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Uchwała Nr VI/19/49/2003  
Rady Gminy w Suszcu 

 
z dnia 27 marca 2003 r.  

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów poło Ŝo-

nych na zachód od ulicy Dworcowej w sołectwie Rados towice gminy Suszec. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz  art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) na wniosek 
Wójta Gminy  
 

Rada Gminy w Suszcu 
uchwala: 

 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych na zachód od ulicy Dworco-
wej w sołectwie Radostowice gminy Suszec. 
Ustalenia planu zawierają: 
- przepisy ogólne zawarte w rozdziale 1, 
- przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o róŜnych funk-

cjach lub róŜnych zasadach zagospodarowania zawarte w rozdziale 2, 
- przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym okre-

ślenie terenów na których przewiduje się stosowanie grupowych oczyszczalni ścieków lub zbior-
ników bezodpływowych zawarte w rozdziale 3, 

- przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, a takŜe maksymalne lub mini-
malne współczynniki intensywności zabudowy zawarte w rozdziale 4, 

- przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania, wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasoba-
mi przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych zawarte w rozdziale 5, 

- przepisy dotyczące tymczasowych sposobów zagospodarowania urządzeń oraz uŜytkowania te-
renu zawarte w rozdziale 6, 

- przepisy przejściowe i końcowe zawarte w rozdziale 7. 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

 
Przedmiotem ustaleń miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego są warunki zagospoda-
rowania, uŜytkowania i zabudowy oraz zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej terenów o powierzchni 8 ha połoŜonych po zachodniej stronie ulicy Dworcowej w sołectwie 
Radostowice gminy Suszec. 

§ 2 
 

1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, który stanowi integralną 
część uchwały i obowiązuje w zakresie: 
1) ustalonych graficznie granic opracowania, 
2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o róŜnych funkcjach i róŜnych przezna-

czeniach , 
3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i uŜytkowania terenów, 
4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
5) ustalonych graficznie stref izolacyjnych od głównych sieci infrastruktury technicznej o uciąŜ-

liwym oddziaływaniu i ochronnych od sieci magistralnych, 
6) ustalonych graficznie terenów kanalizowanych, objętych grupowym systemem gminnej kana-

lizacji sanitarnej „Radostowice”. 
2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają: 

1) oznaczenia cyfrowe – kolejny numer terenu w granicach obszaru objętego planem, 
2) oznaczenia literowe – funkcję i przeznaczenie terenu. 

3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 oznaczają następujące przeznaczenie terenu: 
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 1) UC - tereny usług komercyjnych 
 2) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej i o niskiej intensywności 
 3) ZZ - tereny trwałych uŜytków zielonych 
 4) K - tereny komunikacji, w tym: 
    KB - tereny bazy transportowej 
    KZ - droga zbiorcza 
    KD - droga dojazdowa 
   

§ 3 
 
 Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
2) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec, 
3) przepisach szczególnych - naleŜy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z 

aktami wykonawczymi, 
4) rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 

1:1000 zawierającej w swej treści granice parcel stanowiących teren objęty planem, 
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów 

dopuszczone do realizacji w przepisach niniejszej uchwały, 
6) uŜytkowania terenu – naleŜy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu 

lub sposób jego wykorzystania, 
7) uciąŜliwość oddziaływania na środowisko – naleŜy przez to rozumieć zagroŜenie jakie moŜe 

wywołać funkcjonowanie danego obiektu lub urządzenia w zakresie zanieczyszczenia po-
wietrza, ziemi, wód, hałasu, wybuchu i szkodliwego promieniowania, 

8) strefie uciąŜliwości lub strefie ochronnej od sieci i obiektów infrastruktury technicznej naleŜy 
przez to rozumieć: 
a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagroŜenia wy-

buchem, o której szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne, 
b) pas terenu wzdłuŜ sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp 

operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie. Szerokość 
tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia. 

9) usługach komercyjnych – naleŜy przez to rozumieć usługi, których wyróŜnikiem jest ich czy-
sto rynkowy charakter, 

10) budynkach towarzyszących zabudowie mieszkaniowej – naleŜy przez to rozmieć budynki 
gospodarcze, garaŜe oraz budynki przeznaczone na usługi komercyjne dopuszczone do re-
alizacji na terenach mieszkaniowych, 

11) współczynniku zagospodarowania terenu – naleŜy przez to rozumieć współczynnik inten-
sywności zabudowy, który określa proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziem-
nych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego na jego realizację i funkcjonowanie 
oraz wskaźnik zieleni wysokiej, który określa procentowy udział powierzchni przeznaczonej 
na realizację zieleni wysokiej w powierