. 

Wody powierzchniowe. 

Miasto Myszków położone jest w przeważającej części w zlewni rzeki Odry. Natomiast niewielki 
obszar południowej części przedmiotowego terenu leży z zlewni rzeki Wisły. Przez centrum Miasta 
przepływa rzeka Warta, która przebiega z kierunku południowo – wschodniego na północny – zachód. 
Ponadto przez teren miasta przepływają dopływy rzeki Warty, do których należy zaliczyć:  

 Parkoszowicki Potok,  

 Czarna Struga (Leśniówka), 

 Budzisko, 

 Jaworznik (Potok Jaworznicki),  

 Dopływ spod Kopalni (Potok Mrzygłodzki),  

 Dopływ spod Będusza (Potok z Będusza), 

 Dopływ spod Huty Starej (Mijaczowski). 

 Dopływ z Pohulanki 

 Dopływ spod Nowej Wsi Żareckiej (Stuła) 

 Smudzówka 

Wody podziemne. 

Gmina Myszków położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 327 
„Lubliniec – Myszków”, gromadzącego wodę w spękanych i szczelinowatych utworach (dolomitach i 
wapieniach) triasu środkowego i najwyższego triasu dolnego (wapienia muszlowego i retu). Aby daną 
jednostkę zakwalifikować do rangi GZWP, musza być spełnione następujące kryteria: 

 wydajność pojedynczego utworu studziennego (Q) - >70m³/h, 

 możliwości budowy ujęcia o wydajności - >10 000 m³/d, 

 wodoprzewodność (przewodność hydrauliczna T) - >10m³/h, 

 jakość wody – klasa I. 

Zaopatrzenie w wodę. 

Zaopatrzeniem w wodę mieszkańców miasta zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Myszkowie. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć głębinowych, zlokalizowanych w różnych 
punktach miasta, które bazują na poziomie wodonośnym serii węglanowej triasu. Wodociągi 
myszkowskie eksploatują obecnie z różnym nasileniem i częstotliwością 6 ujęć wód podziemnych (7 
studzien głębinowych) bazujących na powyższym poziomie.  

Zidentyfikowano trzy stopnie zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wód podziemnych: 

 średni stopień zagrożenia GUPW: rejon Będusza - po obu stronach ulicy Pułaskiego, wzdłuż 

ulic: Wyzwolenia i Folwarcznej, teren pomiędzy torami kolejowymi a doliną Warty - począwszy 

od Starego Myszkowa aż do oczyszczalni ścieków, 

 wysoki stopień zagrożenia GUPW: teren ograniczony potokiem Budzisko-torami kolejowymi - 

ul. Koronacyjną - ul. Gruchlą, 

 bardzo  wysoki stopień zagrożenia GUPW: po obu stronach ulicy Koronacyjnej na wysokości 

jej zbiegu z ul. Projektowaną, rejon centrum dz. Mrzygłód od styku ulicy Chopina z ul. 

Poniatowskiego aż do torów kolejowych CMK. 

Poza wyżej wymienionymi, zdecydowana większość obszaru miasta Myszkowa posiada bardzo niski i 

niski stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wód podziemnych.  

Z poniższego rysunku, który obrazuje miąższość terenu w odniesieniu do poszczególnych ujęć wód 

gruntowych wynika, że poziom zabezpieczenia zasobów wodnych jest zadowalający. 
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3.5.2. Potencjał produktywności biotycznej. 

Lasy publiczne zajmują 957 ha powierzchni miasta, z czego 12,7 ha stanowi własność gminy. 

Lesistość miasta wynosi 24,5%. Stan produkcji leśnej nie ma istotnego znaczenia dla funkcjonowania 

miasta, w przeciwieństwie do pozaprodukcyjnych funkcji lasu (glebochronnej, wodochronnej, 

klimatotwórczej i biocenotycznej). 

Największy potencjał agroekologiczny posiadają gleby na terenie Będusza i Mrzygłódu. Na terenie 

miasta występują grunty orne zaliczane do gleb kompleksów  od 2 do 9, z przewagą gleb kompleksu 

6, 2, 4 oraz 8. Do najkorzystniejszych należą:  

 Kompleks 2 – pszenno – dobry. 

Kompleks 2 – pszenno - dobry występują w południowej części m. Myszkowa, na terenie Będusza i 

Mrzygłodu na glebach wytworzonych z glin, iłów i rędzin. Charakterystycznymi jednostkami glebowymi 

w tym kompleksie są gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane. Są to gleby strukturalne ciepłe, 

biologicznie czynne i zasobne w substancje pokarmowe. Na glebach tego kompleksu można uprawić 

pszenicę, buraki cukrowe, warzywa, rośliny pastewne i przemysłowe. 

 Kompleks 3 – pszenno – wadliwy. 

Kompleks ten obejmuje gleby wytworzone z wapieni. Zajmuje małe powierzchnie w południowej części 

Myszkowa ( Będusz i Mrzygłód). Gleby tego kompleksu nadają się pod uprawę pszenicy i innych roślin 

zbożowych. 

 Kompleks 4 – żytni – bardzo dobry. 

Gleby tego kompleksu występują na terenie Będusza. Dominują w nim gleby pseudobielicowe 

zalegające płytko na glinach, gleby wytworzone z glin lekkich, pyłów zwykłych, całkowitych i 

naglinowanych. Z uwagi na niewielką powierzchnię gruntów ornych nie ma większego znaczenia 

gospodarczego. 

 Kompleks 5 – żytni – dobry. 
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Większy obszar gleb tego kompleksu występuje w południowej części miasta Myszkowa. Kompleks 

ten obejmuje głównie gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane, wytworzone z piasków 

gliniastych lekkich całkowitych oraz głęboko podścielonych piaskiem luźnym lub słaboglinistym,  

a także niewielkie powierzchnie lekkich rędzin i mad na podłożu piaszczystym. Na glebach tego 

kompleksu można uzyskać średnie a nawet dobre plony żyta, jęczmienia i ziemniaka. 

 Kompleks 6 – żytnio-słaby. 

Kompleks ten obejmuje gleby wytworzone z piasków. Występują także lekkie i płytkie spiaszczone 

rędziny, gliny na piasku i bardzo lekkie mady. Są to gleby brunatne kwaśne i pseudobielicowe bardzo 

kwaśne, o niskiej zawartości próchnicy, ubogie w składniki pokarmowe. Dobór roślin na tym 

kompleksie ogranicza się do żyta i ziemniaków.  

 Kompleks 8 – zbożowo – pastewny – mocny. 

Występują on w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, szczególnie na północy miasta. 

Kompleks ten obejmuje gleby o ciężkim składzie mechanicznym gleby gliniaste z iłem  

w podłożu oraz gliniaste ciężkie naiłowe. Pod względem typologicznym są to głównie gleby 

pseudobielicowe i brunatne kwaśne. Cechą charakterystyczną tego kompleksu jest ich wadliwe 

uwilgocenie. Są to gleby okresowo lub trwale za mokre. Uprawia się na nich rośliny pastewne  

i motylkowe, a z roślin zbożowych pszenicę. 

Na terenie całego miasta plamami występują kompleksy 6 – żytni – słaby i 7 – żytni- najsłabszy. 

Największą powierzchnię kompleksy te zajmują w północnej części Myszkowa. Na użytkach zielonych 

najkorzystniejszy kompleks – 1z użytki zielone dobre i bardzo dobre występują na terenie Będusza  

o powierzchni 35 ha. Użytki zielone zaliczane do tego kompleksu należą do II – III klasy bonitacyjnej  

i stanowią w przewadze łąki. Ponadto na obszarze miasta występują gleby organiczne mułowo – 

torfowe oraz torfowe w dolinie rzeki Warty, zaliczane do kompleksu 2z – użytki zielone średnie i 3z – 

użytki zielone bardzo słabe. 

3.5.3. Surowce mineralne 

Na terenie miasta Myszkowa występują złoża surowców mineralnych, z których najważniejsze to 

udokumentowane złoże polimetaliczne rud molibdenowo – wolframowo – miedziowych. Złoża te są na 

etapie diagnozowania zgodnie z koncesją nr 5/2006/p, wydaną przez Ministra Środowiska na 

rozpoznanie i badanie złóż, udzieloną Śląsko-Krakowskiej Kompanii Górnictwa Metali Sp. z o.o.  

Do surowców energetycznych należą: 

 Węgiel brunatny występuje w obrębie warstw blanowickich jury dolnej. Tworzył się na 

obszarach rozległych śródlądowych, bagnistych obniżeń. Główny pokład ma miąższość 0,5-30 

m. Od początku wieku był wydobywany w kopalniach z rejonu Mrzygłodu i Marciszowa. 

Aktualnie nie ma znaczenia gospodarczego. 

 Torfy - niewielkie płaty torfu o maksymalnej miąższości do 4 m występują lokalnie w dolinie 

Warty. Ze względu na rozmiary wystąpień nie mają znaczenia gospodarczego 

Do surowców metalicznych należą: 

 Rudy cynku i ołowiu - rudy Zn i Pb związane są z poziomem dolomitu kruszconośnego 

środkowego triasu. W mniejszym stopniu skałami rudonośnymi są dolomity retu i warstwy 

diploporowe, a podrzędnie inne skały węglanowe wapienia muszlowego i sporadycznie – 

piaskowce dolnego triasu. Przejawy mineralizacji zostały stwierdzone na całym obszarze 

Myszkowa. Jest to szczególnie wysoka koncentracja kruszcowa, reprezentuje ona prawie 

wyłącznie typ siarczkowy. 

 Rudy polimetaliczne - molibdenu - wolframu - miedzi.  

Do surowców skalnych należą: 

 Węglany - w przeszłości na dużą skalę eksploatowane były górnotriasowe brekcje 

węglanowe, występujące wśród iłowców i mułowców, wraz z którymi tworzą formację 
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lisowską. Były stosowane w lokalnym budownictwie jako atrakcyjny wizualnie materiał. 

Nieczynne wyrobiska występują w okolicach Mrzygłodu, Będusza. 

 Wychodnie wapieni woźnickich górnego triasu - mają one ograniczony zasięg 

przestrzenny wśród utworów ilastychretyku. Były przedmiotem eksploatacji na skalę lokalną w 

rejonie Będusza. Dla celów lokalnego budownictwa okresowo wydobywane były wapienie 

diploporowe z okolic Mrzygłodu. Aktualnie nie są eksploatowane. 

Surowce ceramiczne: 

W rejonie Myszkowa eksploatowane były iły retyku. Spośród utworów jurajskich szczególnie wysoką 

wartość użytkową mają glinki z warstw helenowskich, które eksploatowane były w rejonie Myszkowa 

na potrzeby produkcji ceramiki ogniotrwałej i szlachetnej. Po wyeksploatowaniu partii bilansowej 

eksploatacja została zarzucona. Czynne są wyrobiska założone w mułowcach warstw blanowickich 

dolnej jury z rejonu Mrzygłódki, skąd wydobywany surowiec jest wykorzystywany w cegielni. Czynne 

są także cegielnie w rejonie Połomii Myszkowskiej pracujące w oparciu o mułowce i iłowce warstw 

łysieckich, reprezentujące toars. 

Surowce okruchowe: 

Szczególnie intensywnie eksploatowane były pospółki reprezentujące warstwy połomskie jury dolnej. 

Na skalę przemysłową wydobywano je w rejonie Nowej Wsi skąd opisano stratotyp tej jednostki 

litostratygraficznej. Na mniejszą skalę były eksploatowane w okolicach Mrzygłódki. Aktualnie pospółki 

warstw Połomskich pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby lokalne jako kruszywo budowlane. 

Perspektywiczne są także złoża piasków rzecznych i eolicznych, np. w dolinie Warty i w rejonie 

dotychczasowego pozyskiwania (Światowit). 

3.5.4. Odnawialne źródła energii, w tym elektrownie wiatrowe  

Na terenie miasta brak obszarów, na których znajdują się urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  100 kW. 

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ; 

Głównym celów polityki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do środowiska kulturowego 

jest ochrona i rewaloryzacja wszystkich jego walorów, które stanowią o pięknie i tożsamości 

historycznej miasta.     

 

Celem wprowadzenia ochrony jest:  

 zachowanie zidentyfikowanych wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego 

materialnego i niematerialnego, 

 wyeksponowanie obszarów i  obiektów o istotnych wartościach zabytkowych i kulturowych,  

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i przeciwdziałanie negatywnym zmianom 

funkcjonalno-przestrzennym w obszarach posiadających wartości  kulturowe. 

W celu ochrony wartości zabytkowych i kulturowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

określa się:  

 obszary i obiekty, które ze względu na posiadane wartości kulturowe objęte zostały ochroną 

konserwatorską lub urbanistyczną,   

 zasady ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszarów i obiektów, w tym ograniczenia 

w zagospodarowaniu. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie Myszkowa oparta jest o przepisy prawa ustawowego i 

lokalnego (miejscowego). 
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Ochroną konserwatorską, wynikającą z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami - Dz. U.  Nr 162 poz.1568)  objęte są: 

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, w tym układy urbanistyczne i zespoły 
budowlane, dzieła architektury i budownictwa,  

- zabytki objęte ochroną z mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Organem właściwym do spraw ochrony zabytków na terenie Myszkowa jest Śląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. 

4.1. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Do rejestru zabytków nieruchomych wpisane są obecnie 4 obiekty (obszary, zespoły i obiekty 

stanowiące ich części lub pojedyncze zabytki), należą do nich: 

Myszków - m.: 

 Pałacyk Fabrykanta, ul. Kościuszki 8, nr: A/55/01 

Myszków – Mijaczów: 

 kaplica pw. Narodzenia NMP z murem i piwnicami oraz otaczający park, nr: A/414. 

Myszków – Mrzygłód: 

 zabytkowy układ urbanistyczny, nr rej.: A-361/78, 

 kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z otoczeniem w ramach ogrodzenia ul. Św. Królowej 

Jadwigi, nr: A/116. 

4.2. Gminna Ewidencja Zabytków. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych jest  38 obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. Tabela 

przedstawia obiekty zabytkowe wskazane do ochrony konserwatorskiej na podstawie ustawy o 

ochronie i opiece nad zabytkami: 

Tabela 1. Zespoły i obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Nr Obiekt Adres obiektu 
Dzielnica 

współczesna 
Obecna funkcja obiektu 

     

1.  Zespół dworski w Myszkowie:  czworak I ul. Folwarczna 2 Będusz Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

2.  Zespół dworski w Myszkowie-Będuszu:  
czworak II 

ul. Folwarczna 2 Będusz Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

3.  Zespół dworski w Myszkowie-Będuszu:  
czworak III 

ul. Folwarczna 2 Będusz Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

4.  Zespół dworski w Myszkowie-Będuszu:  
dwór 

ul. Folwarczna 1 Będusz Budynek mieszkalny - 
rezydencjonalny 

5.  Zespół dworski w Myszkowie - Będuszu:  
obora I 

ul. Folwarczna 1 Będusz Budynek gospodarczy 

6.  Zespół dworski w Myszkowie - Będuszu:  
obora II 

ul. Folwarczna 1 Będusz Budynek gospodarczy 

 

7.  Zespół dworski w Myszkowie-Będuszu:  
spichlerz 

ul. Folwarczna 1 Będusz Budynek gospodarczo - 
magazynowy 

8.  Willa Bauerertzów ul. Pułaskiego 42 Myszków Budynek mieszkalny - 
rezydencjonalny 

9.  Zespół Fabryki Włókienniczej „WARTEX” ul. Kościuszki 8 Myszków Budynek dawnej przędzalni, 
budynek farbiarni, magazyn 
z łukowym dachem. 

10.  Zespół Fabryki Papieru ul. Pułaskiego 6 Myszków Budynek kotłowni 
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Nr Obiekt Adres obiektu 
Dzielnica 

współczesna 
Obecna funkcja obiektu 

     

11.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 4 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

12.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 6 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

13.  Budynek mieszkalny  ul. Kościuszki 13 Myszków Budynek mieszkalny  
 

14.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pułaskiego 40/1 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

15.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pułaskiego 40/2 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

16.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pułaskiego 40/3 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

17.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pułaskiego 40/4 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

18.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pułaskiego 40/5 Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

19.  Budynek mieszkalny ul. Wiśniowa 95 Myszków Budynek mieszkalny  
 

20.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 2a Myszków Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

21.  Budynek murowany ul. Królowej Jadwigi 27 Mrzygłód Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

22.  Budynek usługowo - mieszkalny ul. Kościuszki 93 Myszków Budynek usługowo - 
mieszkalny 

23.  Budynek usługowo - mieszkalny ul. Plac Dworcowy 5 Myszków Budynek usługowo - 
mieszkalny 

24.  Budynek usługowo - mieszkalny ul. Plac Dworcowy 7 Myszków Budynek usługowo - 
mieszkalny 

25.  Chałupa drewniana ul Królowej Jadwigi 24 Mrzygłód Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

26.  Chałupa drewniana ul. Królowej Jadwigi 19 Mrzygłód Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

27.  Chałupa drewniana ul. Królowej Jadwigi 31 Mrzygłód Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

28.  Chałupa drewniana ul. Paderewskiego 9 Mrzygłód Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

29.  Budynek dworca autobusowego ul. 1 Maja 2 Myszków Dworzec autobusowy 

30.  ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO  -  
budynek dworca kolejowego 

ul. Plac Dworcowy  2 Myszków Dworzec kolejowy 

31.  Kaplica przydrożna w Będuszu ul. Pułaskiego Będusz Budynek kultu religijnego 
 

32.  Kapliczka przydrożna na Czarnej Strudze ul. Kościuszki Myszków Obiekt kultu religijnego 

 

33.  Kapliczka przydrożna – ul. Krasickiego 83 ul. Krasickiego 83 Myszków Obiekt kultu religijnego 
 

34.  Kościół Rzymsko – Katolicki p.w. Św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 

ul. Prymasa 
Wyszyńskiego 7 

Myszków Budynek kultu religijnego 

 

35.  Postument upamiętniający wielki piec 
„Michałów 1837” 

ul. Wiśniowa 95 Myszków Postument 

36.  Zespół podworski – Papiernia: młyn wodny, 
ruiny dworu, pozostałości parku  
podworskiego 

ul. Papiernia 12 Mrzygłód Zabudowania dawnego 
dworu, park podworski, młyn 
nad Wartą. Obiekty w 
ramach tego zespołu, to 
ruiny oraz budynki w złym 
stanie technicznym. Teren 
parku częściowo porasta 
zieleń ruderalna. 
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4.3. Obszary o wartościach historyczno- kulturowych rekomendowane do 
ochrony poprzez ustalenie stref ochrony konserwatorskiej. 

Zidentyfikowano 7 układów przestrzennych istniejących i rekomendowanych do objęcia ochroną o 

wysokich wartościach historyczno – kulturowych, w tym tereny otoczenia i ekspozycji zabytków: 

 teren kościoła parafialnego w Mrzygłodzie, w granicach ogrodzenia (objęcie strefą ochrony 

konserwatorskiej „A”), 

 teren cmentarza grzebalnego w Myszkowie (przy ul. Sikorskiego) w granicach ogrodzenia 

(objęcie strefą ochrony konserwatorskiej „B”), 

 teren cmentarza grzebalnego w Mrzygłodzie w granicach ogrodzenia (strefa objęcie strefą 

ochrony konserwatorskiej „B”), 

 teren podworski w Papierni (objęcie strefą ochrony konserwatorskiej „B”), 

 teren zespołu dworskiego w Myszkowie – Będuszu (objęcie strefą ochrony konserwatorskiej 

„B”), 

 układ urbanistyczny miasta Mrzygłodu (objęcie strefą ochrony konserwatorskiej „B”), 

 obszar krajobrazu kulturowego – Będusz (wskazanie do objęcia strefą obszaru chronionego 

krajobrazu kulturowego „K”). 

Obszary, na których znajdują się zabytkowe układy, zespoły przestrzenne i obiekty, na podstawie 
art.19 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece nad zabytkami, rekomenduje się do 
ochrony poprzez ustalenie stref ochrony konserwatorskiej, celem wprowadzenia prawem miejscowym 
nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu, gwarantujących utrzymanie 
charakterystycznych cech struktury kompozycji przestrzennej, przebiegu układu ulicznego, gabarytów 
i cech zabudowy oraz towarzyszącej im zieleni oraz widokowych powiązań przestrzennych. 

4.4. Stanowiska archeologiczne zidentyfikowane w AZP  

Tabela 2. Zestawienie stanowisk archeologicznych. 

Oznaczenie na 
rysunku studium 

Obszar występowania Chronologia 
   

OW1 
obszar zlokalizowany na gruntach Mrzygłodu w kierunku płd. 
od zabudowy 

osady średniowieczne 

OW2 
obszar położony na gruntach Mrzygłodu zlokalizowany na 
płd. od cmentarza grzebalnego 

osada średniowieczna 

OW3 
obszar położony na gruntach Mrzygłodu w kierunku pn. – 
zach. od zabudowy 

osada średniowieczna 

OW4 obszar w granicach miasta Mrzygłód  

OW5 
obszar położony na gruntach Nowej Wsi Stanowisko wielokulturowe: osada 

średniowieczna i nowożytna 

OW6 
strefy „OW6” nie oznaczono na rysunkach z uwagi na jej 
położenie poza granicami administracyjnymi miasta 

 

OW7 obszar położony w Myszkowie – Mijaczowie  

OW8 
obszar położony w kierunku zach. od kościoła parafialnego w 
Myszkowie. 

epoka kamienia 

OW9 obszar położony na gruntach osady Ciszówka.  

OW10 obszar położony na gruntach Będusz osadę średniowieczna i nowożytna 
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4.5. Obiekty, objęte ochroną na  podstawie przepisów prawa lokalnego. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie obiektów objętych ochroną w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Obiekt MPZP  
  

Willa Bauerertzów 
(ul. Pułaskiego 42) 

uchwała Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005r. 

Kotłownia na terenie Fabryki Papieru  
(ul. Pułaskiego 6)  

 

uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. 

Budynki IV i V maszyny papierniczej Fabryki 
Papieru  
(ul. Pułaskiego 40/4) 

uchwałą Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 31 stycznia 2007r. 

Dawna przędzalnia zespołu Fabryki Włókienniczej 
„WARTEX”  
(ul. Kościuszki 8)  

uchwałą Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005r. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 2a) 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 4)  

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 6) 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 13) 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 32) 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Kościuszki 93) 

Budynek usługowo-mieszkalny  
(ul. Pl. Dworcowy 5) 

Budynek usługowo-mieszkalny  
(ul. Pl. Dworcowy 7) 

uchwałą Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005r. 

Budynek dworca kolejowego  
(ul. Pl. Dworcowy 2) 

Budynek dworca autobusowego  
(ul. 1 Maja 2) 
Kościół Rzymsko – Katolicki p.w. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika wraz z Kaplicą 

(ul. Prymasa Wyszyńskiego)  

 

uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Pułaskiego 40/1)  

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Pułaskiego 40/2) 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Pułaskiego 40/3) 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
(ul. Pułaskiego 40/4) 

Budynek mieszkalny  
(ul. Wiśniowa 95) 

uchwała Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 31 styczeń 2007r. 

Kapliczka przydrożna w Czarnej Strudze 
(ul. Kościuszki) 

uchwała Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 29 września 2009r. 

Kapliczka przydrożna  
(ul. Krasickiego) 

uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 29 października 2008r. 

Postument upamiętniający lokalizację wielkiego 
pieca „Michałów 1837” 

uchwała Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 31 styczeń 2007r. 
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5. WARUNKI I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA. 

5.1. Ludność. 

W roku 2010 liczba mieszkańców Myszkowa wynosiła  32 721 osób, co stanowi 0,7% ludności 

województwa śląskiego i prawie 46% powiatu myszkowskiego. 

Ogólna liczba mieszkańców Myszkowa w latach 2000-2010 uległa spadkowi; najwyższa była w 2000 r. 

i kształtowała się wtedy na poziomie 33 415 osób, a najniższa na koniec 2010 r. Łącznie w przeciągu 

10 lat miasto zanotowało spadek liczby mieszkańców o 694 osoby. Dzieje się to za sprawą niskiego 

przyrostu naturalnego, co jest wynikiem starzenia się społeczeństwa oraz ujemnego salda migracji. 

Rysunek 1. Struktura wieku ludności według płci i wieku w Myszkowie- stan 31.12.2010 

 

Struktura wieku i płci ludności ma cechy struktury zdeformowanej przez dwa powojenne wyże 

demograficzne: z lat 50-tych i 70-tych. Zjawisko to obrazuje załączona tzw. piramida wieku i płci 

ludności. 

Tabela 3. Struktura ludności wg wieku w % ogółu mieszkańców w latach 1998, 2004 i 2010. 

  1998 2004 2010 
    

wiek przedprodukcyjny (0 – 18 lat) 24,0 (8 160) 19,05 (7 325) 16,5 (5 400) 

wiek produkcyjny (19 – 59/64 lat) 62,2 (21 192) 65,60 (20 006) 66,26 (21 681) 

wiek poprodukcyjny (60/65 i więcej lat) 13,8 (4 690) 15,35  (5 685) 17,24 (5 640) 

 

Obszar Myszkowa charakteryzują takie zjawiska jak: nadumieralność ludności, "starzenie się 

społeczeństwa", dysproporcje w strukturze płci ludności, duży spadek liczby mieszkańców. Udział 

osób w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) w roku 2010r. wynosił 16,5%, udział osób wieku 

produkcyjnym wynosił 66,26%. Ludność w wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej lat) stanowi 17,24% 

ogółu mieszkańców miasta, więc blisko co piąty mieszkaniec miasta jest w wieku emerytalnym. 

Analiza rozmieszczenia ludności na obszarze miasta potwierdza koncentrację ludności w Myszkowie 

Starym i Nowym, Mijaczowie i Pohulance, przy równoczesnym spadku liczby mieszkańców w Nowej 

Wsi, Mrzygłodzie, Mrzygłódce i Będuszu.  

Poniższy wykres ilustruje rozmieszczenie przestrzenne mieszkańców Myszkowa w podziale na 

umowne dzielnice: Stary i Nowy Myszków - 17256, Mijaczów - 5344, Pohulanka - 4619, Mrzygłód - 

2729, Nowa Wieś - 2056, Będusz – 1077. 
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Ocena dostępnych danych liczbowych dotyczących struktury ludności wg wieku  

w poszczególnych dzielnicach miasta pozwala na stwierdzenie, że jest ona niemal jednolita dla terenu 

całego miasta. Trudno wyróżnić dzielnice „młode” demograficznie bądź „stare”. 

Liczba pracujących w 2009 r. wyniosła 6,0 tys. osób. W 2009 r. na terenie gminy Myszków w rejestrze 

REGON zarejestrowanych było 3,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W przeliczeniu na 10 tys. 

ludności w gminie przypada 912 osób prowadzących działalność gospodarczą. W 2009 r. liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosi 2305 osób, z czego 49,8% stanowiły 

kobiety. 

5.2. Prognoza demograficzna. 

Według prognoza GUS lata na lata 2010-2030, obserwowane tendencje zmian demograficznych będą 

się pogłębiać. Prognoza rozwoju ludności kraju do 2030 roku, opracowana przez GUS jest w swej 

wymowie pesymistyczna, przewiduje bowiem dalszy wzrost emigracji zarobkowej Polaków i spadek 

ludności kraju do 35,7 mln osób. Założenia tej prognozy zostały następnie proporcjonalnie 

przeniesione na poszczególne miasta i gminy, co niekoniecznie musi się potwierdzać w 

indywidualnych przypadkach. 

Kierunek zmian demograficznych w Myszkowie jest podobny do trendów demograficznych w 

województwie śląskim i w  Polsce. Można sformułować następujące wnioski dla miasta:  

 zmniejsza się liczba mieszkańców miasta, 

 postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej wyrażający się we wzroście 

liczebności grupy osób w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym, 

 wysoka liczebność grupy ludności w wieku produkcyjnym oraz jej aktywność zawodowa 

wymagać będzie przygotowania znacznych ilości nowych miejsc pracy w celu zmniejszenia 

bezrobocia, 

 zmiany liczby mieszkańców wynikają głównie z przyrostu naturalnego, w mniejszym stopniu 

z migracji. W latach 90-tych przyrost naturalny i saldo migracji stałej ulegało stopniowemu 

zmniejszeniu, a od 2002 roku obie te wielkości elementy są ujemne, 

 w celu zatrzymania w Myszkowie ludności, szczególnie młodej, miasto powinno zadbać o 

zapewnienie odpowiednich warunków życia i rozwoju. Szczególnie ważna jest polityka 

mieszkaniowa, dbałość o rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej itp. 

5.3. Infrastruktura społeczna. 

Niniejszy punkt zawiera ogólne dane na  temat infrastruktury społecznej na podstawie inwentaryzacj i 

urbanistycznej z analizą stanu zagospodarowania miasta oraz opracowań Urzędu Statystycznego w 

Katowicach. 

5.3.1. Oświata i wychowanie. 

Zestawienie podstawowych danych statystycznych temat sfery wychowawczo-oświatowej: 

 Placówki wychowania przedszkolnego – 9 (w tym przedszkola – 6), 

53% 

16% 

14% 

8% 

6% 3% 

Stary i Nowy Myszków 

 
Mijaczów 

Pohulanka   

Mrzygłód 

Nowa Wieś 

Będusz  
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 Miejsca w przedszkolach – 700, 

 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 850 (w tym w przedszkolach – 784), 

 Szkoły podstawowe – 8, 

 Uczniowie szkół podstawowych – 1684, 

 Gimnazja – 5, 

 Uczniowie gimnazjów – 1010. 

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 

 Liceum Ogólnokształcące im. H. Sucharskiego (ul.11 Listopada 9), 

 Technikum nr 1 im. E. Kwiatkowskiego (ul. Kwiatkowskiego 18), 

 Zespół Szkół nr 2 im. H. Sucharskiego (ul. Pułaskiego 70). 

Szkoły podstawowe i gimnazja: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza (ul. Leśna 1), 

 Zespół Szkół Publicznych nr 2 (ul. Jaworznicka 34), 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im.T. Kościuszki (ul. Kościuszki 30), 

 Szkoła Podstawowa nr 4  (ul. Jedwabna 93), 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza (ul. Sikorskiego 20a), 

 Szkoła Podstawowa nr 6 (ul. Wapienna 2), 

 Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Pińczycka 2), 

 Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Traugutta 43). 

Przedszkola: 

 Przedszkole nr 1 (ul. Sucharskiego 32), 

 Przedszkole nr 2 (ul. Pułaskiego 7A), 

 Przedszkole nr 3 (ul. Millenium 19), 

 Przedszkole nr 4  (ul. Skłodowskiej 7), 

 Przedszkole nr 5 im. M. Konopnickiej (ul. Stalowa 1), 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole nr 6 (ul. Traugutta 43). 

5.3.2. Kultura. 

 Miejski Dom Kultury, Kino "Jubileuszowe" (ul. 3 Maja 15), 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (ul. Kościelna 27), 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (ul. Wyszyńskiego 7A). 

5.3.3. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i opieka socjalna. 

 Szpital Powiatowy (al. Wolności 29), 

 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 (ul. Strażacka 45), 

 Przychodnia Medycyny Rodzinnej (ul. Władysława Sikorskiego 71), 

 Przychodnia NZOZ "Światowid" (ul. 1 Maja 130), 

 Przychodnia wieloprofilowa, diagnostyczno-lekarska "Asmed" (ul. Kwiatkowskiego 1), 

 Przychodnia NZOZ "Światowid 2" ( ul. Piłsudskiego 33), 

 Przychodnia specjalistyczna "Inter Optica" (ul. Wyszyńskiego 2/4), 

 Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej (ul. ul. Traugutta 41), 

 Klinika św. Moniki (ul. Wolności 20), 

 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 (ul. Partyzantów 21), 

 NZOZ "Medicor" (ul. Kościuszki 27), 

 Szpital Powiatowy – Oddział Rehabilitacyjny (ul. Grzybowa 4), 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(ul. Pułaskiego 7). 

5.3.4. Sport i rekreacja. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - kryta pływalnia  (ul. Miedziana 3), 

 Klub Sportowy Myszków - boisko piłki nożnej (ul. Pułaskiego), 
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 Teren rekreacyjno-sportowy (ul. Jana Pawła II), 

 Teren gier "paintball" (ul. Dworska), 

 Tor wyścigowy dla gokartów (ul. Jana Pawła II), 

 Boisko sportowe (ul. Pawia), 

 Boisko sportowe w Mrzygłodzie (ul. Plac Sportowy), 

 Strzelnica (ul. Słowackiego). 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
LUDNOŚCI I JEJ MIENIA. 

6.1. Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 

Obecnie na terenie Myszkowa występuje jeden zakład (PUREKO Sp. z o.o., ul. Partyzantów 30) o 

podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ze względu na składowanie substancji 

niebezpiecznej (Toluilenodiizocyjanian - TDI-80) w średniej ilości 35 ton. 

Zakład ten został zakwalifikowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 roku, 
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości 
przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Zapobieganie zagrożeniom w sferze gospodarki przestrzennej, w oparciu o art. 73 ustawy z dn. 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zmian.), możliwe jest w zakresie:  

− planowania nowych lokalizacji zakładów mogących stwarzać zagrożenia, na terenach o podobnej 
funkcji co oznacza utworzenie stref funkcjonalnych, a tym samym pozwala na oddzielenie obszarów 
przemysłowych od terenów wymagających ochrony – tereny mieszkaniowe.  

− stosowania przepisów odrębnych (np. ochrony przeciwpożarowej) w planach zagospodarowania 
przestrzennego.  

W większości zagrożeń katastrofalnych nie można przeciwdziałać w sferze planowania 
przestrzennego, a jedynie można niwelować ich skutki poprzez działanie właściwych służb 
ratowniczych i szybkiego reagowania.   

Tym samym należy zapewnić na terenie miasta sprawny układ komunikacyjny umożliwiający 
jednostkom ratowniczym i szybkiego reagowania możliwość szybkiego i bezkolizyjnego 
przemieszczania. 

6.2. Zagrożenie powodziowe. 

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity), 

uwzględnia się ustalenia wynikające ze „studium ochrony przeciwpowodziowej”, dotyczące granic 

zasięgu wód powodziowych.  

Zgodnie z ww. ustawą Prawo wodne oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 

ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159), Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pomocą dyrektorów właściwych RZGW oraz centrów 

modelowania powodziowego stworzonych w czterech oddziałach IMGW, zobowiązany jest wykonać 

mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego (art. 88 d. ustawy Prawo wodne) do 22.12.2013 r. oraz plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 88 g. ustawy Prawo wodne) do 22.12.2015 r. Zgodnie z 

przepisami przejściowymi wynikającymi z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo 

wodne, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159), do czasu 

opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, studium ochrony przeciwpowodziowej 

sporządzone przez dyrektora RZGW zachowuje ważność (art.14).  

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty należy wprowadzać zakaz lokalizacji 

nowej zabudowy. Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią określone są w przepisach odrębnych (ustawa Prawo wodne - art. 88 I. ust. 1) 

oraz wynikające z ochrony wód (art. 40 ust. 1.), dotyczących wprowadzania zakazów wykonywania 

zarówno robót i czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią, jak i takich, które mogą 

spowodować zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. Tylko w szczególnych 
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przypadkach, jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ustawie Prawo wodne.  Na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią istnieje zakaz: wykonywania urządzeń wodnych oraz 

budowy innych obiektów budowlanych (art. 88 l. ust. 1 pkt 1); sadzenia drzew i krzewów (…) (art. 88 l. 

ust.1 pkt 2); zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót 

(…) (art. 88 l. ust.1 pkt 3).  

Możliwości zapobiegania zagrożeniom w sferze gospodarki przestrzennej: 

 wykluczanie lokalizacji nowych obiektów budowlanych, 

 wykluczenie rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, 

 wykluczenie zalesień i zadrzewień mogących utrudniać przepływ wód powodziowych, 

 wykluczenie lokalizacji wszelkich obiektów oraz kształtowania terenu utrudniającego przepływ 

wód powodziowych, 

 utrzymanie dotychczasowego stanu z podjęciem działań na rzecz poprawy czystości wód 

(budowa systemów sanitacyjnych), 

 ocena możliwości tworzenia małej retencji (potok Leśniówka) z możliwością wykorzystania na 

cele rekreacyjne, 

 wykonanie zabezpieczeń powodziowych dla terenów o wysokim stopniu ryzyka 

powodziowego. 

7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA. 

Niniejszy punkt porusza zagadnienia potrzeb i możliwości rozwoju, m.in. w oparciu o „Strategię 

Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2007-2015”. Jest to dokument określający cele i priorytety 

społeczno- gospodarczego rozwoju Myszkowa w kilkunastoletniej perspektywie oraz wyznacza 

zadania służące jego urzeczywistnianiu. Strategia rozwoju Miasta Myszkowa została przyjęta uchwałą 

nr XIII/106/2007 Rady Miasta Myszkowa z dnia 30 października 2007r.  

7.1. Analiza SWOT dla Myszkowa. 

7.1.1. Mocne strony Myszkowa odnoszące się do planowania przestrzennego. 

 Korzystne położenie rozpatrywane w następujących kategoriach: 

 w pasie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej czyniącej z miasta doskonałą bazę 
wypadową na teren Jury z dwoma ważnymi szlakami turystycznymi: ,,Szlak Orlich 
Gniazd” oraz ,,Szlak Warowni Jurajskich”, 

 w pobliżu drogi krajowej nr 1 komunikująca miasto zarówno z Górnym Śląskiem, jak i 
Częstochową, 

 przy jednej z najstarszych i najważniejszych linii kolejowych w Polsce, łączącej 
Warszawę z Katowicami, oraz Centralna Magistrala Kolejowa, która bezpośrednio łączy 
Aglomerację Górnośląską  z Warszawską, 

 w bliskości portów lotniczych (Pyrzowice, Balice, Ostrawa). Połączenie powiatu 
myszkowskiego z lotniskiem w Pyrzowicach ciągami DP 08080 odcinek DK-1 – Cynków 
– Zendek – Pyrzowice, 

 w ciągu transeuropejskich korytarzy transportowo – komunikacyjnych: A4, A1, 
E30, E65.    

 Bogactwo przyrodnicze wyrażone zróżnicowaną budową geologiczną i rzeźbą terenu oraz 
łagodnym klimatem, urozmaiceniem i bogactwem świata roślin i zwierząt. Ma to bardzo 
korzystny wpływ na wizerunek miasta oraz możliwości rozwoju turystyki.  

 Pełnienie funkcji stolicy powiatu z funkcjonującymi instytucjami publicznymi będącymi 
istotnym miastotwórczym czynnikiem oraz wzmacniającym rolę Myszkowa w powiecie oraz 
wiodąca rola miasta w powiecie postrzeganego głównie jako centrum handlowe i 
administracyjne. 

 Zmodernizowana i funkcjonalna oczyszczalnia ścieków będąca wynikiem proekologicznych 
działań miasta skutkująca redukcją opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Inwestycja 
przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta (możliwość przyjmowania 
ścieków od dużych przedsiębiorstw) i komfortu życia mieszkańców.  
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 Występowanie złóż surowców mineralnych (udokumentowane złoże polimetaliczne -  
molibden, wolfram, miedź, węgiel brunatny oraz torfy, brekcje węglanowe, glinki ceramiczne, 
kruszywa skalne) o potencjalnej użyteczności gospodarczej.  

 Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność Myszkowskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

7.1.2. Słabe strony Myszkowa odnoszące się do planowania przestrzennego. 

 Poprzemysłowy charakter miasta implikujący problemy wynikające z restrukturyzacji 

przemysłu na polu społecznym i gospodarczym. 

 Brak wykształconego centrum miasta oraz rozproszona zabudowa, będące czynnikami 

utrudniającymi integrację mieszkańców i powodujące poczucie braku miejsca do wspólnego 

spędzania wolnego czasu.  

 Niska funkcjonalność i stopień doinwestowania obiektów i powierzchni stanowiących 

przestrzeń publiczną w mieście, dające miastu niekorzystny wizerunek i obniżający komfort 

życia mieszkańców.  

 Niekorzystny wewnętrzny układ komunikacyjny miasta generujący zwiększoną emisję 

hałasu i spalin, stwarzający duże niebezpieczeństwo na drodze oraz powodujący podział 

miasta na dwie części (poprzez tory kolejowe i wiadukt). 

 Niewystarczająca infrastruktura techniczna (drogowa, kanalizacyjna, mieszkaniowa) 
miasta, zwłaszcza stan dróg w mieście wpływający na bezpieczeństwo drogowe oraz stan 
pojazdów, problem braku kanalizacji w niektórych rejonach miasta, problemy mieszkaniowe w 
tym brak mieszkań socjalnych. 

 Duża ilość nieuzbrojonych terenów poprzemysłowych wpływająca na problemy z 
zagospodarowaniem tych terenów. 

 Niewielka atrakcyjność inwestycyjna miasta, na co wpływ ma przede wszystkim brak 
atrakcyjnych, uzbrojonych dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych.  

 Brak skutecznych form segregacji i utylizacji odpadów wynikający m.in. z niskiej 
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz braku odpowiedniej polityki miasta w tym 
zakresie. 

 Nierozwiązany problem niskiej emisji wpływający na stopień zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego w mieście. 

 Postępująca degradacja mieszkalnych zasobów komunalnych wpływająca na komfort 
życia mieszkańców. 

 Brak ścieżek rowerowych oraz oznakowania istniejących tras rowerowych. 

 Mała ilość terenów zielonych, parków, skwerów, deptaków spełniających funkcję miejsc 
spotkań podtrzymujących więzi społeczne oraz miejsc odpoczynku i rekreacji. 

 Niewystarczająca infrastruktura sportowa, rekreacyjna, kulturalna powodująca brak 
możliwości spędzania wolnego czasu zwłaszcza przez młodzież, która słabo identyfikuje się z 
miastem. 

 Brak pełnego aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powodujący 
utrudnienia w powstawaniu nowych firm oraz przyciąganiu nowych inwestorów. 

7.1.3. Szanse Myszkowa odnoszące się do planowania przestrzennego. 

 Powiązania miasta wynikające z położenia na dawnej linii kolejowej warszawsko-
wiedeńskiej wpływające na możliwość rozwoju gospodarczego, rozwijania nowych produktów 
turystycznych. 

 Dalszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszar Aglomeracji 
Górnośląskiej oraz Subregionu Północnego województwa śląskiego. 

 Postępująca modernizacja, gęstej sieci drogowej w aglomeracji i regionie powodująca 
dobrą dostępność komunikacyjną Myszkowa. 

 Restrukturyzacja gospodarki Górnego Śląska oraz unowocześnienie przemysłu 
powodujące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych. 

 Wzrost tendencji deglomeracyjnych dużych obszarów miejskich będący szansą na 
osiedlanie się mieszkańców dużych miast na terenie Myszkowa. 
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 Wzrost zainteresowania mieszkańców dużych miast rekreacją i aktywnym spędzaniem 
wolnego czasu w Myszkowie – Myszków ma predyspozycje do stania się bazą wypadową 
na Jurę pod warunkiem rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej. 

 Istnienie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz planowane 
utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego jako bodziec do rozwoju turystyki w regionie. 

7.1.4. Zagrożenia Myszkowa odnoszące się do planowania przestrzennego. 

 Utrwalony stereotyp negatywnego postrzegania regionu śląskiego przez regiony 
sąsiednie i w skali kraju. 

 Przestarzała infrastruktura i środki transportu szynowego (w części) oraz powiązana 
substancja komunalna (np. budynki będące własnością PKP), negatywnie rzutująca na 
dostępność komunikacyjną miasta. 

 Napływ nad obszar Myszkowa zanieczyszczeń z terenu Górnego Śląska powodujący 
podwyższone wartości szkodliwego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby w mieście. 

 Kompleksowy, uporządkowany rozwój bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 
Beskidu Śląskiego wraz z poprawą powiązań komunikacyjnych będący znaczna konkurencją 
dla terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej.  

7.2. Wizja rozwoju Myszkowa. 

WARTOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE MIASTO MYSZKÓW  

W ROKU 2015: 

Miasto dobrych warunków dla komunikacji wynikającej z dobrej jakości dróg, dużej liczby miejsc 
parkingowych oraz sprawnych (drożnych) połączeń z otoczeniem. 

Miasto z wysoką jakością środowiska naturalnego tworzoną poprzez budowę kanalizacji, segregację 
śmieci, ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, czystość miasta oraz dbałość o zachowanie i rozwój terenów 
przyrodniczych. 

Miasto oferujące dobre warunki życia zapewnione przez wysoką jakość infrastruktury mieszkaniowej, 
sportowej, edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. 

Miasto konsekwentnie realizujące założenia polityki przestrzennej, uwzględniające utworzenie 
wyraźnego centrum miasta, terenów przemysłowych i rekreacyjno-sportowych. 

Miasto o pozytywnym wizerunku budowanym aktywną promocją nastawioną na kreowanie czynników 
wyróżniających Myszków w otoczeniu. 

Miasto jako znaczący ośrodek usługowy, handlowy, przemysłowy, administracyjny w regionie.  

  

7.3. Priorytety i zadania realizacyjne strategii rozwoju miasta Myszkowa 

W strategii rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2007-2015 wyznaczono pola rozwoju strategicznego. Są 

to:  

1. Środowisko przyrodnicze 

2. Przestrzeń publiczna 

3. Kultura sport, turystyka i rekreacja 

4. Bezpieczeństwo publiczne 

5. Społeczeństwo obywatelskie 

6. Edukacja 

7. Przedsiębiorczość 

Na ich podstawie określono cele strategiczne, które określają najważniejsze stany jakie należy 

osiągnąć oraz najistotniejsze procesy jakie należy uruchomić w ramach wyznaczonych pól rozwoju, 

aby zrealizować we właściwy sposób wizję rozwoju miasta. Wyznaczają też pewną filozofię myślenia o 

rozwoju Miasta. Są nimi: 
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Cel strategiczny nr 1. 

Stabilna polityka inwestycyjna miasta nastawiona na kreowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

oraz przyciągająca inwestorów. Ugruntowany wizerunek miasta jako dobrego gospodarza, dbającego o 

zrównoważony i równomierny rozwój gospodarczy  

Cel strategiczny nr 2. 

Wysoka jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców dające miastu markę atrakcyjnego miejsca 

zamieszkania, pracy, nauki, rekreacji i wypoczynku. 

Cel strategiczny nr 3. 

Aktywni, nowocześnie wykształceni i przedsiębiorczy mieszkańcy, wykazujący dużą aktywność i 

postawy obywatelskie.   

Cel strategiczny nr 4. 

Ugruntowany wizerunek promocyjny wykorzystujący czynniki wyróżniające miasto w otoczeniu   

Pola rozwoju tworzą podstawowy schemat dla wdrażania strategii. W każdym z nich zostały 

sformułowane cele operacyjne zgodne z istotą pola oraz celami strategicznymi. Realizacja celów 

operacyjnych organizowana jest przez kierunki strategiczne w ramach których zaproponowane zostały 

najważniejsze działania. 

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW. 

Stan prawny gruntów w Myszkowie, zidentyfikowano stosownie do skali i merytorycznego zakresu 

odpowiadającego studium, czyli w zakresie podstawowych form własności gruntów: 

 oszacowano grunty stanowiące własność Miasta i Skarbu Państwa na około 26,3% 

powierzchni miasta, 

 oszacowano grunty stanowiące własność osób fizycznych na około 73,7% powierzchni 

miasta. 

Znaczna większość gruntów, nie będących drogami publicznymi lub lasami, należy do osób fizycznych 

lub prawnych. Dlatego działania podejmowane z punktu widzenia celów polityki przestrzennej miasta, 

będą wymagały wcześniejszego uregulowana stosunków własnościowych gruntów niezbędnych do 

realizacji inwestycji celu publicznego. 

Gruntami decydującymi o realizacji większości ze zidentyfikowanych w ramach uwarunkowań, celów i 

zadań publicznych związanych ze stopniową zmianą struktury przestrzennej miasta są grunty 

prywatne, co do których uzyskanie prawa do dysponowania lub częściowego dysponowania 

nieruchomościami dla realizacji inwestycji celu publicznego winno być przedmiotem przemyślanej, 

długoterminowej, stabilnej polityki władania, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. 

Miasto winno zatem podjąć aktywną politykę w zakresie nieruchomości pozyskując na rzecz miasta 

nieruchomości, które w przyszłości mogłyby stać się przedmiotem bezgotówkowych form 

odszkodowawczych, związanych z realizacją art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. 

W obszarze objętym Studium występują obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów 

odrębnych, należą do nich: 

 obszary, strefy, obiekty chronione w myśl ustawy prawo ochrony przyrody, zostały omówione 

w innej części dokumentu (patrz: pkt. 3.3.3 i ROZDZIAŁ III. pkt.2.1) 
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 obszary, strefy, obiekty chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

omówione w innej części dokumentu (patrz pkt. 4) 

10. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH. 

Na terenie Myszkowa nie występują tereny zagrożone masowymi ruchami ziemi. Występują natomiast 

tereny o mniej korzystnych warunkach podłoża budowlanego, opisane w pkt. 3.2 

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ. 

Na obszarze objętym studium występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, opisane w pkt. 

6.2. 

12. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW 
WÓD PODZIEMNYCH. 

Złoża kopalin oraz zasoby wód podziemnych zidentyfikowane na terenie miasta, zostały opisane w 

pkt. 3.5. 

13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. 

W obszarze opracowania studium nie występują tereny górnicze. Dotychczas prowadzona była 

jedynie powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych na niewielką skalę (patrz: pkt. 3.5.3). 

14. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

14.1. Układ komunikacyjny. 

Miasto Myszków położone jest pomiędzy aglomeracją katowicką i częstochowską. Dzięki 

swemu położeniu posiada wielorakie powiązania komunikacyjne, których znaczenie turystyczne oraz 

gospodarcze w przyszłości ma szansę jeszcze wzrosnąć. Jest ono usytuowane bezpośrednio przy 

zelektryfikowanej linii kolejowej relacji Katowice – Warszawa. 

W zakresie zewnętrznych powiązań drogowych miasto położone jest w trójkącie dróg 

krajowych: 

 DK – 1 Górny Śląsk – Częstochowa – Warszawa  

 DK – 78 Górny Śląsk – Siewierz – Zawiercie – Kielce  

 DK – 76 Częstochowa – Szczekociny – Kielce  

Dostępność do układu dróg krajowych z terenu miasta zapewniają drogi wojewódzkie: 

 DW – 793 Siewierz – Myszków – Żarki 

 DW – 791 Olkusz – Zawiercie – Myszków – Częstochowa  

 DW – 789 Woźniki – Koziegłowy – Myszków – Żarki  

Drogi DW – 793 i DW – 791 stanowią szkielet układu ulicznego Myszkowa. Droga DW – 791 

przebiega równolegle do linii kolejowej i doliny Warty (ulicami Krasickiego i Wolności), droga DW – 

793 jest główną osią drogową miasta (prowadzona ulicami Pułaskiego i Kościuszki). Funkcje 

powiązań z terenami oddziaływania ośrodka powiatowego pełnią drogi powiatowe a funkcje 

obsługujące terenu miasta wypełniają drogi (ulice) gminne.  

14.2. Obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 

14.2.1. Wodociągi. 

Zaopatrzeniem w wodę mieszkańców miasta zajmuje się Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć głębinowych, 

zlokalizowanych w różnych punktach miasta, które bazują na poziomie wodonośnym serii węglanowej 

triasu. Wodociągi myszkowskie eksploatują obecnie z różnym nasileniem i częstotliwością 6 ujęć wód 

podziemnych (7 studzien głębinowych) bazujących na powyższym poziomie, do których należą: 
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 studnia głębinowa nr 34 – ul. Wyszyńskiego (dz. Stary Myszków) - wydajność 150,0 m
3
/h 

 studnia głębinowa nr 7 i 7a – ul. Piłsudskiego 17 (dz. Mijaczów) – wydajność 150,0 m
3
/h 

 studnia głębinowa nr 35 – dz. Osińska Góra- wydajność 100,0 m
3
/h 

 studnia nr 16 – ul. Kościuszki, wydajność 25 m
3
/h 

 studnie głębinowe nr 1 i 2 -ul. Palmowej –wydajność od 100 do 125 m
3
/h 

 studnia głębinowa- ul. Folwarczna 1- wydajnością ok. 30 m
3
/h  

Zakład Kanalizacji i Wodociągów Myszków dysponuje trzema zbiornikami: 

 zbiornik „Osińska Góra” – V=3500 m
3
 

 zbiornik „Palmowa” – V=500 m
3
 

 zbiornik „Będusz” – V=150 m
3
 

Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 95 –96 % mieszkańców, czyli ok. 32 tys. osób. Pozostali 

mieszkańcy korzystają z indywidualnych studni kopanych. 

Długość sieci wodociągowej wynosi (dane na 31.12.2008): 

 rozdzielcza – 118,2 km 

 magistralna – 6,7 km 

14.2.2. Kanalizacja. 

Na terenie Miasta znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków sanitarnych zlokalizowana na lewym 

brzegu Warty przy ul. Okrzei. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, która została 

oddana do użytku w 1980r. Jej nominalna przepustowość wynosi Qn=9 000m
3
/d. Oprócz miejskiej 

oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Myszkowa znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków 

przemysłowych, posiadają je: 

 Fabryka Papieru Myszkowska 

 Fabryka „Świtowid” 

Kanalizacja sanitarna prowadzona jest dwoma głównymi kolektorami: 

 Kolektor „A" : Oczyszczalnia ścieków ul Okrzei - Kasztanowa - teren Fabryki Papieru - 

Słowackiego - Plac Dworcowy - 1-go Maja - przepompownia ścieków 1-go Maja - 

Modrzejowska - Partyzantów - teren MYSTAL-u  

 Kolektor „C" : Okrzei - Piłsudskiego - Warta - droga dojazdowa do Stadionu -Krasickiego – 

Macierzanki  

Oprócz rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, istnieje także kanalizacja ogólnospławna. Z terenów 

rozproszonej zabudowy mieszkaniowej ścieki w większości odprowadzane są do indywidualnych 

zbiorników bezodpływowych. 

14.2.3. Elektroenergetyka. 

Odbiorcy energii elektrycznej Myszkowa zasilani są w energię elektryczną ze stacji energetycznych 

110 kV: Myszków Mijaczów i Pohulanka oraz stacji energetycznej 110 kV przy MZM – Mystal 

(własność odbiorcy). 

Zasilanie odbywa się magistralnymi liniami 15 kV typu napowietrznego a na terenie zabudowy 

skoncentrowanej liniami kablowymi, poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV napowietrzne i 

wnętrzowe. 

Przez teren miasta przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV relacji: 

 Częstochowa Wrzosowa – Myszków Mijaczów 

 Myszków Mijaczów – Myszków Pohulanka i MZM – Mystal 
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 Myszków Pohulanka – Łośnice (stacje PSE). 

Przez teren miasta przebiega krajowa sieć 400 kV relacji Wielopole – Joachimów, Tucznawa - 

Rogowiec. 

Ograniczeniem dla zainwestowania jest strefa oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, 

którą od osi linii przyjmuje się maksymalnie dla linii 110 kV – 20 m, dla linii 400 kV – 50 m. 

Utrzymuje się zaopatrzenie miasta z krajowego systemu energetycznego liniami 110 kV poprzez 

stacje energetyczne 110/15 kV Pohulanka, Myszków i MZM Mystal.  

Utrzymuje się przebiegi linii 110 kV Wrzosowa – Mijaczów – Pohulanka – MZM Mystal – Łosice oraz 

linii 400 kV Joachimów – Łagisza Tucznawa. 

Dla zapewnienia zasilania odbiorców wymagana będzie budowa odpowiednich stacji 

transformatorowych wraz z odcinkami sieci przy realizowaniu programu inwestycyjnego w 

poszczególnych terenach zainwestowania miejskiego i w miarę realizacji programu. W pewnym  

zakresie przewiduje się także zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w 

postaci farm fotowoltaicznych. 

14.2.4. Gazownictwo. 

Myszków zaopatrywana  jest w gaz z krajowego systemu gazowniczego, gazem wysokometanowym, 

importowanym z Rosji.  

W skład sieci gazowej na obszarze miasta wchodzą: 

 gazociąg DN 250-  relacji: Trzebiesławice - Częstochowa, 

 gazociąg DN 80- odgałęzienie do SRP I° Myszków, ul. Pułaskiego, 

 gazociąg DN 125 - odgałęzienie do SRP I° Myszków, ul. Partyzantów, 

 obiekt systemu przesyłowego - SRP I° Myszków, ul. Pułaskiego,  Q = 2 500 nm
3
/h, 

 obiekt systemu przesyłowego - SRP I° Myszków, ul. Partyzantów, Q = 10 000 nm
3
/h. 

Gazociągi wysokiego ciśnienia włączone są w krajowy system przesyłowy, którego operatorem jest 

Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System” Sp. z o.o.   

14.2.5. Sieć ciepłownicza. 

W Myszkowie istnieją trzy duże źródła ciepła, dostarczające energii cieplnej do systemu 

ciepłowniczego miasta: 

 kotłownia należąca do „U.R. CALOR Sp. z o.o.” - 42-580 Wojkowice. ul. G.Morcinka 38, o mocy 

zainstalowanej 23,3 MW, stanowiąca podstawowe źródło ciepła centralnego ogrzewania w 

mieście, 

 elektrociepłownia Fabryki Papieru S.A. (FP), o mocy 13,5MW, położona przy  

ul. Pułaskiego 6, zasilająca przede wszystkim odbiory technologiczne i centralnego ogrzewania 

macierzystego zakładu wspierająca okresowo miejski system ciepłowniczy,  

 kotłownia spółki „Mykoterm” S.A., o mocy zainstalowanej 46,6MW, położona  

w dzielnicy przemysłowej, przy ul. Partyzantów 21, zasilająca przede wszystkim odbiory 

technologiczne oraz niewielką liczbę odbiorców centralnego ogrzewania, wyłącznie obiektów 

przemysłowych. 

 Miejski system ciepłowniczy, zasilany głównie z kotłowni Przedsiębiorstwa energetycznego 

„Systemy Ciepłownicze” S.A., ma dzięki połączeniu przez stacje wymienników ciepłowniczych para – 

woda o mocy 13,5 MW, znajdującą się na terenie Fabryki Papieru, możliwość zasilania z tej 

elektrociepłowni. Sieć ciepłownicza pobierająca ciepło z kotłowni „Mykoterm” S.A. stanowi układ 

wyodrębniony i nie może współpracować z pozostałą częścią miejskiej sieci ciepłowniczej. 

14.2.6. Gospodarka odpadami. 

Ilość wytwarzanych w Myszkowie odpadów rocznie to 54 000 m
3
. Źródłami powstawania odpadów są: 

sektor komunalny oraz sektor gospodarczy. Wśród odpadów z obu sektorów znajdują się odpady 
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niebezpieczne. Są to przede wszystkim tzw. oleje przepracowane, odpady z chemicznej obróbki i 

powlekania powierzchni obrabianych, części podzespołów zawierające materiał niebezpieczny, 

odpady budowlane zawierające materiał niebezpieczny itp. 

Ważnym problemem wymagającym rozwiązania przez Gminę są odpady niebezpieczne zawarte w 

odpadach komunalnych. Gmina ma obowiązek wprowadzić selektywną zbiórkę tych odpadów. 

Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych mimo niewielkiego procentowego udziału w 

ogólnym bilansie powodują, że ogólna masa odpadu komunalnego staje się odpadem 

niebezpiecznym, negatywnie oddziaływującym na środowisko. Sposób gospodarki odpadami w tym 

zakresie został określony w obowiązującym na terenie miasta „Regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Myszków”. 

Na terenie miasta funkcjonuje przedsiębiorstwo odzyskiwania odpadów "VIG" (ul. Pułaskiego 68 G) 

dysponujące obiektami związanymi z procesem unieszkodliwiania odpadów, w tym również 

niebezpiecznych. 

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady bio i pozostałości z sortowania, zgodnie z zapisami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, winny być przekazywane 

do Instalacji Regionalnych dla Regionu I.  

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r., poz. 

391 – tekst jednolity z późn. zm.) miasto zobowiązane jest do zlokalizowania na terenie gminy 

punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Aktualnie miasto posiada taki 

jeden punkt. 

Z analizy stanu aktualnego wynika, iż w zakresie: 

 rozbudowy systemu selektywnej zbiórki: odpadów mogących podlegać procesowi odzysku i 
recyklingu tzw. surowców wtórnych, 

 selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

 selektywnej zbiórki odpadów budowlanych – poremontowych, 

 selektywnej zbiórki bioodpadów, 

 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

miasto wypełnia swój obowiązek.  

Należy podjąć działania w zakresie wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
zawartych w odpadach komunalnych. Obecnie prowadzona jest jedynie selektywna zbiórka zużytych 
baterii.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są wszystkie 
zamieszkałe nieruchomości na terenie miasta. 

 

15. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH. 

Obowiązek uwzględnienia przy sporządzeniu studium zasad określonych w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz strategii rozwoju gminy wynika z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W warunkach opracowania „Studium” dla Miasta 

Myszkowa przyjęto wytyczne zawarte w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Śląskiego”. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęty uchwałą  

nr 11/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 68 z 

27 lipca 2004 r. póz. 2045) definiuje podstawowe cele, kierunki i wytyczne dla opracowań 

planistycznych. 

Główne ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w zakresie 

celów i kierunków polityki przestrzennej województwa: 
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 Cel I.: Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest stworzenie przestrzennych warunków dla dynamizowania 

gospodarczego rozwoju województwa i podniesienia jego konkurencyjności oraz wspierania 

strukturalnie słabszych obszarów. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie do osiągnięcia poprzez 

działania podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

 Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych rozwoju przedsiębiorczości,   
innowacji gospodarczej i transferu technologii 

 Rozwój i wspieranie restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych 

 Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego 

 Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwestowania 

 Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją 

 Cel II.: Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej. 

Oczekiwany rezultatem osiągania celu jest zahamowanie procesu suburbanizacji zwiększające 

atrakcyjność śląskich miast i aglomeracji oraz konkurencyjność Skonsolidowanego Śląskiego Obszaru 

Metropolitalnego w stosunku do innych metropolii w kraju i w Europie. Przyjęto, że oczekiwany rezultat 

będzie do osiągnięcia poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki 

przestrzennej: 

 Promowanie zwartych miast efektywnie wykorzystujących teren 

 Kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających tworzeniu  alternatywnych  
sposobów transportu  w stosunku do samochodu i bardziej przyjaznych środowisku 

 Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych 

 Rewitalizacja miejskich dzielnic 

 Cel III.: Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i 
wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych. 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest prawidłowe funkcjonowanie systemu ekologicznego 

województwa, przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców i wzrostu 

konkurencyjności województwa. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie do osiągnięcia poprzez 

działania podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

 ochrona zasobów środowiska 

 racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej 
atrakcyjności dla rozwoju rekreacji turystyki, 

 przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa, 

 wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiejskich. 

 Cel IV.: Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu są ukształtowane funkcjonalne systemy infrastruktury 

technicznej i transportowej, ograniczające zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, tym samym 

przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska i poprawy bezpieczeństwa 

warunków inwestowania, integracji województwa oraz wzrostu jego europejskiej konkurencyjności. 

Przyjęto, że oczekiwane rezultaty będą do osiągnięcia poprzez działania podejmowane na 

następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

 wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym i 
regionalnym, 

 promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego, 

 promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu kombinowanego, 
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 wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675), decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże właściwe organy 
przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
Na terenie miasta Myszkowa został ustalony przebieg regionalnej sieci szerokopasmowej dla 
inwestycji p.n.  

 „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacji: Myszków - Zawiercie; Łączna długość relacji: 
19,2 km” – decyzja z dnia 11 grudnia 2012r. Nr 11/2012 wydana przez Wojewodę Śląskiego  

 „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacji: Częstochowa – Myszków; Łączna długość 
relacji: 66,3 km” – decyzja z dnia 20 grudnia 2012r. Nr 17/2012 wydana przez Wojewodę 
Śląskiego 

 Cel V.: Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią  

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest ład przestrzenny i wysokie poczucie u mieszkańców 

województwa związku z ich terytorium. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie do osiągnięcia poprzez 

działania podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

 wykreowanie i rozwój obszarów metropolitalnych, 

 promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią. 

 Cel VI.: Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest wyeliminowanie zbędnych problemów i konfliktów w 
zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych i stykowych z innymi województwami 
oraz integracja województwa z przestrzenią europejską. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie do 
osiągnięcia poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

 rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarach stykowych, 

 rozwijanie współpracy międzyregionalnej w obszarze makroregionu, 

 rozwijanie współpracy ponadnarodowej. 
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ROZDZIAŁ III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO. 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA ORAZ W 
PRZEZNACZENIU TERENÓW. 

1.1. Zasady Interpretacji ustaleń studium. 

 Ustalenia zawarte w tekście i rysunkach STUDIUM wyrażają kierunki zagospodarowania 
przestrzennego obszaru, ale nie są ścisłym przesądzeniem o formie i granicach 
zainwestowania i użytkowania terenów. Granice te mogą być modyfikowane z uwagi na 
szczegółowe uwarunkowania, przede wszystkim prawne lub techniczne, ujawnione w trakcie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostosowując je do 
szczegółowości mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Fragmenty terenów powstałych w wyniku 
dopuszczalnych modyfikacji, mogą być przeznaczane dla innych funkcji nie kolidujących z 
przeznaczeniem terenów przyległych, a także respektować istniejące i legalnie działające na 
podstawie wymaganych decyzji i pozwoleń przedsięwzięcia kolidujące z funkcją podstawową 
terenu. W tym przypadku ustalenia planów miejscowych, poprzez odpowiednie zapisy winny 
minimalizować wzajemne niekorzystne oddziaływania terenów o kolidujących funkcjach.  

 Dla terenów o funkcji mieszanej, np.: „MN/U”, jeżeli nie zostały wymienione w tabeli ustaleń 
szczegółowych, należy przyjąć ustalenia zgodnie z odrębnymi symbolami rozdzielonymi 
znakiem „/”,. Ponadto, funkcja wymieniona w pierwszej kolejności jest preferowana jako 
dominująca na danym terenie, np.: 

 MN/U – preferowana przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 U/MN – preferowana przewaga zabudowy usługowej. 

Oznacza to również możliwość przeznaczenia całego terenu pod funkcję dominującą, po 
wcześniejszym przeanalizowaniu zasadności wprowadzenia dominacji określonej funkcji w 
danym terenie. 

 Wraz z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów należy stosować ustalenia 
strefowe zawarte w pkt. 1.3.6 niniejszego rozdziału, jeżeli dotyczą. 

1.2. Ustalenia ogólne dla terenów zabudowy. 

Ustalenia zawarte w pkt. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.12, 1.2.13 mogą zostać zweryfikowane w m.p.z.p. jeśli 

wynika to ze szczegółowego rozpoznania uwarunkowań, potrzeb i możliwości występujących w 

danym rejonie. 

1.2.1. Zasady rozbudowy infrastruktury i komunikacji. 

 W obrębie terenów zabudowy dopuszcza się sytuowanie urządzeń i zagospodarowania 
towarzyszącego tj.: obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne 
urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zieleń 
urządzoną. 

 Dla nowoprojektowanej zabudowy wymaga się zapewnienia obsługi w zakresie: energii 

elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (dla zabudowy gdzie 

doprowadzenie sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczne dopuszcza się przydomowe 

oczyszczalnie ścieków lub bezodpływowe zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków), 

zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną. 

 W stosunku do nowych terenów zabudowy przyległych do dróg klasy głównej, należy 

uwzględnić konieczność wykluczenia lub ograniczenia do niezbędnego minimum ilości 

zjazdów z tych dróg. Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, obsługa komunikacyjna tych 

terenów powinna się odbywać poprzez drogi niższej klasy. 

1.2.2. Zasady wyposażenia w miejsca postojowe. 

Wymaga się ustalenia w sporządzanych m.p.z.p minimalnej ilości miejsc postojowych w ilości 

dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. Proponuje się współczynniki o 

wartościach nie mniejszych niż: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA – II EDYCJA 

III-44 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,5 miejsca postojowego na każde 
mieszkanie. 

 dla usług handlu: 4 miejsca postojowe na każde 100m
2
 powierzchni sprzedaży (dostępnej 

dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jedną zmianę. 

 dla usług gastronomii: 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jedną zmianę. 

 dla powierzchni biurowych, usług pocztowych, finansowych i administracyjnych: 4 miejsca 
postojowe na każde 100m

2
 powierzchni użytkowej. 

 dla obiektów sportowych, hal widowiskowych: 20 miejsc postojowych na każde 100 miejsc 
siedzących. 

 dla terenów sportu i rekreacji z trybuną: 10 miejsc postojowych na każde 100 miejsc 
siedzących. 

 dla terenów sportu i rekreacji bez trybun: 2 miejsca postojowe na każde 1000m
2
 

powierzchni. 

 dla obiektów wystawienniczych: 2 miejsca postojowe na każde 100m
2
 powierzchni 

użytkowej. 

 dla obiektów nauki i oświaty oraz funkcji dydaktycznych (dla osób pełnoletnich): 20 miejsc 
postojowych na każdych 100 studentów. 

 dla obiektów oświaty i funkcji dydaktycznych (dla osób niepełnoletnich): 12 miejsc 
postojowych na każdych 100 uczniów. 

 dla obiektów zdrowia: 8 miejsc postojowych na każde 100m
2
 powierzchni użytkowej.  

 dla obiektów turystyki: 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce 
postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jedną zmianę. 

 dla placów składowych i magazynów sprzedaży hurtowej: 2 miejsca postojowe na każde 
1000m

2
 powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 

zatrudnionych na jedną zmianę. 

 dla placów składowych i magazynów sprzedaży detalicznej: 5 miejsc postojowych na 
każde 1000m

2
 powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 

zatrudnionych. 

 dla zabudowy przemysłowej i rzemiosła: 2 miejsca postojowe na każdych 10 
zatrudnionych. 

Dopuszcza się zmianę powyższych współczynników w m.p.z.p. dla projektowanej zabudowy, jeśli jej 

charakter wskazuje na inne potrzeby w zakresie ilości miejsc postojowych, lub dla obiektów 

istniejących na dzień wejścia w życie studium, jeśli osiągnięcie odpowiedniej ilości miejsc postojowych 

w ramach nieruchomości jest niemożliwe. W strefie zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się 

bilansowanie miejsc postojowych na ogólnodostępnych parkingach publicznych.  

1.2.3. Zasady lokalizacji reklam. 

 W obrębie terenów zabudowy dopuszcza się realizację masztów oraz konstrukcji dla 
ustawiania stałych elementów reklamowych o dopuszczalnej wysokości i powierzchni 
reklamowej ustalonej na etapie realizacji planu. 

 lokalizacja reklam, znaków i tablic informacyjnych nie może powodować utrudnień w 
komunikacji pieszej i kołowej oraz musi być zgodna z przepisami odrębnymi z zakresu dróg 
publicznych. 

 Należy ustalić zasady umieszczania reklam wolno stojących przyjmując ograniczenie ich 
lokalizacji do terenów o funkcji usługowej i produkcyjnej przy zachowaniu warunków: 

 maksymalna całkowita wysokość budowli wielkoformatowej reklamy wolno stojącej: 15,0m, 

 maksymalna powierzchnia reklamy: 30,0m2. 

 zakaz lokalizowania wolno stojących tablic reklamowych w terenach zieleni i wód oraz 

terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem tablic informacyjnych z zakresu 

informacji miejskiej, turystycznej i przyrodniczej, o powierzchni nie większej niż 1,5m2; 
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 zasady umieszczania reklam lokalizowanych na budynkach lub ogrodzeniach: 

 wysokość całkowita budynku wraz z reklamą nie przekroczy maksymalnej wysokości 
zabudowy określonej dla terenu, 

 zakaz umieszczania reklam na dachach budynków, 

 zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach, 

 maksymalna wysokość reklamy wraz z konstrukcją nośną - 5m, 

 

1.2.4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego. 

 Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i remonty budynków, istniejących w dniu wejścia 

studium w życie i nie spełniających wymagań dotyczących przeznaczenia i zasad lokalizacji. 

 Wskazane dopuszczenie w m.p.z.p remontów obiektów budowlanych zlokalizowanych w 

granicy działki lub przy granicy działki w odległości mniejszej niż wynika to z ustawy „prawo 

budowlane” i odpowiednich rozporządzeń. 

 Wskazane dopuszczenie w m.p.z.p lokalizacji obiektów budowlanych o funkcji podstawowej w 

zabudowie zwartej (tereny oznaczone jako MN, MN1) w odległości 1,5m od granicy z 

sąsiednią działką lub bezpośrednio przy granicy działki wyłącznie w przypadku kiedy, ze 

względu na rozmiary działki, nie ma możliwości zachowania odległości od granicy działki 

wymaganych zgodnie z ustawą „prawo budowlane” i odpowiednimi rozporządzeniami.  

 Dopuszcza się lokalizację budynków o funkcji uzupełniającej (tj. budynki gospodarcze, garaże) 

bezpośrednio przy granicy działki.  

 Wskazane ustalenie zasad strefowania zabudowy na działkach, polegających na 

lokalizowaniu budynków o funkcji podstawowej w pierwszej linii zabudowy, zaś budynków o 

funkcji uzupełniającej (tj. budynki gospodarcze, garaże) w drugiej linii zabudowy. 

 Dopuszcza się, w terenach zabudowy o ograniczonej wysokości, nadbudowy budynków 

jednorodzinnych o dachach płaskich do wysokości zabudowy wynoszącej 11m, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na uwarunkowania lokalne. 

 Zakaz dopuszczania w m.p.z.p. lokalizacji obiektów w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej 

krawędzi skarpy cieku. 

 Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 20m od granicy lasu, o 

ile nie uniemożliwia to wykorzystania działki zgodnie z ustalonym kierunkiem przeznaczenia. 

 Istnieje możliwość zmiany funkcji terenów zieleni izolacyjnej o symbolu „ZI”, jeżeli dla terenów 
sąsiednich odizolowanych zielenią ze względu na kolidujące sposoby zagospodarowania, 
zostaną przyjęte w miejscowym planie funkcje nie powodujące konfliktów funkcjonalno-
przestrzennych. Wówczas należy przyjąć, dla danego terenu o symbolu „ZI”, funkcję terenu 
sąsiedniego. 

 W obszarach położonych poza centrum miasta wskazane stosowanie w m.p.z.p. minimalnej 

odległości zabudowy od dróg publicznych jak dla terenów poza zabudową (ustawa o drogach 

publicznych z 21 marca 1985r. art.43, ust.1) 

 Wskazane wprowadzenie ograniczeń w m.p.z.p. co do lokalizacji obiektów tymczasowych 

szczególnie w centralnej części miasta oraz strefach ochrony konserwatorskiej. 

1.2.5. Zasady ochrony środowiska i przyrody. 

 Dla terenów będących w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, opisanych w 

Rozdziale II, pkt 6.2.,  uwidocznionych na rysunku studium stanowiącym załącznik nr 3, 

obowiązują odpowiednie „ustalenia strefowe” (pkt. 1.3.6.). 
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 Dla terenów przemysłowych, przemysłowo-usługowych i usługowych, położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej lub usług użytku 
publicznego, zdrowia, kultury i oświaty, na etapie sporządzania MPZP należy przeprowadzić 
szczegółową weryfikację możliwości lokalizacji obiektów, o których mowa w rozporządzeniu 
ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości. W przypadku stwierdzenia przesłanek o ewentualnym, negatywnym 
wpływie na środowisko lub wystąpieniu konfliktów przestrzennych wskutek dopuszczenia 
nowo projektowanych instalacji wymienionych ww. rozporządzeniu, należy ustalić 
odpowiednie zakazy lub ograniczenia. 

 Dla terenów położonych w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd należy 

uwzględnić nakazy i zakazy dla tej strefy sformułowane w pkt. 2.1. 

1.2.6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

 Sposób zagospodarowania stref technicznych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej oraz ograniczeń w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 W planach miejscowych należy wprowadzić ograniczenia lokalizowania budynków 
mieszkalnych oraz przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży w strefie ochronnej 
oddziaływania linii średniego i wysokiego napięcia. 

 Zasady zagospodarowania obszarów oddziaływania cmentarza, zwłaszcza na tereny 
mieszkaniowe oraz źródła ujęcia wody, należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi, 
w szczególności z zakresu wymogów sanitarnych dla terenów cmentarzy. 

1.3. Ustalenia szczegółowe dotyczące kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. 

Objaśnienia pojęć użytych w tabelach ustaleń szczegółowych: 

 intensywność zabudowy - maksymalny współczynnik intensywności zabudowy, przez który 

należy rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 

nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej 

działki budowlanej, 

 powierzchnia działki - minimalna powierzchnia wydzielanej nieruchomości gruntowej, 

 powierzchnia biologicznie czynna - minimalny udział powierzchni terenu biologicznie 

czynnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), w obrębie wydzielonej nieruchomości, 

 Funkcje przeznaczenia: 

 podstawowe – należy przez to rozumieć funkcje odnoszące się do przeważającej 
powierzchni terenu wyznaczonego graficznie na rysunku studium, 

 uzupełniające – należy przez to rozumieć funkcje inne niż podstawowe, dopuszczone jako 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, 

 symbol – symbol funkcji/przeznaczenia terenu uwidoczniony na rysunku studium, 

stanowiącym załącznik nr 2, 

 usługi nieuciążliwe – usługi, nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska 

lub standardów emisyjnych poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, nie 

zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
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1.3.1. Tereny mieszkaniowe 

Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

MN Podstawowe: 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Uzupełniające: 

 Handel, Usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
-  20%  

 dla zabudowy 
usługowej - 
15%. 

0,7  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

MN1 Podstawowe: 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i wielorodzinna. 

Uzupełniające: 

 Handel i usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

 Tereny sportu i rekreacji. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
-  30%  

 dla zabudowy 
usługowej - 
15%. 

1,0  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

MN2 Podstawowe: 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Uzupełniające: 

 Handel, Usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

 Tereny sportu i rekreacji. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
– 60% 

 dla zabudowy 
usługowej -  
30% 

0,5  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

 Dopuszczalny udział wydzielonych w m.p.z.p. 
terenów o funkcji usługowej, nie powinien 
przekroczyć 20% powierzchni terenu. 

MN3 Podstawowe: 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Uzupełniające: 

 Handel, Usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

 Tereny sportu i rekreacji. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
- 40% 

 dla zabudowy 
usługowej -  
20% 

0,7  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

 Dopuszczalny udział wydzielonych w m.p.z.p. 
terenów o funkcji usługowej, nie powinien 
przekroczyć 30% powierzchni terenu. 

MN4 Podstawowe: 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Uzupełniające: 

 Handel, Usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

 Tereny sportu i rekreacji. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
- 50% 

 dla zabudowy 
usługowej -  
30% 

0,5  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

 Dopuszczalny udział wydzielonych w m.p.z.p. 
terenów o funkcji usługowej, nie powinien 
przekroczyć 20% powierzchni terenu. 

 Usługi z zakresu obsługi komunikacji 
dopuszcza się wyłącznie dla terenów 
bezpośrednio przyległych do dróg klasy nie 
niższej niż zbiorcza. 

1-MN4  

(tereny położone 
na północ od ul. 
Koziegłowskiej) 

Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

Uzupełniające: 

 usługi lokalne z zakresu usług 
nieuciążliwych, 

 tereny sportu i rekreacji. 

40% 0,7  Dopuszcza się wyłącznie usługi w budynkach 
mieszkalnych, o powierzchni użytkowej nie 
przekraczającej 30% całkowitej powierzchni 
użytkowej budynku. 

1-MN/U 

(tereny przy ul. 
Pułaskiego)  

Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i pensjonatowa. 

 usługi nieuciążliwe – turystyki, 
gastronomii, sportu i rekreacji, 
kultury. 

Uzupełniające: 

 Handel. 

30% -  Dopuszczalny udział wydzielonych terenów o 
funkcji usługowej, nie powinien przekroczyć 
40% powierzchni całości terenu. 

 Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży przekraczającej 120m

2
. 

 Wprowadzenie nowych terenów o funkcji 
mieszkaniowej i pensjonatowej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
wymaga szczegółowego uzgodnienia z 
właściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 
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Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

2-MN/U 

(tereny przy ul. 
Koziegłowskiej) 

Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

 usługi – turystyki, gastronomii, 
sportu i rekreacji, obsługi 
komunikacji, 

 handel. 

30% -  Dopuszczalny udział wydzielonych terenów o 
funkcji usługowej, nie powinien przekroczyć 
40% powierzchni całości terenu.  

 Zalecana obsługa komunikacyjna terenów z 
dróg o niższych klasach technicznych 

3-MN/U 

(tereny przy ul. 
Kościuszki – luka 
w zabudowie 
pomiędzy Prusa i 
Dworską) 

Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

 usługi  – turystyki, gastronomii, 
sportu i rekreacji, obsługi 
komunikacji, 

 handel. 

 dla zabudowy 
mieszkaniowej 
- 40% - 60% 

 dla zabudowy 
usługowej -  
30% 

-  Dopuszczalny udział wydzielonych w m.p.z.p. 
terenów o funkcji usługowej, nie powinien 
przekroczyć 50% powierzchni całości terenu.  

 Zalecana obsługa komunikacyjna terenów z 
dróg o niższych klasach technicznych  

 Na wydzielonych w m.p.z.p. terenach 
usługowych, ustala się możliwość dopuszczeni 
rzemiosła lub magazynów.  

MW Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Uzupełniające: 

 Handel, usługi lokalne z 
zakresu usług nieuciążliwych. 

30% 3,0  Na terenach o funkcji mieszanej MW/MN, dla 
nowej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, realizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, należy przyjąć 
parametry kształtowania zabudowy jak dla 
symbolu 1-MW. 

1-MW 

(tereny pomiędzy 
ulicami: Prymasa 
Wyszyńskiego 
i 1 Maja) 

 

 

Podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Uzupełniające: 

Handel, usługi lokalne z zakresu 
usług nieuciążliwych. 

30%  1,5  Dopuszcza się wyłącznie zabudowę niską, w 
rozumieniu §8 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 Wskaźnik zabudowy rozumiany jako stosunek 
powierzchni zabudowy budynków do 
powierzchni działki nie powinien przekroczyć 
0,40. 

ML Podstawowe: 

 budynki rekreacji 
indywidualnej, 

 usługi turystyki,  agroturystyki, 
sportu i rekreacji. 

 

70% 0,4  Dopuszczenie zabudowy zagrodowej 
wyłącznie w celach agroturystycznych 
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1.3.2. Tereny usługowe. 

Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

U  Podstawowe: 

 usługi  nieuciążliwe, 

 obiekty biurowe i 
administracyjne 

 usługi handlu detalicznego o 
powierzchni sprzedaży poniżej 
2000 m

2
 

10% 1,5  Zakaz budowy obiektów handlowych 
jednokondygnacyjnych o typowej, powtarzalnej 
formie architektonicznej.   

 W obrębie obszaru kształtowania przestrzeni 
publicznej zakaz lokalizacji obiektów 
magazynowo – składowych, baz 
transportowych, obiektów handlu hurtowego. 

 W obrębie obszaru kształtowania przestrzeni 
publicznej zakazuje się lokalizacji obiektów 
handlowych handlu detalicznego, których 
wnętrze architektoniczne realizowane będzie 
wyłącznie w układzie jednoprzestrzennym. 
Jednoprzestrzenne wnętrze sali sprzedaży , 
może stanowić maksymalnie 70% ogólnej 
powierzchni sprzedaży obiektu handlowego, 
pozostałe 30% winny stanowić miejsca 
handlowe wydzielone stałymi przegrodami 
budowlanymi w postaci ścian. 

 Dla  obiektów handlowych handlu detalicznego 
lub handlowo – usługowych, w szczególności 
w obrębie obszaru kształtowania przestrzeni 
publicznej, zaleca się realizację obiektów o 
minimum dwóch kondygnacjach, w formie 
galerii, pasażu lub centrum handlowego o 
różnorodnym programie usług.   

 Nakazuje się całkowite zaspokojenie potrzeb 
parkingowych w obrębie terenu „U”;  
dopuszcza się parkingi i garaże podziemne 
wbudowane oraz parkingi terenowe. 

U1 Podstawowe: 

 Usługi komunikacji publicznej – 
teren dworca kolejowego 

Uzupełniające: 

 Handel i usługi towarzyszące 
funkcji podstawowej. 

- -  Zachowanie i rewitalizacja budynku dworca. 

 Ustalenie zasad zagospodarowania z 
uwzględnieniem poprawy estetyki otoczenia 
dworca. 

 Zachowanie funkcji zintegrowanego węzła 
przesiadkowego. 

 Szczególne wysokie wymagania w zakresie 
zachowania wysokich standardów architektury 
i estetyki terenu wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 

U2 Podstawowe: 

 Usługi komunikacji publicznej – 
dworzec autobusowy 

 usługi nieuciążliwe, 

 handel detaliczny,  

 obiekty biurowe i 
administracyjne. 

- -  W kubaturze obiektów należy przewidzieć 
funkcje związane z obsługą ruchu PKS, PKP 
lub innej komunikacji publicznej, obsługą ruchu 
turystycznego, gastronomią, obok innych 
funkcji komercyjnych.  

 Charakter architektury powinien uwzględniać 
istniejącą zabudowę stylową. Możliwa 
nowoczesna forma przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałów budowlanych.  

 Dla budynku dworca autobusowego ul.1 Maja 
2 - nakaz zachowania gabarytów budynków 
oraz stylowych elementów wystroju elewacji. 

 Zachowanie funkcji zintegrowanego węzła 
przesiadkowego. 

 Szczególne wysokie wymagania w zakresie 
zachowania wysokich standardów architektury 
i estetyki terenu wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 

2-U 

(tereny przy ul. 
Pułaskiego 
oraz 
Kościuszki) 

Podstawowe: 

 usługi, 

 handel. 

10% -  Należy ograniczyć możliwość bezpośredniej 
obsługi terenu z dróg KDG (ulicy Pułaskiego, 
Krasickiego oraz ulicy Kościuszki). Proponuje 
się dopuszczenie wyłącznie jednego zjazdu. 
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Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

1-U/MN 

(teren przy ul. 
Kościuszki) 

Podstawowe: 

 usługi nieuciążliwe, 

 handel. 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

dla zabudowy 

mieszkaniowej - 

75% 

dla zabudowy 

usługowej -  

40% 

 

0,75  Dopuszczalny udział wydzielonej funkcji 
mieszkaniowej, nie powinien przekroczyć 70% 
powierzchni całego terenu.  

 Zakaz wprowadzania przedsięwzięć, których 
oddziaływanie poza granicą nieruchomości 
przekracza dopuszczalne normy. 

 Zakaz wprowadzania obiektów handlowych o 
łącznej powierzchni sprzedaży przekraczającej 
250m

2
. 

 Wskazane dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej w drugiej i trzeciej linii 
zabudowy od ul. Kościuszki. 

 Dla zabudowy mieszkaniowej sytuowanej w 
pierwszej linii zabudowy od ul. Kościuszki 
wskazane dopuszczenie zabudowy w 
odległości nie mniejszej niż 20m od krawędzi 
jezdni w ul. Kościuszki. 

2-U/MN 
(teren przy ul. 
Jaśminowej) 

Podstawowe: 

 usługi nieuciążliwe, 

 handel 

 sport i rekreacja, 

Uzupełniające: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

dla zabudowy 

mieszkaniowej - 

40% 

dla zabudowy 

usługowej - 

25% 

0,7  Zakaz wprowadzania przedsięwzięć, których 
oddziaływanie poza granicą nieruchomości 
przekracza dopuszczalne normy. 

1-U/P  
(tereny przy ul. 
Pułaskiego) 

 

Podstawowe: 

 usługi ponadlokalne - w tym 
obsługi komunikacji, 

 zakłady produkcyjne i 
rzemieślnicze.  

 składy i magazyny, logistyka. 

20% 1,5  Wymagane, na etapie sporządzania planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
ograniczanie ilości włączeń komunikacyjnych 
do projektowanej obwodnicy, obsługujących 
powyższy teren, do niezbędnego minimum 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2-U/P 
(tereny przy ul. 
Porębskiej) 

 

Podstawowe: 

 schronisko dla zwierząt, 

 chów i hodowla zwierząt, 

 usługi ogólno miejskie z zakresu 
usług nieuciążliwych, 

 zakłady rzemieślnicze. 

20% 1,5  Nie dopuszcza się lokalizacji składowisk 
odpadów oraz instalacji służących do 
unieszkodliwiania odpadów. 

UO Podstawowe: 

 tereny usług oświaty. 

Uzupełniające: 

 funkcja mieszkaniowa, w tym 
wielorodzinna. 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej - 
30% 

dla pozostałej 
zabudowy - 
40% 

-  

UA Podstawowe: 

 usługi użyteczności publicznej - 
zgodnie z istniejącym 
zagospodarowaniem 

- -  W przypadku zakończenia prowadzenia 
dotychczasowej działalności z zakresu usług 
administracji publicznej, dopuszcza się zmianę 
funkcji na inną usługową lub mieszkaniowo-
usługową, nie kolidującą z przeznaczeniem 
terenów przyległych. 
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Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

1-UA 
(teren przy ul. 
Partyzantów) 

Podstawowe: 

 usługi użyteczności publicznej – 
administracji, zdrowia, kultury i 
oświaty, 

Uzupełniające: 

 usługi hotelowe i gastronomii  

 handel. 

20% dla funkcji 
uzupełniającej 
- 1,5 

 Dopuszczalny udział wydzielonych 
nieruchomości o funkcji uzupełniającej - 
usługowej, nie powinien przekroczyć 20% 
powierzchni całego terenu.  

 Wskazane wprowadzenie wymogu realizacji 
zieleni wysokiej w obrębie parkingów i 
wymaganych terenów zieleni stanowiących 
powierzchnie biologicznie czynne w obrębie 
nieruchomości usługowych. 

 Wskazane wprowadzenie bezwzględnego 
wymogu zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych dla prowadzonych 
działalności w ramach funkcji usługowych - 
uzupełniających. 

 Zakaz lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży przekraczającej 
120m2. 

 W przypadku zakończenia prowadzenia 
dotychczasowej działalności z zakresu usług 
administracji publicznej, dopuszcza się zmianę 
funkcji na inną usługową, nie kolidującą z 
przeznaczeniem terenów przyległych. 

UZ Podstawowe: 

 usługi – zdrowia, użyteczności 
publicznej. 

Uzupełniające: 

 usługi gastronomii  

 handel. 

20% -  Dopuszcza się usługi i handel wyłącznie w 
budynkach o funkcji podstawowej, o 
powierzchni użytkowej nie przekraczającej 
30% całkowitej powierzchni użytkowej 
budynku. 

UKR Podstawowe: 

 teren usług kultu religijnego, 

 usługi użyteczności publicznej.. 

Uzupełniające: 

 funkcja uzupełniające: 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

 

20% -  Dla obiektów objętych ochroną 
konserwatorską obowiązują ustalenia  zawarte 
w pkt 3.1. 
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Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

UC Podstawowe: 

 wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe handlu detalicznego o 
powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m

2
,  

 usługi gastronomii, oświaty, 
zdrowia, kultury, rozrywki, 
rekreacji, oraz hotelarskie,  

 tereny przestrzeni publicznych, 
w tym place i zieleń urządzona, 

 obiekty biurowo – 
administracyjne, 

 usługi z zakresu komunikacji. 

10% 3,0  Zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych 
uciążliwych i stwarzających zagrożenie 
zdrowia ludzi a także o niskich walorach 
estetycznych. 

 Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych handlu detalicznego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m

2
 , wyłącznie na 

terenach wskazanych na rysunku studium i 
oznaczonych symbolem „UC”. 

 Zakaz budowy obiektów handlowych o 
typowej, powtarzalnej formie architektonicznej. 

 Zakaz lokalizacji obiektów magazynowo – 
składowych, baz transportowych, obiektów 
handlu hurtowego. 

 Nie zaleca się lokalizacji obiektów handlowych 
handlu detalicznego, których wnętrze 
architektoniczne realizowane będzie wyłącznie 
w układzie jednoprzestrzennym. 
Jednoprzestrzenne wnętrze sali sprzedaży, 
może stanowić maksymalnie 70% ogólnej 
powierzchni sprzedaży obiektu handlowego, 
pozostałe 30%  winny stanowić  miejsca 
handlowe wydzielone stałymi przegrodami 
budowlanymi w postaci ścian. 

 Dla obiektów handlowych handlu detalicznego 
lub handlowo – usługowych zaleca się 
realizację obiektów o minimum dwóch 
kondygnacjach, w formie galerii, pasażu lub 
centrum handlowego o różnorodnym 
programie usług. 

 Nakazuje się całkowite zaspokojenie potrzeb 
parkingowych w obrębie terenów „UC”,  
dopuszcza się parkingi i garaże podziemne 
wbudowane oraz parkingi terenowe. 

UT 
(teren przy ul. 
Folwrcznej) 

 

Podstawowe: 

 usługi – hotelarskie, obsługi 
turystyki, gastronomii, sportu i 
rekreacji. 

40% 1,5  Ze względu na położenie terenu w obrębie 
strefy ochrony konserwatorskiej B7 obowiązują 
ustalenia  zawarte w pkt 3.1. i 3.2 

1-UT 
(teren przy ul. 
Helenówka) 

Podstawowe: 

 usługi – obsługi turystyki, 
gastronomii, sportu i rekreacji 

70% 1,0  Nakaz zachowania terenów figurujących w 
ewidencji jako tereny lasów, w sporządzanych 
m.p.z.p., bez zmiany przeznaczenia terenów 
leśnych na cele nieleśne. 

US Podstawowe: 

 tereny sportu i rekreacji 

 zieleń urządzona 

70% -  Zakaz lokalizacji zabudowy. 

US1 
(teren przy ul. 
Granicznej 
oraz teren 
strzelnicy przy 
ul.Słowackiego 

Podstawowe: 

 tereny sportu i rekreacji 

Uzupełniające: 

 Usługi  związane z obsługą 
funkcji podstawowej 

50% 0,7  Szczególne wysokie wymagania w zakresie 
zachowania wysokich standardów   
architektury i estetyki terenu wynikające z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

1-U/US 
(teren przy ul. 
Kościuszki i 
Helenówka) 

 

Podstawowe: 

 Usługi nieuciążliwe  – obsługi 
turystyki, gastronomii,  

 handel 

 tereny sportu i rekreacji 

60% 0,6  Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży przekraczającej 120m

2
. 

 Wskazane dopuszczenie zabudowy w 
odległości nie mniejszej niż 20m od krawędzi 
jezdni w ul. Kościuszki. 
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1.3.3. Tereny przemysłowe. 

Symbol Funkcje przeznaczenia 
Powierzchnia 

biologicznie czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

P 

 

Podstawowe: 

 zakłady produkcyjne, składy i 
magazyny, obiekty i urządzenia 
obsługi komunikacji 
samochodowej, obiekty  
i urządzenia obsługi 
infrastruktury technicznej, 
obiekty biurowe. 

Uzupełniające: 

 obiekty i funkcje towarzyszące, 
tj. gastronomiczne i handlowe. 

15%  - z 
dopuszczeniem 
zmniejszenia w 
uzasadnionych 
przypadkach 

1,5  Zakaz lokalizacji zakładów 
przemysłowych o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, przy czym dopuszcza się 
funkcjonowanie istniejących w dniu 
uchwalenia studium. 

1-P  
(teren w 
rejonie 
Gruchli  
- hałda)  

Podstawowe: 

 zakłady produkcyjne, składy i 
magazyny, obiekty i urządzenia 
obsługi komunikacji 
samochodowej obiekty  
i urządzenia obsługi 
infrastruktury technicznej, 
obiekty biurowe. 

Uzupełniające: 

obiekty i funkcje towarzyszące, tj. 
gastronomiczne i handlowe. 

15%  - z 
dopuszczeniem 
zmniejszenia w 
uzasadnionych 
przypadkach 

1,5  Zakaz lokalizacji zakładów 
przemysłowych o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, przy czym dopuszcza się 
funkcjonowanie istniejących w dniu 
uchwalenia studium. 

 Zagospodarowanie terenu, należy 
poprzedzić rekultywacją hałdy. 

2-P 
(teren przy ul. 
Pułaskiego  
- Fabryka 
Papieru) 

 

Podstawowe: 

 zakłady produkcyjne, składy i 
magazyny, obiekty i urządzenia 
obsługi komunikacji 
samochodowej obiekty i 
urządzenia obsługi infrastruktury 
technicznej, obiekty biurowe. 

Uzupełniające: 

obiekty i funkcje towarzyszące, tj. 
gastronomiczne i handlowe. 

15%  - z 
dopuszczeniem 
zmniejszenia w 
uzasadnionych 
przypadkach 

1,5  Zakaz lokalizacji zakładów 
przemysłowych o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, przy czym dopuszcza się 
funkcjonowanie istniejących w dniu 
uchwalenia studium. 

 Zagospodarowanie terenu, powinno 
uwzględniać wytyczne wynikające z 
historycznego charakteru zespołu 
zabudowy przemysłowej, dotyczące w 
szczególności: 

- zachowania zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania; 
restauracja  
i modernizacja techniczna obiektów o 
wartościach kulturowych z 
dostosowaniem współczesnej funkcji do 
wartości obiektów, 

- dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej 
w zakresie skali i formy bryły 
zabudowy, przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej. 

P1 
(teren przy  
ul. Prusa) 

 

Podstawowe: 

 wytwórczość, rzemiosło, składy i 
magazyny, 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i wielorodzinna. 

dla zabudowy 
mieszkaniowej -  
40% 

dla usług - 15% 

dla wytwórczości, 
składów i 
magazynów – 30% 

Dla 
wytwórczości, 
rzemiosła, 
składów i 
magazynów - 
0,5 

 Dopuszcza się zastosowanie  wyłącznie 
jednej z wymienionych  funkcji  
podstawowych. 

 Zakaz lokalizacji zakładów 
przemysłowych o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 
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Symbol Funkcje przeznaczenia 
Powierzchnia 

biologicznie czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

P/PG 
(teren przy ul. 
Pułaskiego 
tzw. Pola 
Będuskie) 

 

 

Podstawowe: 

 obiekty górniczej eksploatacji 
złóż polimetalicznych, 

 usługi jako uzupełnienie dla 
funkcji podstawowych. 

10% 1,5  Dopuszcza się wskazanie wydzielonych 
jednostek o funkcji usługowej w ilości nie 
większej niż 30% całkowitej powierzchni 
terenu. 

 Wymagane  ograniczanie ilości włączeń 
komunikacyjnych do projektowanej 
obwodnicy, obsługujących powyższy 
teren, do niezbędnego minimum zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 Zakaz lokalizowania obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 2000 m

2
. 

 Zakaz lokalizacji zakładów 
przemysłowych o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 
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1.3.4. Tereny rolne. 

Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

     

R Podstawowe: 

 tereny upraw polowych, łąki i 
pastwiska 

 uprawy polowe, sadownicze, 
ogrodnicze, 

Uzupełniające: 

 obiekty inwentarskie i magazyny 
związane z funkcjonowaniem  
gospodarstw rolnych. 

 zabudowa zagrodowa. 

- -  Utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej. 

 Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości 
mniejszej niż 20m od granicy lasu.   

 Wskaźniki kształtowania zabudowy 
zagrodowej należy przyjąć zgodnie z 
ustaleniami dla symbolu „RM”. 

 Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek 
rowerowych. 

 Dopuszcza się wyznaczanie 
infrastruktury technicznej liniowej jedynie 
w niezbędnym zakresie. 

1-R Podstawowe: 

 Tereny upraw polowych i 
szklarniowych  

 specjalistyczne gospodarstwa o 
standardach ekologicznych, 

Uzupełniające: 

 zabudowa zagrodowa,  

- -  Zabudowa zagrodowa wyłącznie  z 
funkcją mieszkalną i w obrębie własności 
stanowiącej zwarty obszar o powierzchni 
nie mniejszej niż 3ha. 

 Utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej. 

 Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości 
mniejszej niż 20m od granicy lasu. 

 Wskaźniki kształtowania zabudowy 
zagrodowej należy przyjąć zgodnie z 
ustaleniami dla symbolu „RM”. 

 Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek 
rowerowych.  

 Dopuszcza się wyznaczanie 
infrastruktury technicznej liniowej jedynie 
w niezbędnym zakresie. 

2-R 
(teren 
pomiędzy 
ul. Strugi 
Pułaskiego i 
Krasickiego) 

 

Podstawowe: 

 Tereny upraw polowych 

- -  Zakaz zabudowy. 

 Utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej. 

 Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek 
rowerowych. 

 Dopuszcza się wyznaczanie 
infrastruktury technicznej liniowej jedynie 
w niezbędnym zakresie. 

RM, Podstawowe: 

 zabudowa zagrodowa, 

 obiekty produkcji roślinnej i 
zwierzęcej 

- 1,3  

RU Podstawowe: 

 Tereny obsługi produkcji rolnej, w 
gospodarstwach rolnych i 
hodowlanych, ogrodniczych 

15% 1,3  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA – II EDYCJA 

III-56 

1.3.5. Tereny zieleni. 

Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

ZC Podstawowe: 

 tereny cmentarzy, wraz z 
obszarem oddziaływania 
cmentarza. 

- -  Adaptacja istniejących cmentarzy: 
zabudowy i zieleni, 

 Dla obiektów objętych ochroną 
konserwatorską obowiązują ustalenia  
zawarte w rozdziale X, Ochrona dóbr 
kultury – wytyczne konserwatorskie, 

 Zasady zagospodarowania obszarów 
oddziaływania cmentarza, zwłaszcza na 
tereny mieszkaniowe oraz źródła ujęcia 
wody, należy kształtować zgodnie z 
przepisami odrębnymi, w szczególności 
z zakresu wymogów sanitarnych dla 
terenów cmentarzy. 

ZE Podstawowe: 

 teren zieleni - urządzonej i 
nieurządzonej, o funkcji 
bioklimatycznej, krajobrazowej i 
ekologicznej. 

- -  Zakazuje się lokalizacji zabudowy 

 Dopuszcza się rolnicze użytkowanie 
zieleni łęgowej, 

 Realizacja ścieżek spacerowych i 
rowerowych przy zastosowaniu 
materiałów bezpiecznych ekologicznie i 
w sposób zapewniający powierzchniowe 
odprowadzanie wód opadowych, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 
(m.in.miejsca postojowe i 
wypoczynkowe) i małą architekturą  

 W ramach „podmiejskich terenów 
rekreacyjnych”, wyznaczonych na 
rysunku stanowiącym załącznik nr 3, 
dopuszcza się lokalizację 
niekubaturowych obiektów związanych z 
rekreacją i sportem amatorskim,  

 Budowa sieci i urządzeń uzbrojenia 
podziemnego przy zachowaniu warunku 
nie wprowadzania trwałych zmian w 
istniejącym ukształtowaniu terenu. 

 Dopuszcza się wyznaczanie 
infrastruktury technicznej liniowej jedynie 
w niezbędnym zakresie. 

ZP Podstawowe: 

 zieleń urządzona, 

Uzupełniające: 

 usługi, parkingi – wyłącznie jako 
funkcja towarzysząca zieleni 
urządzonej. 

90% -  Dopuszcza się lokalizowanie budowli 
służących rekreacji i uprawianiu sportu 
sieci infrastruktury oraz obiektów 
budowlanych zapewniającymi ich 
prawidłowe funkcjonowanie. 

1-ZP 

(teren  
przy ul. 
Słowackiego) 

 

Podstawowe: 

 zieleń urządzona, 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – MN3. 

Uzupełniające: 

 usługi, parkingi – wyłącznie jako 
funkcja towarzysząca zieleni 
urządzonej. 

90%   Dla funkcji podstawowej: „zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna – 
MN3”,należy przyjąć wskaźniki 
kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu zgodnie z 
ustaleniami dla symbolu "MN3". 

 Ze względu na charakter terenu – byłe 
wysypisko odpadów komunalnych 
zrekultywowane w kierunku zieleni, w 
przypadku podjęcia decyzji  o 
wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej 
wskazane przeprowadzenie 
wyprzedzających, odpowiednich  badań.   
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Symbol Funkcje przeznaczenia 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

Intensywność 

zabudowy 
Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

2-ZP 
(teren 
pomiędzy ul. 
Stalową i 
Słowackiego) 

 

Podstawowe: 

 zieleń urządzona, 

Uzupełniające: 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – MN1. 

 usługi, parkingi – wyłącznie jako 
funkcja towarzysząca zieleni 
urządzonej. 

90% dla terenów 
zieleni 
urządzonej  

30% dla terenów 
zabudowy 
mieszkaniowej  

 

  Dla funkcji uzupełniającej: „zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna – MN1”, 
należy przyjąć wskaźniki kształtowania 
zabudowy zgodnie z ustaleniami dla 
symbolu "MN1". 

Zl Podstawowe: 

 teren zieleni izolacyjnej. 

- -  Zakazuje się lokalizacji zabudowy. 

 Dopuszcza się: 

-zalesianie terenów, 

-realizacja ścieżek rowerowych i 
dojazdów do parcel budowlanych przy 
zastosowaniu materiałów bezpiecznych 
ekologicznie i w sposób zapewniający 
powierzchniowe odprowadzanie wód 
opadowych. 

ZL Podstawowe: 

 tereny leśne,  

 tereny nieleśne przeznaczone do 
zalesienia. 

- -  Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie 
z planem urządzenia lasów, 

 Dopuszcza się realizację sieci 
infrastruktury technicznej wyłącznie w 
przypadku braku możliwości ich realizacji 
poza przedmiotowym terenem, 

 Zakazuje się lokalizacji zabudowy. 

ZL/p Podstawowe: 

 tereny nieleśne przeznaczone do 
zalesienia. 

- -  Zakaz lokalizowania zabudowy oraz 
obiektów tymczasowych nie związanych 
z gospodarką leśną lub rekreacją 
ogólnodostępną, 

 Nakaz zachowania istniejącej zieleni 
wysokiej. 

 Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek 
rowerowych. 
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1.3.6. Ustalenia strefowe 

symbol Opis wytyczne do uwzględnienia w MPZP 
   

ZZ 
„Obszary 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią”  

1) zakaz wyznaczania nowych terenów dla zabudowy w m.p.z.p, 

2) zakaz realizacji nowych przedsięwzięć na tych terenach, 

3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, 

4) zakaz gromadzenia i składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych, 

5) zakaz wprowadzania zadrzewień i obiektów mogących utrudniać przepływ wód 
powodziowych, 

6) ustalenia planu powinny być zgodne z przepisami odrębnymi, dotyczącymi 
terenów szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności z zakresu prawa 
wodnego. 

7) dla wyznaczonych terenów istniejącej zabudowy należy ustalić obszary 
wymagające ochrony przed zalaniem, jeżeli w związku ze znacznym 
zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia zachodzi taka potrzeba. 

- „Obszary 
kształtowania 
przestrzeni 
publicznej”  

1) kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób zapewniający ich wysokie 
walory estetyczne, bezpieczeństwo publiczne oraz poprawę funkcjonalności - 
sprzyjającą wytwarzaniu więzi społecznych oraz tożsamości lokalnej, 

2) kształtowanie estetycznych, atrakcyjnych wnętrz urbanistycznych, w których 
właściwie eksponowane i zharmonizowane będą zarówno zachowane wartości 
historycznej zabudowy,  jak dobra współczesnej kultury i  architektury,  

3) dążenie do uprzywilejowania ruchu pieszych,  

4) kształtowanie funkcjonalnych przestrzeni służących jako miejsca spotkań 
mieszkańców i wydarzeń społeczno – kulturalnych, 

5) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na terenach zieleni urządzonej oraz  
w pasie drogowym, 

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych z wyjątkiem 
kiosków z prasą i biletami komunikacji miejskiej, z zaleceniem ich lokalizacji  
w rejonie przystanków komunikacji miejskiej, w połączeniu z wiatami 
przystankowymi. 

7) wykończenie obiektów powinno odznaczać się szczególna starannością. 
Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, 

8) Rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej. 

- „Rezerwat przyrody”  Teren zieleni do objęcia formą ochrony przyrody – rezerwat przyrody, zgodnie z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody. 

- „Użytki ekologiczne”  Teren zieleni objęty formą ochrony przyrody – użytek ekologiczny, zgodnie z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody. Na terenie użytku ekologicznego 
zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w tym 
wydobywania torfu, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody, 

7) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
błotnych, 

8) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych 
obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony 
lub spowodować degradację krajobrazu. 

- „Użytki ekologiczne 
projektowane” 

Teren zieleni do objęcia formą ochrony przyrody – użytek ekologiczny, zgodnie z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody. 

OZE 
„Obszar, na którym 
dopuszcza się 
możliwość 
rozmieszczenia 
urządzeń 
produkujących 
energię z 
odnawialnych źródeł 
energii o mocy 
przekraczającej  
100 kW” 

1) Dopuszcza się, w ramach kierunku podstawowego, jako alternatywne lub 
równorzędne przeznaczenie terenu pod urządzenia produkujące energię 
elektryczną  z zastosowaniem systemów fotowoltaicznych (farmy słoneczne)  
o mocy przekraczającej 100 kW. 

2) Dopuszcza się korektę zasięgu obszaru w niezbędnym zakresie z uwagi na 
szczegółowe uwarunkowania, przede wszystkim prawne lub techniczne, 
ujawnione w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

3) Należy określić ograniczenia lokalizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 1,  
na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, w celu wyeliminowania 
dysharmonii i ochrony ładu przestrzennego a także wyeliminowania konfliktów 
przestrzennych. 
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2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW CHRONY PRZYRODY,  
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK. 

2.1. Ustalenia w zakresie obszarów i obiektów ochrony przyrody. 

2.1.1. Zasady ochrony na obszarach wchodzących w skład Otuliny Parku 
Krajobrazowego. 

W obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w obrębie wskazanych na rysunku 

„Studium…” stref funkcjonalnych formułuje się nakazy, zakazy i dopuszczenia: 

Dla obszaru parku krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otuliny:  

a. nakazuje się: 

 Zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. 

 Prowadzenie nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu inwestycji liniowych związanych z 

wykopami. 

 Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego standardów 

zabudowy określonych dla obszaru Parku oraz harmonijnego wkomponowania w krajobraz 

proponowanego zagospodarowania. 

 Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytycznych 

wynikających z studiów krajobrazowych. 

 Porządkowanie gospodarki ściekowej w tym podłączanie obiektów użytkowych do sieci 

kanalizacyjnej lub zastosowanie zbiorników bezodpływowych. 

 Poszukiwanie możliwości lokalizacji inwestycji poza strefami ochrony. 

 Uzgadnianie z właściwym organem ochrony przyrody warunków lokalizacji zabudowy 

zagrodowej. 

 Uporządkowanie terenu po zakończonej eksploatacji surowców mineralnych. 

 Uzgadnianie z organami ochrony przyrody dróg wspinaczkowych oraz obiektów 

dopuszczonych do uprawiania wspinaczki. 

 Wykonywanie oceny oddziaływania na środowisko następujących inwestycji: 

 Odkrywkowe wydobywanie piasku, żwiru, gliny i skał 

 Melioracje gruntu powyżej 20 ha  

 Kotłownie o mocy powyżej 100 kW 

 Kompleksy handlowe powiązane z miejscami parkingowymi dla więcej niż 50 
samochodów 

 Magazyny i hurtownie o powierzchni składowania powyżej 1000 m2 

 Utylizacja  odpadów 

 Stacje paliw 

 Zbiorniki wodne  

 Parkingi o pojemności większej niż 50 samochodów 

 Oczyszczalnie ścieków o przepustowości powyżej 10 m3/dobę 

 Wioski rekreacyjne i wakacyjne 

 Kampingi 

b. zakazuje się: 

 Realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 

trwale naruszyć walory krajobrazowe. 

 Lokalizowania zabudowy letniskowej poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Wykonywania prac remontowych mających na celu utrzymanie lub wprowadzenie elementów 

niezgodnych z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem. 

 Utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych. 

 Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody 

i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej. 

 Likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. 

 Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych. 
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 Lokalizowania ośrodków chowu, hodowli - posługujących się metodą bezściółkową. 

 Organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych. 

 Umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi. 

 Lokalizowania elementów zagospodarowania terenu i małej architektury kolidujących 

z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem. 

 Likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, za wyjątkiem drzew 

martwych i stanowiących zagrożenie. 

 Umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i 

złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj. Powyższe nie dotyczy gospodarki łowieckiej i 

wędkowania 

 Wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz 

niszczenia gleby. 

 Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do 

tego wyznaczonymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Składowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz lokalizacji złomowisk. 

 Wprowadzania do wód, gleby oraz powietrza substancji ponad wielkości określone na 

podstawie odrębnych przepisów. 

 Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

 Wydobywania kopalin na powierzchni powyżej 2 ha i w ilości przekraczającej 10.000 m3/rok z 

wyjątkiem przypadków, kiedy eksploatacja odbywa się na podstawie koncesji udzielonej przed 

opublikowaniem niniejszego rozporządzenia. 

 Wypełniania dołów pochodzenia antropogenicznego przy użyciu odpadów z wyjątkiem 

materiałów autochtonicznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

OŚZNiL z dnia 24 grudnia 1997r w sprawie klasyfikacji odpadów w pozycjach nr: 010401 – 

skruszone skały, 010402 – odpadowe piaski i iły, 160902 – grunt i kamienie, 170501 – gleba i 

kamienie, 170502 – grunt z wykopów i pogłębiania, 170505 – żwir, kamienie, skruszone skały. 

 Wprowadzania barier architektonicznych utrudniających dostęp do obiektów uznanych 

za wartości obszaru. 

 Niszczenia namulisk, szaty naciekowej i innych elementów jaskiń. 

 Uprawiania wspinaczki poza wyznaczonymi drogami wspinaczkowymi lub obiektami 

zatwierdzonymi (wskazanymi) przez organy ochrony przyrody. 

c. dopuszcza się: 

 Lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego. 

 Lokalizację urządzeń edukacji ekologicznej. 

 Gospodarcze użytkowanie lasów, łąk i pól, w tym polowanie, łowienie ryb i zbieranie runa 

leśnego z wyjątkiem obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, dla których 

obowiązują stosowne zakazy. 

 Speleologiczną penetrację jaskiń na warunkach określonych przez organy ochrony przyrody. 

 Melioracje wodne po wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko. 

Dla obszaru o wysokich walorach przyrodniczych, oznaczonego na rysunku studium: 

a. nakazuje się: 

 Wykonywanie oceny oddziaływania na środowisko następujących inwestycji: 

 Melioracje gruntu niezależnie od powierzchni 

 Inwestycje polegających na doprowadzaniu środowiska do stanu właściwego 

 Organizowanie systemu wywozu odpadów i utylizacji nieczystości poza obszarem. 

 Utrzymanie lasów naturalnych w formie drzewostanów zachowawczych. 

b. zakazuje się: 
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 Lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, z wyjątkiem inwestycji 

polegających na doprowadzaniu środowiska do stanu właściwego i inwestycji wymienionych w 

dopuszczeniach dla strefy. 

 Budowy i rozbudowy kubaturowych obiektów budowlanych. 

 Realizowania zabudowy zagrodowej poza działkami siedliskowymi wyznaczonymi 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 Prowadzenia linii napowietrznych przez tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe. 

 Ruchu samochodowego z wyłączeniem istniejących dróg publicznych, dojazdu do posesji, a 

także  ruchu pojazdów związanego z prowadzoną gospodarką rolną i leśną oraz z pracą służb 

ochrony przyrody, służb ratowniczych i innych służb specjalnych. 

 Lokalizowania obiektów obsługi ruchu turystycznego. 

 Lokalizowania obiektów sportowych. 

 Lokalizowania parkingów. 

 Biwakowania i palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami. 

 Lokalizowania inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wyłączeniem 

inwestycji liniowych, których z przyczyn technicznych nie można realizować poza strefą. 

 Lokalizowania inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elementów dla 

których istnieją możliwości lokalizacyjne poza strefą. 

 Zalesiania łąk,  pól i nieużytków poza granicą rolno - leśną 

 Wydobywania kopalin 

 Organizowania imprez masowych. 

c. Dopuszcza się: 

 Liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym lub ich elementy dla których nie 

istnieją możliwości lokalizacji poza strefą. 

 Liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, których z przyczyn 

technicznych nie można realizować poza strefą.  

 Melioracje wodne gruntów po uwzględnieniu warunków wynikających z oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Dla obszaru o średnich walorach przyrodniczych oznaczonego na rysunku studium: 

a. nakazuje się: 

 Uwzględnienie w projektach budowy i modernizacji dróg pasów zadrzewień i zakrzewień. 

 Realizację budownictwa mieszkaniowego w sposób określony w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

b. zakazuje się: 

 Lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak 

również przedsięwzięć przemysłowych o charakterze: 

 hutniczym, metalurgicznym i maszynowym  

 chemicznym  

 spożywczym  

 tekstylnym, skórzanym, drzewnym i papierniczym z wyjątkiem pralni przemysłowych, 

 Realizowania zabudowy mieszkaniowej w sposób nie kompleksowy. 

c. dopuszcza się: 

 Budowę parkingów. 

 Lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego i obiektów sportowych. 
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 Inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym. 

 Liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, wyłącznie takie, których z 

przyczyn technicznych nie można realizować poza obszarem. 

 Wydobycie kopalin na powierzchni do 2ha i w ilości nie przekraczającej 10.000 m3/rok. 

 Organizację imprez masowych. 

d. proponuje się: 

 wprowadzić biologiczną obudowę cieków powierzchniowych poprzez pozostawianie pasa 5 – 

10 m nieużytkowanego gruntu wzdłuż tych cieków; 

 ochrona i wzbogacanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych; 

 egzekwowanie przyjętych w planach miejscowych ograniczeń w zabudowie działki w stosunku 

do terenu zielonego; 

 prowadzenie przyrodniczych badań naukowych i prowadzenie monitoringu stanu środowiska 

przyrodniczego. 

2.1.2. Zasady ochrony obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody 

 utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami objętymi 

różnymi formami ochrony przyrody;  

 zapewnienie selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo;  

 dla pomników przyrody i użytków ekologicznych  stosować ustalenia zawarte w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 – tekst jednolity). 

2.2. Zasady ochrony powierzchni ziemi 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi Studium ustala: 

 określenie w planach miejscowych zasad zagospodarowania zapewniających gromadzenie, 

przechowywanie i powolny odpływ wód opadowych i roztopowych, 

 zachowanie ukształtowania naturalnych form rzeźby terenu za wyjątkiem potrzeb 

wynikających z realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców, 

 rekultywację wskazanych terenów form antropogenicznych i przeznaczenie ich na tereny 

zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji lub ogólnodostępne tereny zieleni 

urządzonej, 

 zakaz rekultywacji terenów z wykorzystaniem odpadów, 

 ochronę gleb o wartościowych kompleksach glebowo – rolniczych wysokich klasach 

bonitacyjnych poprzez utworzenie nienaruszalnego kompleksu rolnego (rejon Będusza i 

Mrzygłodu), 

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 

przewidzianych do urbanizacji. 

2.3. Zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości 

W zakresie ochrony zasobów wodnych Studium ustala: 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, kontrola sprawności i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków; 
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 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych, 

placów i parkingów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 objęcie sanitarną kanalizacją zbiorczą całego obszaru miasta, do czasu jej wybudowania - 

odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb jako rozwiązanie tymczasowe, a także 

dopuszczenie stosowania przydomowych oczyszczalni jeżeli z przyczyn technologicznych lub 

ekonomicznych wykonanie przyłącza jest niecelowe; 

 wdrożenie koncepcji kanalizacji i oczyszczania ścieków wszystkich jednostek osadniczych o 

zabudowie zwartej a przez to ograniczenie wielkości ładunku zanieczyszczeń 

odprowadzanych do ziemi i wód powierzchniowych przez obecnych i przyszłych 

użytkowników. 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów wodnych i ich jakości zmierzają do: 
doprowadzenia jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów ekologicznych, 
racjonalizacji użytkowania wody oraz zapewnienia mieszkańcom wody odpowiedniej jakości, 
zwiększenia retencji wodnej oraz ograniczenia spływu powierzchniowego wód, zachowania 
naturalnego charakteru cieków i zbiorników wodnych i ochronę ekosystemów wodnych. 

2.4. Zasady ochrony  powietrza i jego jakości. 

W zakresie ochrony powietrza Studium ustala: 

 ograniczenie emisji ze  źródeł technologicznych i komunalno-bytowych poprzez zakaz 

stosowania instalacji i urządzeń wymagających pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów 

do powietrza, na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej oraz w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie, 

 ograniczenie emisji powierzchniową i niską emisję rozproszoną komunalno-bytową poprzez  

stosowanie niskoemisyjnych paliw i technologii na terenach nie wyposażonych w sieć 

ciepłowniczą (np. gazowe kotłownie lokalne), stosowanie niekonwencjonalnych  źródeł energii 

rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię oraz zakaz lokalizowania nowych 

energetycznych  źródeł emisji na terenach wyposażonych w sieć ciepłowniczą. 

2.5. Zasady kształtowanie systemu zieleni miejskiej. 

W zakresie kształtowanie systemu zieleni miejskiej Studium ustala: 

 wzbogacenie struktury przestrzennej miasta przez wprowadzenie dodatkowej powierzchni 

zieleni, których rozmieszczenie nawiązywałoby do istniejących terenów tego typu oraz 

istniejących obszarów leśnych, 

 wprowadzenie maksymalnej ilości zieleni urządzonej w obrębie przestrzeni publicznych 

 rekultywacje terenów poeksploatacyjnych w kierunku zieleni parkowej, 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej przy terenach przemysłowych i usługowych zaliczanych do 

przedsięwzięć oddziałujących na środowisko, w szczególności na styku  z terenami zabudowy 

mieszkaniowej oraz w strefie uciążliwości od linii kolejowej, a także przy ogólnodostępnych 

parkingach publicznych 

 podjęcie działań w kierunku przystosowania fragmentu lasów państwowych, położonych 

pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Osińska Góra, do funkcji parku leśnego, 

 ochronę zarośli krzewiastych rosnących wśród pól, na obrzeżach lasów, przydrożnych 

skarpach jako spełniających funkcje ochronną dla ptaków i małych ssaków. 

2.6. Zasady ochrony akustycznej. 

W zakresie ochrony akustycznej Studium ustala:  

 poprawę stanu dróg zgodnie z obowiązującymi standardami, na etapie planowania, 

projektowania i eksploatacji systemu transportowego; 
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 stosowanie zabezpieczeń akustycznych w celu ochrony istniejącej zabudowy zlokalizowanej 

wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu, a także wzdłuż szlaków kolejowych (ekrany 

akustyczne, zieleń izolacyjna); 

 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku indywidualnej komunikacji 

samochodowej 

2.7. Zasady ochrony przed powodzią. 

W zakresie ochrony przed powodzią Studium ustala: 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy zgodnie z ustawą Prawo wodne 

z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 – tekst jednolity z późn. zmian.) 

Dla terenów zalewowych w dolinie Warty należy maksymalnie ograniczyć gospodarcze użytkowanie 
terenu. Szczegółowe zasady użytkowania określić na podstawie badań przyrodniczych. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

doprecyzować przebieg granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wskazanych na rysunku 

studium, adekwatnie do skali opracowania planu i zgodnie z aktualnymi materiałami planistycznymi w 

tym zakresie. 

2.8. Zasady ochrony stref ochrony sanitarnej zasobów wodnych. 

W zakresie ochrony stref ochrony sanitarnej ujęć wody Studium ustala: 

 utrzymanie istniejących terenów ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz ewentualne 
utworzenie nowych. 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z istniejących uwarunkowań (np.: lokalna 

geomorfologia i hydrogeologia rejonu), określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa 

wodnego, należy opracować i wyznaczyć strefę ochrony pośredniej dla istniejących ujęć 

wodnych. 

 na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody należy m.in.: 

 ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy 
urządzeniach służących do poboru wody, 

 zagospodarować teren zielenią, 

 zapewnić odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych, użytkowanych przez osoby 
zatrudnione przy urządzeniach poboru wody, do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku 
braku takiej możliwości do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

 odprowadzanie wód opadowych poza zasięg działania urządzeń poboru wody; 

 na terenie ochrony pośredniej ujęć wody zabrania się dodatkowo m.in.: 

 wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 rolniczego wykorzystania ścieków, 

 lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt, z tym, że dopuszcza się 
lokalizowanie nieuciążliwego przemysłu, który nie będzie powodował zagrożenia jakości 
wód podziemnych, 

 lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 
oraz rurociągów do ich transportu, 

 lokalizowania cmentarzy, 

 lokalizowania nowych ujęć wody oprócz zastępczych i awaryjnych dla już istniejących. 

Szczegółowy zapis zakazów i ograniczeń określają właściwe decyzje administracyjne. 
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3. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

3.1. Obszary prawnej ochrony konserwatorskiej - obszary  
i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (wymienione w 

rozdz. II pkt 4.1)  obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich. Realizacja zamierzeń i działań 

inwestycyjnych powinna odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków. 

3.2. Obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej. 

Obszary zabytkowe i krajobraz kulturowy objęte strefami ochrony konserwatorskiej, oznaczono na 
rysunku studium symbolami: A, B i K. Realizacja zamierzeń i działań inwestycyjnych w odniesieniu do 
obiektów i obszarów prawnej ochrony konserwatorskiej,  występujących w ramach wyznaczonych 
stref, powinna odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków. 

Tabela 4. Strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy obserwacji archeologicznej. 

Oznaczenie 
strefy 

Charakterystyka Ustalenia w ramach strefy 

   

„A” 

 
Strefą objęty jest teren kościoła 

parafialnego w Mrzygłodzie, w granicach 

ogrodzenia. Są to obszary, na których 

elementy dawnego układu zachowały się w 

stanie nienaruszonym lub jedynie 

nieznacznie zniekształconym. Są to 

obszary uznane za szczególnie ważne jako 

materialne świadectwo historyczne.  

W strefie tej zakłada się pierwszeństwo 

wymagań konserwatorskich nad wszelką 

prowadzoną współcześnie działalnością 

inwestycyjną. 

 ochronie podlegają wszelkie obiekty 
podziemne i pojedyncze znaleziska oraz 
odkryte podczas remontów detale 
architektoniczne, 

 dopuszcza się maszty, urządzenia 
techniczne itp. nie przewyższające istniejącej 
zabudowy, 

 zakaz usuwania starodrzewu, 

 zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
kubaturowej. 

„B” 

 

Obejmuje obszary, w których elementy dawnego układu zachowały się w stosunkowo dobrym 

stanie. 

W obrębie strefy „B” rozróżniamy poniższe strefy: 

STREFA „B1” – obejmuje teren założenia 

fabrycznego dawnego zakładu 

włókienniczego „WARTEX” w granicach 

określonych na załączniku graficznym. 

 zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania, 

 wymóg utrzymania dóbr kultury figurujących 
w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków 
w ich tradycyjnej formie budowlanej z 
zachowaniem gabarytów i formy obiektów, 
kształtów, spadków i rodzaju pokrycia 
dachów, wystroju i detali architektonicznych, 
stolarki okiennej i drzwiowej – kształt, 
wielkość i podziały z zachowaniem rysunku 
profili i materiału. Rekonstrukcje elewacji na 
podstawie dostępnych materiałów 
archiwalnych, 

 dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy 
założeniach harmonijnego współistnienia 
elementów. 

STREFA „B3” – obejmuje teren cmentarza 

grzebalnego w Myszkowie w granicach 

ogrodzenia. 

 utrzymanie rozplanowania cmentarza. 

 wymóg zachowania „In situ” historycznych 
nagrobków, 

 zakaz usuwania starodrzewu za wyjątkiem 
drzew chorych, nie rokujących szans na 
przeżycie i zagrażających bezpieczeństwu. 
Obowiązek uzupełniania zieleni rodzimymi 
zasadniczo gatunkami drzew i krzewów. 
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Oznaczenie 
strefy 

Charakterystyka Ustalenia w ramach strefy 

   

STREFA „B4” – obejmuje teren cmentarza 

grzebalnego w Mrzygłodzie w granicach 

ogrodzenia. 

 utrzymanie rozplanowania cmentarza, 
konserwacja zachowanych elementów 
zabytkowych tj. nagrobków oraz ogrodzenia 
cmentarza, utrzymanie „In situ” nagrobków 
sprzed 1939 roku lub tylko wybranych, ale po 
dokonaniu odrębnego opracowania, 

 zakaz usuwania starodrzewu za wyjątkiem 
drzew chorych, nie rokujących szans na 
przeżycie i zagrażających bezpieczeństwu. 
Obowiązek uzupełniania zieleni rodzimymi 
zasadniczo gatunkami drzew i krzewów. 

STREFA „B5” – teren podworski w 

Papierni. 

 zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania założenia 
parkowego, 

 wymóg zachowania istniejącego 
starodrzewu,  

STREFA „B6” – teren zespołu dworskiego 

w Myszkowie – Będuszu. 

 zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim układu dróg i obiektów oraz 
założenia parkowego, 

 Wymóg utrzymania dóbr kultury figurujących 
w ewidencji zabytków w ich tradycyjnej formie 
budowlanej z zachowaniem gabarytów i 
formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju 
pokrycia dachów, wystroju i detali 
architektonicznych, stolarki okiennej i 
drzwiowej – kształt, wielkość i podziały z 
zachowaniem rysunku profili i materiału; 
rekonstrukcje elewacji na podstawie 
dostępnych materiałów archiwalnych, 

 zakaz usuwania starodrzewu za wyjątkiem 
drzew chorych, nie rokujących szans na 
przeżycie i zagrażających bezpieczeństwu. 
Obowiązek uzupełniania zieleni rodzimymi 
zasadniczo gatunkami drzew i krzewów. 

 dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy 
założeniach harmonijnego współistnienia 
elementów. 

 wymaga się, aby nowa zabudowa gabarytami 
i sposobem kształtowania bryły odwoływała 
się do miejscowej tradycji architektonicznej; 
wysokość nowych budynków nie może 
przekraczać wysokości budynków 
sąsiadujących, 

 nakaz zachowania rodzaju nawierzchni oraz 
przebiegu ciągów komunikacyjnych z 
dopuszczeniem niewielkich korekt, wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach. 

STREFA „B7” – układ urbanistyczny 

miasta Mrzygłodu w granicach określonych 

na mapie. 

 zachowanie zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim układu dróg, szerokości frontów 
działek i sposobu ich zagospodarowania 
(budynek mieszkalny w linii zabudowy, 
budynki gospodarcze w głębi działki 
siedliskowej), 

 ustalenie w MPZP minimalnej powierzchni 
nowo wydzielanych działek, w oparciu o 
specyfikę istniejących podziałów 
geodezyjnych, w celu zachowania 
odpowiednich odległości nowej zabudowy od 
istniejącej a także zapewnienia dojazdów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
prawa budowlanego i dróg publicznych. 
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Oznaczenie 
strefy 

Charakterystyka Ustalenia w ramach strefy 

   

 wymóg utrzymania dóbr kultury figurujących 
w ewidencji zabytków w ich tradycyjnej formie 
budowlanej z zachowaniem gabarytów i 
formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju 
pokrycia dachów, wystroju i detali 
architektonicznych, stolarki okiennej i 
drzwiowej – kształt, wielkość i podziały z 
zachowaniem rysunku profili i materiału; 
rekonstrukcje elewacji na podstawie 
dostępnych materiałów archiwalnych, 

 dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i formy bryły zabudowy przy 
założeniu harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej i 
współczesnej, 

 wskazane opracowanie szczegółowego planu 
zagospodarowania rynku, 

 wymaga się, aby nowa zabudowa gabarytami 
i sposobem kształtowania bryły odwoływała 
się do miejscowej tradycji architektonicznej; 
wysokość nowych budynków nie może 
przekraczać wysokości budynków 
sąsiadujących, 

 nakaz zachowania rodzaju nawierzchni oraz 
przebiegu ciągów komunikacyjnych z 
dopuszczeniem niewielkich korekt, wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach, 

 wymóg prowadzenia prac ziemnych pod 
nadzorem archeologicznym. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się, 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, korekty granic oraz zmiany w 
zakresie ustaleń dla stref oraz obiektów ochrony konserwatorskiej. 

„K” 
(ochrony 

krajobrazu 

kulturowego) 

Tereny upraw polowych, oznaczone na 
rysunku studium, wskazane do objęcia 
strefą jako obszar chronionego krajobrazu 
kulturowego. 

Utrzymanie historycznych przebiegów dróg i 
zadrzewień. 

„OW” 
(obserwacji 

archeologicznej) 

Strefa obejmuje obszary o domniemanej, 
na podstawie badań lub innych wskazówek, 
zawartości reliktów archeologicznych. 

W obrębie strefy rozróżniamy: 

STREFA „OW1” –  obszar zlokalizowany 

na gruntach Mrzygłodu w 

kierunku płd. od zabudowy. 

Zawiera dwa stanowiska – 

osady średniowieczne. 

STREFA „OW2” –  obszar położony na 

gruntach Mrzygłodu 

zlokalizowany na płd. od 

cmentarza grzebalnego – 

zawiera osadę średniowieczną. 

STREFA „OW3” –  obszar położony na 

gruntach Mrzygłodu w kierunku 

pn. – zach. od zabudowy. 

Zawiera osadę 

Prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych z 
naruszeniem gruntów musi być dokonywane 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony zabytków. 
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Oznaczenie 
strefy 

Charakterystyka Ustalenia w ramach strefy 

   

średniowieczną. 

STREFA „OW4” –  obszar w granicach 

miasta Mrzygłód. 

STREFA „OW5” –  obszar położony na 

gruntach Nowej Wsi w kierunku 

zachodnim od zabudowań wsi 

zawiera stanowisko 

wielokulturowe osadę 

średniowieczną i nowożytną. 

STREFA „OW6” –  (strefy „OW6” nie 

oznaczono na rysunkach z 

uwagi na jej położenie poza 

granicami administracyjnymi 

miasta). 

STREFA „OW7” –  obszar położony w 

Myszkowie – Mijaczowie. 

STREFA „OW8” –  obszar położony w 

kierunku zach. od kościoła 

parafialnego w Myszkowie. 

Zawiera ślady osadnictwa z 

epoki kamienia. 

STREFA „OW9” –  obszar położony na 

gruntach osady Ciszówka. 

STREFA „OW10” –  obszar położony na 

gruntach Będusz – stanowisko 

zawiera osadę średniowieczną 

i nowożytną. 

3.3. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, nie wpisane do rejestru 
zabytków, wskazane do ochrony prawem miejscowym. 

W celu umożliwienia prowadzenia ochrony zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków ustala się 

podstawowe zasady ochrony tych obiektów, celem wskazania i jednoznacznego ustalenia zakresu 

ochrony w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

 utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym, bez naruszania ich wartości zabytkowej, 

 w przypadku uzasadnionej rozbiórki obiektu, wymóg opracowania uproszczonej dokumentacji 

konserwatorskiej, 

 warunki i zakres ochrony należy dostosować w zależności od potrzeb: gabarytu, formy, 

spadku dachu, wystroju elewacji, układu otworów okiennych i drzwiowych oraz 

zagospodarowania bezpośredniego otoczenia, przy uwzględnieniu indywidualnych wartości 

poszczególnych obiektów. 

 
 

3.3.1. Wytyczne dotyczące określania zasad ochrony obiektów zabytkowych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Ochronę dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia się w zależności od potrzeb poprzez:  

a. uściślenie granic obszarów ochrony dziedzictwa kulturowego wg form ochrony oraz 

wyodrębnienie obiektów zabytkowych, w oparciu o gminną ewidencję zabytków, 

b. określenie warunków i zakresu ochrony, które w odniesieniu do elementów stanowiących 

przedmiot ochrony, powinny obejmować: 

W zależności od szczególnych cech obiektu i charakteru otoczenia, w którym się znajduje, w MPZP 

należy ustalić: 

zakazy w zakresie: 

 przekształceń obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia w sposób mogący obniżyć ich 

wartość historyczną i architektoniczną, 

 umieszczania reklam wielkoformatowych na obiektach lub w ich pobliżu, 

 stosowania technik i materiałów wykończeniowych mogących obniżyć estetykę, wartość 

historyczną i architektoniczną obiektów, 

 nadbudowy budynków, 

nakazy w zakresie: 

 utrzymania i ochrony obiektów z zachowaniem ich cech stylowych, tj.: forma, skala i gabaryty, 

geometria dachu oraz wystrój architektoniczny elewacji ( rodzaj użytych materiałów 

wykończeniowych, rozmiar, kształt i rozmieszczenie otworów,  podziały okien, detale), 

 utrzymania dominującej roli i charakteru obiektu w zagospodarowaniu działki budowlanej, 

 dostosowania wysokości i formy architektonicznej ewentualnej nowej zabudowy, lokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie, do obiektu historycznego, 

 ochrony i utrzymania lokalizacji kapliczek, posągów i krzyży, jeżeli lokalizacja ta ma 

zasadnicze znaczenie historyczne, 

 zachowania obiektów zabytkowych ze wskazaniem rodzaju ewentualnej substancji zabytkowej 

do konserwacji oraz obiektów dóbr kultury współczesnej, 

 zachowania lub odtworzenia elementów zabytkowego lub współczesnego układu 

urbanistycznego i kompozycji przestrzennej, 

 zachowania lub odtworzenia relacji przestrzennych, 

 rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, zabudowy oraz zabytkowego 

zagospodarowania terenu, 

 ochrony archeologicznej, 

dopuszczenia w zakresie: 

 podwyższania standardu użytkowego, polegającego na nieznacznej przebudowie, przy 

zachowaniu elementów stylowych podlegających ochronie, 

 umieszczania elementów informacyjno-reklamowych małogabarytowych i oświetlenia, 

 ewentualnego wyburzenia i wymiany kubatury, w przypadkach uzasadnionych złym stanem 

technicznym lub zniszczeniem spowodowanym np. klęską żywiołową. 

 

4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ. 

4.1. Kierunki rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego. 

Przyjęte w „Studium” kierunki rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego określają 

następujące działania: 
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 ochrona centrum poprzez: 

 wyprowadzenie ciężarowego ruchu tranzytowego z drogi DW 793 na odcinku ulicy 
Pułaskiego i Kościuszki pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wolności i Jana Pawła II, 

 ukierunkowanie ruchu tranzytowego na drogi DW 791 i DW 789, 

 budowę wiaduktu, jako czynnika wspomagającego powyższe założenie, w ciągu drogi DW 
789 nad torami klejowymi, 

 obejście dla ruchu tranzytowego (DW 791) zwartej zabudowy Mrzygłodu (W1); 

 obejście dla ruchu tranzytowego (DW 791) terenów zabudowanych wzdłuż ulicy Krasickiego (W1);  

 połączenie dróg DW 791 z DW 789  w północno – zachodniej części miasta z pominięciem 
centrum miasta (W2); 

 połączenie obwodnicy W1 z terenami przemysłowymi „Myszków Światowit” (W3) 

 budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi DW 789 w północno – zachodniej części 
miasta (W4) 

 dopuszczenie zmiany klasyfikacji odcinków dróg głównych, dla których projektuje się obejścia w 
formie obwodnicy, do klasy zbiorczej (tj odcinek DW791 ul. Krasickiego od DW793 do 
skrzyżowania z projektowaną obwodnicą oraz odcinek DW791 w zabudowie Mrzygłodu pomiędzy 
skrzyżowaniami z projektowaną obwodnicą), po zrealizowaniu odcinków obwodnicy będących ich 
obejściami.  

 rozbudowa i przebudowa wewnętrznego układu drogowego miasta: 

 usprawnienie powiązań komunikacyjnych terenów Mrzygłodu, Mrzygłódki, Nierady, 
Ciszówki i Pohulanki; 

 odciążenie istniejącego wiaduktu w ciągu ulic Pułaskiego i Kościuszki. 

Przyjęte rozwiązania wynikają z kierunku rozbudowy miasta na terenach łączących obecną zabudowę 

zwartą miasta z terenami Nowej Wsi Żareckiej (kierunek północno – zachodni wzdłuż torów 

kolejowych po ich wschodniej stronie). 

4.1.1. Ogólne wytyczne do m.p.z.p. w zakresie dróg publicznych. 

 Drogi wskazane w studium należy klasyfikować zgodnie z rysunkiem studium z dopuszczeniem 
podwyższenia klasy. 

 Drogi lokalne i dojazdowe należy wyznaczać i klasyfikować w m.p.z.p. na podstawie analiz 
szczegółowych wynikających z projektowanego sposobu zagospodarowania terenów, analizy 
własności i istniejącego zagospodarowania.  

 Dopuszcza się wprowadzanie dróg o charakterze zbiorczym w obrębie wszystkich terenów 
zabudowy. 

 Dopuszcza się korekty przebiegu dróg wskazanych na rysunkach studium w zakresie 
wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych. 

 Dopuszcza się korektę w m.p.z.p. granic terenów zabudowy dla realizacji rozwiązań 
komunikacyjnych węzłów i skrzyżowań w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań 
technicznych. 

 Wskazane wyznaczanie w m.p.z.p. dróg klasy lokalnej o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających wynoszącej 15m: 

 wskazane wyznaczanie w m.p.z.p. dróg klasy dojazdowej o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających odpowiednio: 

 12m – dla terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowej z usługami, terenów leśnych, 

 15m – dla terenów zabudowy przemysłowej, przemysłowej z usługami, usługowych oraz 
terenów nie przeznaczonych do zabudowy, 

 Wskazane wyznaczanie w m.p.z.p. niepublicznych dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości w 
liniach rozgraniczających odpowiednio: 

 4,5m – dla terenów zabudowy letniskowej, 

 6m – dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 8m – dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 10m – dla terenów zabudowy przemysłowej, przemysłowej z usługami, usługowych, 

 ustala się dla obwodnic w terenach niezabudowanych: 
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 szerokość dróg-obwodnic w liniach rozgraniczających nie mniej niż 25m, 

 wymaga się utrzymania w m.p.z.p. pasa wolnego od zabudowy o szerokości nie mniejszej 
niż 47m (23,5m od osi), 

 dopuszcza się w m.p.z.p korekty przebiegu obwodnic. 

 Dopuszcza się wyznaczanie i realizację ścieżek rowerowych w obrębie wszystkich terenów 
zgodnie z doraźnymi potrzebami i możliwościami. Dopuszcza się w m.p.z.p. wyznaczanie 
jednostek obsługi ruchu rowerowego (w terenach z zakazem zabudowy przylegających 
bezpośrednio do ścieżek rowerowych) z dopuszczeniem lokalizowania wyłącznie obiektów 
tymczasowych. 

 Zaleca się stworzenie systemu ścieżek rowerowych wzajemnie ze sobą powiązanych, 
umożliwiających maksymalnie bezkolizyjne przemieszczanie się  pomiędzy dzielnicami miasta, a 
także w nawiązaniu do istniejących lub planowanych ścieżek rowerowych na terenach gmin 
sąsiednich. 

 Sukcesywna realizacja układu ścieżek rowerowych wg układu przyjętego na rysunku kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem w I etapie ciągów łączących peryferyjne 
jednostki osadnicze z centrum miasta. Budowa kładek nad torami kolejowymi w rejonie przystanku 
kolejowego Nowa Wieś i w rejonie ul. Krótkiej (Ciszówka). 

 

4.1.2.  Szczegółowe wytyczne do m.p.z.p. w zakresie dróg publicznych.   

Symbol Funkcja przeznaczenia Zakazy, ograniczenia i wytyczne 

KDG droga publiczna klasy G  wymagania techniczne i użytkowe dla ulic 
głównych. 

KDZ, 

1-KDZ 

droga publiczna klasy Z  wymagania techniczne i użytkowe dla ulic 
zbiorczych, 

 ul. Ceramiczna - przebieg korygowany na 
odcinkach włączenia do ul. Jana Pawła II i do 
włączenia z przedłużeniem ul. Sadowej wg 
szczegółowych rozwiązań m.p.z.p. tego 
fragmentu miasta, 

 zaleca się szczegółową analizę możliwości 
dokonania „płynnego” połączenia ul. 1-go Maja z 
ul. PCK. 

 Dla drogi oznaczonej na rysunku nr 1 zmiany 
studium symbolem 1-KDZ dopuszczalna korekta 
przebiegu i włączenia do drogi wojewódzkiej nr 
793. 

KDL droga publiczna klasy L  wymagania techniczne i użytkowe dla ulic 
lokalnych. 

KDD droga publiczna klasy D  wymagania techniczne i użytkowe dla ulic 
dojazdowych. 

 

4.1.3. Ogólne wytyczne w zakresie układu kolejowego. 

W przypadku zamierzeń inwestycyjnych polegających na realizacji nowych linii kolejowych należy 

wprowadzić w m.p.z.p., w oparciu o decyzje lokalizacyjne, odpowiednie  przeznaczenie terenów -  

z uwzględnieniem ograniczeń w zagospodarowaniu i zakazów zabudowy. 
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4.2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

4.2.1. Wodociągi. 

Istniejące ujęcia posiadają pozwolenia wodno prawne i wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej. 

Strefy ochrony pośredniej wymagają wyznaczenia, w przypadkach wynikających z lokalnych 

uwarunkowań. 

Zapewnienie dostawy wody dla terenów rozwojowych miasta wymagać będzie budowy magistrali 

wodociągowej w północno – zachodniej części miasta. Zasoby wody zapewniają zaspokojenie potrzeb 

miasta w przyjętym zakresie rozwoju demograficznego dla potrzeb komunalnych i wytwórczości nie 

wodochłonnej. 

Pokrycie potrzeb na cele produkcyjne dla przemysłu wodochłonnego z ujęć wód powierzchniowych 

(rzeka Warta). 

Przyjmuje się zaopatrzenie w wodę dla wszystkich istniejących i projektowanych terenów 

zainwestowania miejskiego. 

4.2.2. Kanalizacja. 

Miasto dysponuje długookresową koncepcją gospodarki ściekowej. Generalne założenia koncepcji nie 

kolidują z kierunkami zagospodarowania przestrzennego przyjętymi w „Studium”. 

Koncepcja gospodarki ściekowej przyjęta przez Radę Miasta, zakłada: 

 objęcie siecią kanalizacyjną wszystkich istniejących i projektowanych terenów zainwestowania 

miejskiego, 

 przyjęto system grawitacyjno – pompowy obejmujący: 

  budowę ok. 94 tys. m kanałów, w tym ok. 13,5 tys. m kanałów tłocznych, 

  Budowę 25 przepompowni ścieków, 

 budowę oczyszczalni ścieków dla zabudowań Smudzówki. 

Analiza przyjętych ustaleń wymaga korekty stosunku do zamierzeń związanych z objęciem wszystkich 

terenów zainwestowanych w granicach administracyjnych miasta oraz w stosunku do budowy 

oczyszczalni ścieków w Smudzówce. 

Uzasadnienie proponowanych korekt do koncepcji gospodarki ściekowej: 

 objęcie miejskim systemem kanalizacyjnym niewielkich i rozproszonych zespołów zabudowań 

mieszkalno – gospodarczych powoduje wysokie koszty realizacji niewspółmierne do 

osiągniętych efektów użytkowych (długie odcinki „pustych” przebiegów kanałów 

grawitacyjnych i tłocznych, budowa przepompowni ścieków, koszty głębokich wykopów). 

 uzbrojenie tych terenów położonych peryferyjnie i stanowiących głównie niewielkie osiedla 

mieszkaniowe o charakterze wiejskim (dawne wsie), objęte granicami administracyjnymi 

miasta, niekorzystnie zwiększa ich atrakcyjności jako terenów budowlanych. W konsekwencji 

wywołuje to naciski społeczne na formalne przyjęcie ich jako terenów mieszkalnictwa w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 Pogłębienie rozproszenia zabudowy mieszkaniowej, jako negatywne zjawisko suburbanizacji, 

jest sprzeczne z przyjętym strategicznym celem rozwoju przestrzennego miasta. 

 zabudowania Olszyny i Smudzówki, dla których „Koncepcja gospodarki ściekowej” przyjmuje 

budowę oczyszczalni ścieków, graniczą bezpośrednio z  zabudowaniami wsi Leśniaki w gm. 

Siewierz. Wskazane włączenie tych zabudowań do systemu oczyszczania ścieków przyjętego 
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w tej wsi – w porozumieniu z samorządem gm. Siewierz lub pozostawienie tego terenu do 

sanitacji indywidualnej. 

Tereny wskazane do sanitacji indywidualnej: 

Rejon miasta Ulice 

Potasznia 
zabudowania przy ulicach Legionów, Armii Krajowej, Błotna, 
część ul. Szpitalnej, ul. Labry oraz zabudowania rozproszone 
przy drogach polnych bez nazwy. 

Sikorka zabudowa wzdłuż ulicy Siewierskiej. 

Pohulanka zabudowa wzdłuż ulic Partyzantów, Bory, Parkowej. 

Kręciwilk, Nierada 
zabudowa wzdłuż ulic o tej samej nazwie oraz grupa zabudowań 
w płd. części ul. Zacisze (Roka). 

Smudzówka, Olszyna zabudowa przy ulicach Pułaskiego, Smudzówka, Łąkowa. 

Dla w/w terenów zabudowy ekstensywnej oczyszczalnie ścieków realizowane w oczyszczalniach 

przydomowych (indywidualnych lub dla grupy budynków), lub gromadzenie ścieków w szczelnych, 

bezodpływowych zbiornikach i zorganizowany wywóz do oczyszczalni ścieków. 

Podstawą dla opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji poszczególnych etapów rozbudowy 

systemu kanalizacyjnego miasta stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

sporządzone dla poszczególnych terenów i wyznaczające lub regulujące ulice lokalne i dojazdowe. 

Pełne uzbrojenie terenu w inżynierię miejską winno wyprzedzać udostępnienie nowych terenów do 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Wymaga się wprowadzenia w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wymogu kompleksowej realizacji kanalizacji deszczowej obejmującej swym zasięgiem sieć głównych 

ulic i dróg, szczególnie projektowanych oraz większych obszarów przeznaczonych dla realizacji funkcji 

produkcyjnych i usługowych. Kanalizacja deszczowa winna obejmować place, parkingi i inne 

powierzchnie narażone na zanieczyszczania substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi 

zgodnie z przepisami w obowiązującymi w tym zakresie. 

4.2.3. Elektroenergetyka. 

Utrzymuje się zaopatrzenie miasta z krajowego systemu energetycznego liniami 110 kV poprzez 

stacje energetyczne 110/15 kV Pohulanka, Myszków i MZM Mystal. Utrzymuje się przebiegi linii  

110 kV Wrzosowa – Mijaczów – Pohulanka – MZM Mystal – Łosice oraz linii 400 kV Wielopole – 

Joachimów – Tucznawa – Rogowiec. 

Dla zapewnienia zasilania odbiorców wymagana będzie budowa odpowiednich stacji 

transformatorowych wraz z odcinkami sieci przy realizowaniu programu inwestycyjnego w 

poszczególnych terenach zainwestowania miejskiego i w miarę realizacji programu. 

Na terenie miasta nie wyznaczono terenów pod fermy wiatrowe oraz nie przewiduje się 

rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 

100 kW. Będzie to sprzyjało przede wszystkim zachowaniu tradycyjnego, wartościowego krajobrazu. 

Ponadto brak siłowni wiatrowych sprzyjać będzie populacjom ptasim oraz zachowaniu dobrego 

klimatu akustycznego na terenie całej gminy Myszków.  

Na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, wyznaczono obszary oznaczone 

symbolem R/OZE, ZE/OZE oraz RM/OZE, na których przyjęto, jako dopuszczalne - alternatywne, 

lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w postaci zespołów 

ogniw fotowoltaicznych, zgodnie z pkt. 1.3.6. Rozdziału III. 
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4.2.4. Gazownictwo. 

Utrzymuje się dotychczasowe kierunki zasilania gazociągami wysokoprężnymi poprzez stacje 

redukcyjno – pomiarowe I
o 

a następnie gazociągami średniego ciśnienia, stacjami redukcyjno – 

pomiarowymi II
o 

. Utrzymuje się dla gazociągów i stacji redukcyjno – pomiarowych istniejących 

uwzględnienie stref ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 

14.11.1995 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U.1995, 

Nr 139, poz. 685). Dla projektowanych gazociągów obowiązują przepisy i strefy wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. Dz.U. Nr 97 późn.1055. Strefa obsługi 

technicznej dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia wynosi 6m (po 3 m z każdej strony).  

W strefie tej nie należy realizować żadnych zamierzeń inwestycyjnych mogących utrudniać bieżącą 

eksploatację gazociągów. 

Przyjmuje się pełne uzbrojenie w sieć gazową. Wraz z rozbudową sieci zasilającej należy podjąć 

działania zmierzające do sukcesywnego ograniczenia paliw stałych do ogrzewania i celów komunalno 

– bytowych, w celu poprawy stanu środowiska. 

Dla gazyfikacji terenów oddalonych od zwartego zainwestowania miejskiego (zespół osadniczy 

Będusza i Mrzygłodu) wystąpi potrzeba lokalizacji stacji redukcyjno – pomiarowych. Tereny te należy 

ustalić w trybie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po negocjacjach 

z właścicielami gruntu i właścicielami terenów sąsiednich. 

Potrzebna działka o wymiarach ok. 25,0 x 25,0 m z zapewnieniem dojazdu. 

W strefach ochronnych gazociągów zabrania się budowy obiektów budowlanych. Strefy ochronne 

mogą być wykorzystane rolniczo, nie mogą być grodzone i muszą być dostępne dla kontroli gazociągu 

i usuwania awarii. Warunki eksploatacyjne gazociągów nie wymagają budowy specjalnych dróg 

dojazdowych. 

4.2.5. Ciepłownictwo. 

Plan zaopatrzenia w energię miasta Myszkowa w zakresie ciepła sieciowego powinien zawierać: 

program przekształceń własnościowych i organizacyjnych systemu ciepłowniczego miasta 

zmierzający do stworzenia podmiotu gospodarczego z udziałem mienia komunalnego Myszkowa. 

4.2.6. Gospodarka odpadami. 

W zakresie gospodarki odpadami należy zachować wymogi określone w obowiązującym na terenie 

miasta „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków”, będącym 

załącznikiem do uchwały podjętej zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, który to regulamin zawiera szczegółowe zasady w tym zakresie. Postępowanie 

z odpadami winno wynikać także z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010r. nr 

185 poz. 1243 – tekst jednolity ze zm.).  

4.2.7. Telekomunikacja. 

W zakresie  systemów telekomunikacyjnych  oraz utrzymania i rozwoju terenów, budowli i obiektów 

telekomunikacji ustala się: 

 zabezpieczenie aktualnych potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez 

tworzenie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci, 

 nowe anteny telefonii bezprzewodowych należy lokalizować przy zachowaniu wszystkich 

wymogów lokalizacyjnych i formalno prawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w miarę możliwości należy dążyć do lokalizowania stacji i urządzeń nadawczych i centrali 

telekomunikacyjnych w odległości większej niż 30m od budynków o funkcji mieszkaniowej i 

mieszkaniowo-usługowej. 
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4.3. Wytyczne dotyczące zasad określania w MPZP ustaleń studium w zakresie  
infrastruktury inżynieryjnej. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy określić:  

 zasady budowy sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ulic, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości równoległej budowy sieci infrastrukturalnych z 

budową i przebudową dróg i ulic. Jako wyjątek dopuścić możliwość  realizacji sieci 

infrastruktury technicznej w innych terenach, jeżeli będzie to uzasadnione względami 

ekonomicznymi lub prawnymi oraz będzie zgodne z przepisami odrębnymi,  

 granice stref ograniczonego użytkowania, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne i normy 

branżowe,  

 linie rozgraniczające i zasady zagospodarowania terenów dla obiektów infrastruktury 

technicznej,  

 warunki podłączenia sieci drugorzędnej do podstawowego układu infrastruktury technicznej, 

 zasady realizacji obiektów obsługi technicznej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

opadami. 

5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM. 

Do zadań celu publicznego o znaczeniu lokalnym należeć będą planowane odcinki układu drogowego, 

oznaczone na rysunku studium, z chwilą ich umieszczenia w planach inwestycyjnych powiatu i gminy. 

Ponadto, wraz z rozbudową układu drogowego oraz sukcesywną rozbudową tkanki funkcjonalno 

przestrzennej, będą konieczne nowe inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury 

technicznej. 

6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM. 

W ramach analizy uwarunkowań zostały zidentyfikowane następujące inwestycje służące realizacji 

celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym: 

 modernizacja istniejącej linii kolejowej i jej dostosowanie do prędkości 160 km/h dla ruchu 

pasażerskiego,  

 budowa obwodnicy drogi tranzytowej DW 791,  uwidocznionej na rysunku stanowiącym 

załącznik nr 3 (z wykorzystaniem już zrealizowanych fragmentów), odciążającej układ 

komunikacyjny śródmieścia i przejmującej tranzytowe powiązania wojewódzkich i 

powiatowych dróg wylotowych, 

 inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym, pod nazwą: „Budowle regulacyjne na Odrze 

swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty, Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry 

wraz z Wartą”, przyjęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 

 budowa „Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej” przebiegającej przez teren miasta 

Myszkowa, relacji Myszków – Zawiercie oraz Częstochowa – Myszków 

7. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. 

7.1. Obszary rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych. 

Na terenie Myszkowa wyznacza się obszary o symbolu „UC” dla rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², zgodnie z rysunkiem kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Budowa powyższych obiektów powoduje konieczność 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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7.2. Obszary przestrzeni publicznej. 

Określa się obszar kształtowania przestrzeni publicznej, której funkcjonalność i walory estetyczne 

mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania wizerunku miasta i zaspokajania potrzeb społecznych. 

Obejmuje ona, zgodnie z oznaczeniem na rysunku studium, ulice, place oraz przyległe nieruchomości. 

Obszar przestrzeni publicznej to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 

względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, określony w studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego – definicja zawarta w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2012r., poz. 647 

– tekst jednolity). 

Ustalenia dla obszarów kształtowania przestrzeni publicznych zawiera Rozdział III pkt. 1.3.6. 

8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 
ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 
NIEROLNICZE I NIELEŚNE. 

Granice obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego uwidoczniono na rysunku studium - „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”. 

Obszar ten obejmuje głównie południowo-wschodnią część miasta. Dla pozostałej części, plany 

miejscowe zostały sporządzone, lub są w trakcie opracowania. 

Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano obszar w rejonie ulicy 

Letniskowej, dla którego na etapie sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego będzie konieczne uzyskanie zgody odpowiednich organów na przeznaczenie gruntów 

leśnych, stanowiących własność osób fizycznych, na cele nieleśne - zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

9. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ. 

Na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej należy dążyć do: 

 zachowania i intensyfikacji produkcji rolnej, 

 doskonalenia struktury obszarowej istniejących gospodarstw przez zmniejszenie gospodarstw 

nieefektywnych, 

 lepsze wykorzystanie potencjału rolnego poprzez właściwy dobór struktury użytkowania 

gruntów, wyższy standard upraw, lepsze wykorzystanie bazy gospodarczej, 

 rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, 

 rozwój gospodarstw specjalistycznych o standardach ekologicznych, 

 rozwój drobnej produkcji i rzemiosła na bazie istniejących zabudowań zagrodowych, których 

właściciele zdecydowali odejść z rolnictwa, 

 utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej. 

Ponadto dopuszcza się możliwość modernizacji istniejącej zabudowy, rozbudowy i budowy elementów 

infrastruktury technicznej. 

10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ 
MAS ZIEMNYCH. 

Na obszarze opracowania studium nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.  

Dla terenów szczególnego zagrożenia powodziowego, opisanych w Rozdziale II, pkt 6.2., obowiązują 

ustalenia strefowe, zawarte w Rozdziale III, pkt.1.3.6.  
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11. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY 
FILAR OCHRONNY. 

Na obszarze opracowania studium nie występują obiekty lub obszary, dla których należy wyznaczyć 

filar ochronny. 

12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH. 

Na obszarze opracowania studium nie występują przedmiotowe obszary i obiekty. 

13. OBSZARY I TERENY  WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 
REKULTYWACJI 

13.1. Obszary przeznaczone do rewitalizacji 

Rewitalizacja to zintegrowany, świadomie inicjowany proces przemian przestrzennych, społecznych i 
ekonomicznych w zdegradowanych  częściach miasta, przyczyniający się do poprawy jakości  życia 
mieszkańców, rozwoju kultury, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także 
przywrócenia ładu przestrzennego. 

Celem rewitalizacji jest zachowanie jednostek przestrzennych miasta o szczególnych walorach 
kulturowych, utrzymaniu ich podstawowego układu architektonicznego i urbanistycznego.  

Kryteria wyboru terenów do rewitalizacji: 

 wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków, 

 występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o dużym potencjale 
gospodarczym, 

 duża ilość obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, w tym wpisanych do rejestru 
zabytków, 

 wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, 

 wysoka stopa przestępczości.  

 wysoka stopa bezrobocia (w powiązaniu z niskim poziomem wykształcenia ludności), 

W oparciu o przyjęte, powyższe kryteria wybrano cztery obszary do rewitalizacji, na których mieszka 
prawie 91% ludności miasta, w tym prawie 89% płatników składek ZUS. Zajmują one razem 
powierzchnię ok. 12,2 km

2
, co stanowi 16,9% powierzchni Myszkowa. 

I Obszar Centrum 

Jest to obszar o powierzchni ok. 4,0 km
2
, którego granice są następujące: ul. Miedziana, ul. Polna, ul. 

Kościuszki, ul. Sucharskiego, linia stanowiąca przedłużenie ul. Sucharskiego do ul. Ogrodowej, ul. 
Ogrodowa, ul. 1 Maja, plac Dworcowy, linia bocznicy kolejowej danego przedsiębiorstwa „Wartex”, 
linia brzegowa Warty, ul Pułaskiego, ul. Słowackiego.  

II Obszar Mijaczów 

Jest to obszar o powierzchni ok. 3,8 km
2
, którego granice są następujące: ul. Leśna, ul. Piłsudskiego, 

ul. Ciemna, ul. Okrzei, środkowe ramię Warty, płd. ramię Warty, ul. Pułaskiego ul. Krasickiego, ul 
Azaliowa, linia stanowiąca przedłużenie ul. Małej Szpitalnej, granica miasta.  

III Obszar Pohulanka 

Jest to obszar o powierzchni ok. 2,9 km
2
, którego granice są następujące: ul. 8 Marca, ul. Jedwabna, 

ul. Krótka, ul. Mrzygłodzka, ul. 1 Maja, ul. Jaworznicka, linia stanowiąca przedłużenie ul. Bory do ul. 
Jaworznickiej, ul. Bory, ul. Stawowa, ul. Partyzantów. 

IV Obszar Mrzygłód 

Jest to obszar o powierzchni ok. 1,5 km
2
, którego granice są następujące: Rynek, ul. Królowej Jadwigi, 

ul. Poniatowskiego.  

Proces rewitalizacji powyższych obszarów powinien objąć:  

 działania techniczne – prace remontowe, modernizacja infrastruktury technicznej, przebudowy 

istniejącej zabudowy o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, konserwacja, 

zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej itp.;  
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 działania społeczne i ekonomiczne mające na celu m.in. ożywienie środowisk lokalnych 

danego obszaru, ograniczenie zjawisk patologii społecznych. 

Odrębny problem stanowi rozproszona nieuporządkowana zabudowa na działkach wydzielonych na 
podstawie podziałów geodezyjnych. Zabudowa ta pozbawiona jest prawidłowych ulic dojazdowych 
(przeważnie ślepe, wąskie uliczki). Stan ten jest rezultatem braku wyprzedzających opracowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako podstawy parcelacji terenu na działki 
budowlane. Poprawa tego stanu wymaga działań długookresowych głównie poprzez wytyczenie ulic 
lokalnych – zbiorczych dla obecnych ślepych dojazdów. Ważniejsze obszary wymagające 
planistycznej i realizacyjnej ingerencji to: 

 tereny po płd. stronie ul. Wolności na odcinku od ul. Szpitalnej do granic miasta, 

 tereny zabudowy zlokalizowanej po płd. stronie ul. Krasickiego, Ceramicznej i Okrzei, 

 tereny rozproszonej zabudowy po płd. stronie ul. Jedwabnej. 

Dla terenów centrum administracyjno – usługowego działania rehabilitacyjne obejmą przebudowę, 
podniesienie walorów estetycznych i użytkowych zabudowy (ciągi handlowo – usługowe wzdłuż ulic 
Kościuszki i Pułaskiego). Celem działań jest ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. 

13.2. Tereny przeznaczone do rekultywacji 

Rekultywacja polega na przywróceniu zdegradowanym gruntom jakości wymaganej odpowiednimi 
standardami oraz doprowadzeniu tych obszarów do stanu umożliwiającego ich właściwe 
zagospodarowanie.  

Na terenie Myszkowa można wyróżnić grunty zdegradowane przez przemysł lub w wyniku procesu 
intensywnej zabudowy, ale również przez niezrekultywowane składowiska odpadów tj. nielegalne 
składowisko odpadów niebezpiecznych (chemicznych) na Osińskiej Górze oraz składowisko osadów 
poneutralizacyjnych z przemysłowej oczyszczalni ścieków MFNE w dzielnicy Pohulanka, zgodnie z 
rysunkiem studium. 

Kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz terenów składowisk odpadów zostały ogólnie 
określone na rysunku „Kierunków zagospodarowania przestrzennego” poprzez ustalenie  
przeznaczenia terenów, któremu powinien być podporządkowany zakres i sposób ich rekultywacji. 

14. TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE 

Tereny zamknięte są to tereny wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne,  Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r.  w 

sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa oraz resortowych decyzji 

administracyjnych. Rozmieszczenie terenów zamkniętych, ich granice i strefy ochronne określają 

decyzje ustalające ich lokalizację. 

W obszarze miasta Myszkowa przebiegają linie kolejowe ustanowione jako tereny zamknięte 

decyzjami: 

 DECYZJA Nr 45 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z dnia 30 
grudnia 2009r. 

Tereny te stanowią obszar o powierzchni przekraczającej 85ha. 

Za wyjątkiem terenów zamkniętych ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu, tereny 

zamknięte podlegają szczególnemu trybowi opracowywania planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

Tabela 5. Tereny zamknięte na terenie Myszkowa, z wyszczególnieniem nieruchomości (źródło: DECYZJA Nr 

45 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie 

kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z dnia 30 grudnia 2009 r.) 

Lp. Obręb Nr. działki Powierzchnia 

1.  Kręciwilk 1 2,5138 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA – II EDYCJA 

III-79 

Lp. Obręb Nr. działki Powierzchnia 

2.  Kręcirwilk 2/2 0,0877 

3.  Kręciwilk 4/2 0,0845 

4.  Kręciwilk 5/1 0,2879 

5.  Kręciwilk 5/2 0,1719 

6.  Kręciwilk 6/2 0,1511 

7.  Kręciwilk 8/4 0,1475 

8.  Kręciwilk 9/2 0,1018 

9.  Kręciwilk 10/2 0,1012 

10.  Kręciwilk 11/2 0,0993 

11.  Kręciwilk 12/1 0,2701 

12.  Kręciwilk 12/2 0,1296 

13.  Kręciwilk 13/1 0,2573 

14.  Kręciwilk 16/2 0,1552 

15.  Kręciwilk 16/3 0,2283 

16.  Kręciwilk 19/2 0,0062 

17.  Kręcrwilk 21/1 0,1251 

18.  Kręciwilk 21/2 0,0965 

19.  Kręciwilk 22/2 0,0001 

20.  Kręciwilk 24/1 0,1066 

21.  Kręciwilk 24/2 0,0778 

22.  Kręciwilk 25/2 0,0421 

23.  Kręciwilk 25/3 0,0156 

24.  Kręciwilk 26/1 0,0466 

25.  Kręciwilk 26/2 0,0353 

26.  Kręciwilk 26/3 0,0142 

27.  Kręciwilk 29/8 0,0259 

28.  Kręciwilk 29/10 0,0133 

29.  Kręcrwilk 253/2 0,0547 

30.  Kręciwilk 295/3 0,1610 

31.  Kręciwilk 13/2 0,1259 

32.  Kręciwilk 20/2 0,0285 

33.  Kręciwilk 25/1 0,0519 

34.  Kręciwilk 30/2 0,0181 

35.  Kręciwilk 126/2 0,0538 

36.  Kręciwilk 231/2 0,0150 

37.  Kręciwilk 232/3 0,0196 

38.  Kręciwilk 232/5 0,0253 

39.  Kręciwilk 233/2 0,0686 

40.  Kręciwilk 234/2 0,0248 

41.  Kręciwilk 235/2 0,0231 

42.  Kręciwilk 236/2 0,0161 

43.  Kręciwilk 237/2 0,0118 

44.  Kręciwilk 238/1 0,1187 

45.  Kręciwilk 238/2 0,0136 

46.  Kręciwilk 239/2 0,0038 

47.  Kręciwilk 249/2 0,0024 

48.  Kręciwilk 250/2 0,0085 

49.  Kręciwilk 250/6 0,0352 

50.  Kręciwilk 251/2 0,0464 

51.  Kręciwilk 252/2 0,0607 

52.  Kręciwilk 252/3 0,0012 
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Lp. Obręb Nr. działki Powierzchnia 

53.  Kręciwilk 254/2 0,0398 

54.  Kręciwilk 254/3 0,0143 

55.  Kręciwilk 255/2 0,0422 

56.  Kręciwilk 256/2 0,3088 

57.  Kręciwilk 286/2 0,0578 

58.  Kręciwilk 287/2 0,0554 

59.  Kręciwilk 288/2 0,1048 

60.  Kręciwilk 289/4 0,0440 

61.  Kręciwilk 289/7 0,0442 

62.  Kręciwilk 290/4 0,0430 

63.  Kręciwilk 290/7 0,0432 

64.  Kręciwilk 291/2 0,0457 

65.  Kręciwilk 292/2 0,0466 

66.  Kręciwilk 293/2 0,0457 

67.  Kręciwilk 294/2 0,0438 

68.  Kręciwilk 295/2 0,0830 

69.  Kręciwilk 296/2 0,0758 

70.  Kręciwilk 297/2 0,0931 

71.  Kręciwilk 298/2 0,0238 

72.  Kręciwilk 298/3 0,0005 

73.  Kręciwilk 300/2 0,0190 

74.  Kręciwilk 306/2 0,0578 

75.  Kręciwilk 306/3 0,0584 

76.  Kręciwilk 307/1 0,0824 

77.  Kręciwilk 307/2 0,0296 

78.  Kręciwilk 307/3 0,0277 

79.  Kręciwilk 308/1 0,0862 

80.  Kręciwilk 308/2 0,0306 

81.  Kręciwilk 308/3 0,0260 

82.  Myszków 309/2 0,2783 

83.  Myszków 373/1 0,0180 

84.  Myszków 373/2 0,0555 

85.  Myszków 6/2 0,8074 

86.  Myszków 8/2 0,1807 

87.  Myszków 10/2 0,1598 

88.  Myszków 11/2 0,1579 

89.  Myszków 12/2 0,1725 

90.  Myszków 12/3 0,0782 

91.  Myszków 13/2 0,1748 

92.  Myszków 13/11 0,0611 

93.  Myszków 66 6,4294 

94.  Myszków 369 9,7202 

95.  Myszków 3399 0,0806 

96.  Myszków 3401/1 0,0132 

97.  Myszków 3401/6 0,0316 

98.  Myszków 3409/2 0,0186 

99.  Myszków 3409/4 0,0097 

100.  Myszków 3410/1 0,0141 

101.  Myszków 3410/2 0,2740 

102.  Myszków 3412 8,2347 

103.  Myszków 3563 0,2580 
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Lp. Obręb Nr. działki Powierzchnia 

104.  Myszków 3695/1 0,0012 

105.  Myszków 3695/2 0,0867 

106.  Myszków 8814/8 3,1032 

107.  Myszków 8816 6,0133 

108.  Myszków 8817/1 0,0336 

109.  Myszków 8817/6 2,8882 

110.  Myszków 8717/2 0,6674 

111.  Myszków 8717/3 0,0259 

112.  Myszków 8717/4 0,0983 

113.  Nierada 22/2 0,0477 

114.  Nierada 165/2 0,0819 

115.  Nierada 167/1 0,1477 

116.  Nierada 172/1 0,0932 

117.  Nierada 293/7 0,0313 

118.  Nierada 153 12,6129 

119.  Nowa Wieś 140 6,9803 

120.  Nowa Wieś 750 7,6564 

121.  Nowa Wieś 1256 5,7648 

122.  Ręby 6708/2 0,0207 

123.  Ręby 6709/2 0,0640 

124.  Ręby 6712/2 0,0840 

125.  Ręby 6713/2 0,0769 

126.  Ręby 6714/2 0,1228 

127.  Ręby 7118/2 0.0286 

128.  Ręby 7125/2 0,6190 

129.  Ręby 7126/1 0,0405 

130.  Ręby 7128/1 0,0086 

131.  Ręby 7129/1 0,0061 

132.  Ręby 7131/1 0,0049 

133.  Ręby 7132/1 0,0036 

134.  Ręby 7133/1 0,0033 

135.  Ręby 7147/2 0,0017 

136.  Ręby 7149/2 0,0233 

137.  Ręby 7150/2 0,0151 

138.  Ręby 7151/2 0.0153 

139.  Ręby 7152/2 0,0180 

140.  Ręby 7153/2 0,0165 

141.  Ręby 7154/2 0.0215 

142.  Ręby 7155/2 0,0208 

143.  Ręby 7156/2 0,0503 

144.  Ręby 7157/2 0,0556 

145.  Ręby 7164/2 0,0199 

146.  Ręby 7165/2 0,0165 

147.  Ręby 7167/2 0,0165 

148.  Ręby 7168/2 0,0177 

149.  Ręby 7169/2 0,0154 

150.  Ręby 7170/2 0,0663 

151.  Ręby 7171/2 0,0460 

152.  Ręby 7172/2 0,0458 

153.  Ręby 7173/2 0,0462 

154.  Ręby 7176/2 0,1034 
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Lp. Obręb Nr. działki Powierzchnia 

155.  Ręby 7177/2 0,0319 

156.  Ręby 7179/2 0,0466 

157.  Ręby 7180/2 0,0470 

158.  Ręby 7182/1 0,1136 

159.  Ręby 7183/1 0,0917 

160.  Ręby 7185/1 0,0130 

161.  Ręby 7186/1 0,0105 

162.  Ręby 7187/1 0,0096 

163.  Ręby 7188/1 0,0068 

164.  Ręby 7189/1 0,0066 

165.  Ręby 7190/1 0,0050 

166.  Ręby 7191/1 0,0079 

167.  Ręby 7192/1 0,0010 

168.  Ręby 7197/1 0,0076 

169.  Ręby 7213/1 0,0028 

170.  Ręby 7214/2 0,0050 

171.  Ręby 7215/2 0,0060 

172.  Ręby 7232/2 0,0586 

173.  Ręby 7234/1 0,0652 

174.  Ręby 7571/1 0,0405 

175.  Ręby 7572/1 0,0069 

176.  Ręby 7572/3 0,0175 

177.  Ręby 7573/2 0,0738 

178.  Ręby 7577/2 0,0153 

179.  Ręby 7577/3 0,0033 

180.  Ręby 7127/1 0,0545 

181.  Ręby 7130/1 0,0053 

182.  Ręby 7148/2 0,0376 

183.  Ręby 7158/2 0,1278 

184.  Ręby 7159/2 0,1166 

185.  Ręby 7160/2 0,1429 

186.  Ręby 7161/1 0,0633 

187.  Ręby 7163/2 0,0951 

188.  Ręby 7166/2 0,0196 

189.  Ręby 7174/2 0,0721 

190.  Ręby 7175/2 0,0405 

191.  Ręby 7178/2 0,0313 

192.  Ręby 7181/2 0,0764 

193.  Ręby 7184/1 0,0511 

194.  Ręby 7212/2 0,0412 

195.  Ręby 7216 0,0311 

196.  Ręby 7217/1 0,0353 

197.  Ręby 7232/1 0,0058 

198.  Ręby 7233/2 0,1858 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZAMKNIĘTYCH 85,1931 
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15. OBSZARY PROBLEMOWE, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB 
ZAGOSPODAROWANIA. 

Określa się obszary problemowe, oznaczone na rysunku studium symbolami OP-1, OP-2, OP-3, 

w których występują specyficzne uwarunkowania i problemy zagospodarowania przestrzennego, 

wynikające m.in. z postępującej restrukturyzacji zakładów przemysłowych oraz związane z 

planowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi:  

 OP-1 - obszar wymagający przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Kwiatkowskiego, w 

celu zapewnienia dostatecznego bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego a także większej 

sprawności funkcjonowania.  

 OP-2 – plac dworcowy wymagający modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia dostatecznego bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego a także podniesienia 

walorów funkcjonalnych i estetycznych. 

 OP-3 - obszar wymagający opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy układu 

drogowego, w celu zapewnienia  obsługi  komunikacyjnej podlegających restrukturyzacji 

terenów przemysłowych i kolejowych - ze szczególnym uwzględnieniem powiązań 

komunikacyjnych tych terenów z planowaną obwodnicą dzielnicy Mrzygłód. 

Głównym problemem przestrzennym w obszarach OP-1 - OP-3 jest niedostosowanie rozwiązań 

technicznych i parametrów układu drogowego do nasilającego się ruchu samochodów (zwłaszcza 

ciężarowych o znacznych gabarytach), pociągającego za sobą  wzrastającą uciążliwość dla 

pozostałych użytkowników dróg oraz dla zabudowy mieszkaniowej. Natomiast obszar OP-2 

charakteryzuje się niską funkcjonalnością i estetyką, wziąwszy pod uwagę, iż stanowi jedną z 

ważniejszych przestrzeni publicznych i wizytówkę miasta. Występuje tu problem mało przejrzystego 

rozwiązania komunikacyjnego, które koliduje w pewnym stopniu z „bazą przesiadkową”, jako 

głównego węzła komunikacyjnego miasta, służącą obsłudze podróżnych oraz problem z 

wystarczającą ilością miejsc postojowych.  

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne o znaczeniu ponadlokalnym oraz wzrost inwestycji  średnich 

i dużych przedsiębiorstw mogą, w razie niepodjęcia działań polegających na rozbudowie i 

modernizacji układu drogowego, doprowadzić do wyczerpania się przepustowości dróg i nasilenia 

uciążliwości oraz zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w skrajnym przypadku – do 

zahamowania  rozwoju gospodarczego. 

W odniesieniu do wszystkich obszarów problemowych niezbędne jest:  

 Aktualizacja studium komunikacyjnego Myszkowa, w tym wykonanie nowych badań i prognoz 

ruchu, w oparciu o analizę możliwych zmian obciążenia układu w wyniku restrukturyzacji 

istniejących przedsiębiorstw oraz realizacji potencjalnych nowych inwestycji. 

 Sporządzenie koncepcji rozbudowy i modernizacji układu drogowego (z uwzględnieniem 

projektowanych odcinków), stanowiących rozwinięcie i uszczegółowienie ustaleń zawartych w 

studium, a w razie potrzeby określających rozwiązania alternatywne, wraz z wyceną kosztów 

poszczególnych elementów oraz analizą ekonomicznej opłacalności ich realizacji w relacji do 

przewidywanych efektów ruchowych.  
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ROZDZIAŁ IV. PODSUMOWANIE I SYNTEZA 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

planistycznym sporządzanym na mocy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późn. zmian.) w celu 

„określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego”. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 cyt. ustawy), jednak ustalenia w nim zawarte 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 cyt. ustawy). 

Podstawę sporządzenia studium stanowi Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 

kwietnia 2011r.w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa przyjętego uchwałą Nr XII/97/07Rady Miasta 

Myszkowa z dnia 25.09.2007 r. 

Zgodnie z wymogami §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) studium zawiera:  

 część zawierającą uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe przedstawioną w formie tekstowej 

i graficznej,  

 część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

 rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia projektu studium,  

 uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń studium. 

Zakres tematyczny uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa 

przedstawionych w części pierwszej studium odpowiada wymaganiom określonym w art. 10 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Z uwagi na podstawowe znaczenie uwarunkowań wynikających ze specyfiki dotychczasowego 

zagospodarowania obszaru miasta, wyrażającej się silnym podziałem miasta rzeką Wartą oraz linią 

kolejową, rozproszeniem zabudowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich, szczególną uwagę 

poświęcono uporządkowaniu układu komunikacyjnego pozwalającego na łatwiejsze skomunikowanie 

lewo- i prawobrzeżnej części miasta, a także konieczności budowy obwodnic pozwalających na 

wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. 

Wnikliwej analizie poddano ponadto około 126 wniosków, w większości postulujących o zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane, oraz rozpatrzono uwarunkowania wynikające 

z dotychczasowego przeznaczenia terenów określonego w planach miejscowych.  

Do innych zasadniczych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Myszkowa zaliczyć należy 

czynniki ekofizjograficzne, mające w wielu przypadkach determinujący wpływ na przyjęte ustalenia 

studium w zakresie możliwych zmian w przeznaczeniu terenów, oraz zagadnienia ożywienia terenów 

poprzemysłowych.  

Poważne znaczenie dla przyjętych ustaleń studium, zwłaszcza w zakresie kierunków rozwoju 

systemów infrastruktury technicznej, miały posiadane przez Gminę strategie, plany i programy 

rozwojowe. 

Polityka przestrzenna miasta, wyrażona ustaleniami studium, zakłada takie kształtowanie 

zagospodarowania przestrzennego, by możliwa była, przy uwzględnieniu i poszanowaniu 

podstawowych zasad i wymogów, o których mowa w art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, realizacja zróżnicowanych zadań gminy oraz dążeń poszczególnych członków 

wspólnoty samorządowej, podmiotów gospodarczych i inwestorów zewnętrznych.  

Podstawowymi założeniami polityki przestrzennej jest takie kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego i kierunków zmian, by w sposób efektywny i racjonalny wykorzystać możliwości 
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rozwoju miasta, wynikające z istniejących zasobów i walorów środowiska, potencjału terenów 

poprzemysłowych, oraz systemów infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ładu przestrzennego, 

racjonalności w przeznaczaniu terenów pod zabudowę, wartości przyrody, walorów produkcyjnych 

przestrzeni rolniczej oraz ochrony przed zagrożeniami. 

Jednym z podstawowych kierunków polityki przestrzennej, biorąc pod uwagę istotność problemu dla 

ładu przestrzennego miasta, jest uporządkowanie układu komunikacyjnego poprzez budowę  

obwodnic mających na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego w centrum miasta, oraz 

bezkolizyjnych przepraw przez linię kolejową umożliwiające pozyskanie nowych terenów 

mieszkaniowych poprzez umożliwienie komunikacji z centrum miasta.  

Przewiduje się wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta poprzez budowę obwodnic 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w części tekstowej i graficznej studium. Szczególne znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania miasta oraz jego struktury przestrzennej jest budowa południowej 

obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej DW-791, która w założeniu odciąży zarówno centrum 

miasta, jak też zwarty, historycznie ukształtowany i zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy Mrzygłód 

z ciężkiego ruchu tranzytowego. Studium przewiduje także budowę drogi łączącej planowaną 

„południową” obwodnicę z istniejącymi i przyszłymi terenami produkcyjno-usługowymi 

zlokalizowanymi w rejonie ul. Partyzantów. Planowany przebieg tego łącznika komunikacyjnego 

przewidywany jest po nie zainwestowanych terenach zielonych i terenach rolniczych, lecz z racji 

istniejących uwarunkowań z koniecznością przeprawy przez rzekę Wartę .   

Drugą generalną zasadą polityki przestrzennej jest wyznaczenie nowych terenów usługowych i 

usługowo-produkcyjnych pozwalających na rozwój istniejących podmiotów jak i na pozyskanie nowych 

inwestorów, oraz rewitalizacja istniejących terenów przemysłowych, a także podjęcie wszelkich 

działań mających na celu stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej (jako podstrefy), na nowych, 

wyznaczonych w studium terenach przemysłowych w rejonie ul. Partyzantów.  Określone w studium 

kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta zapewniają możliwość lokalizacji działalności 

usługowych i produkcyjnych w rejonach miasta położonych głównie w sąsiedztwie planowanej 

obwodnicy południowej, na jej zachodnim odcinku, w rejonie tzw. „Pól będuskich”. Ponadto, studium 

zakłada możliwość realizacji nieuciążliwych działalności usługowych lub produkcyjnych w obrębie 

terenów zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem dysponowania przez inwestora odpowiedniej 

wielkości terenem.  

Oprócz terenów usługowo-produkcyjnych, wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Zakłada się konieczność stosowania zabudowy o mniejszej 

intensywności, realizowanej na działkach o większej powierzchni, niż ma to miejsce w przypadku 

istniejących osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (m.in. osiedle Pohulanka).  

W obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wydzielono cztery podstawowe rodzaje tej 

zabudowy, różniące się zasadami zagospodarowania, formą i rodzajem dopuszczalnej zabudowy. 

Docelowe wskaźniki urbanistyczne, określone w studium należy rozumieć łącznie dla zabudowy 

istniejącej i planowanej w ramach wydzielonych grup terenów; oznacza to, że dopuszcza się 

możliwość ich przekraczania przez pojedyncze realizacje, pod warunkiem zgodności z przepisami 

odrębnymi, brakiem uciążliwości dla terenów przylegających i zachowania charakteru zabudowy 

typowego dla danej jednostki. 

Poprzez sformułowanie wytycznych do planów miejscowych w zakresie zieleni, wskazano na 

konieczność wprowadzenia zieleni w publiczne przestrzenie, a także na konieczność zwiększanie 

udziału powierzchni biologicznie czynnych w istniejących, zurbanizowanych terenach oraz w 

przyszłych terenach przewidzianych do zabudowy. Jako zasadę przyjęto wyposażania istniejących 

terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej w zieleń izolacyjną, a także ogólnodostępnych parkingów 

publicznych.     

W założeniu studium jest utrzymanie istniejącej lesistości miasta, w związku z czym, co do zasady 
przyjęto, iż tereny lasów pozostają w dotychczasowym, leśnym użytkowaniu, co jest zgodne zarówno 
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z zasadami planowania przestrzennego, jak również z wymogami przepisów szczególnych, przede 
wszystkim ustawy o lasach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o ochronie 
przyrody. Jedynymi wyjątkami od powyższej zasady jest infrastruktura, w szczególności drogowa oraz 
ewentualna, z reguły niewielka korekta terenów istniejącej zabudowy w kierunku jej powiększenia. 

Ze względu na lokalizację, Myszków jest dogodną bazą wypadową dla wypraw turystycznych po 

Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej, a jednocześnie brak bazy turystyczno-noclegowej. W studium 

wyznaczono tereny usług turystyki mające na celu zwiększenie atrakcyjności pod względem 

turystycznym miasta.  

Istniejąca struktura funkcjonalno – przestrzenna śródmiejskiej części Myszkowa, umożliwia 

ukształtowanie jednej, centralnej, wspólnej przestrzeni publicznej, cechującej się wszystkimi 

nieodzownymi dla nich atrybutami (centralne położenie, odpowiednio duża powierzchnia, koncentracja 

usług o znaczeniu ogólnomiejskim, powszechna akceptacja znaczenia takiego miejsca). W studium 

wskazano na konieczność stworzenia przestrzeni publicznych o wysokich standardach 

architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych, w tym zintegrowanego węzła przesiadkowego w 

rejonie dworca PKP.  

Studium wyznacza podstawowe grupy terenów zainwestowanych: zabudowy mieszkaniowej, 

zabudowy usługowej, produkcyjno - usługowej oraz infrastruktury technicznej.  

Podstawą zaliczania terenów do poszczególnych grup była każdorazowo funkcja docelowa, 

przeważająca w jego granicach. Kryteriami wyznaczania granic takich terenów były kolejno: 

 obecne zainwestowanie i stan prawny terenów w aspekcie ewidencyjnym i administracyjnym: 

władający, rodzaj użytku gruntowego, obowiązujące decyzje o pozwoleniu na budowę lub 

o warunkach zabudowy, 

 obowiązujące uwarunkowania planistyczne wynikające z planu zagospodarowania 

województwa śląskiego oraz ujawnionych zadań samorządu lokalnego, 

 przeznaczenie terenów określone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

 zamierzenia inwestycyjne ujawnione we wnioskach do studium, 

 uwarunkowania ekofizjograficzne, w tym szczególnie warunki wynikające uformowania terenu 

i lokalnych walorów przyrodniczych. 
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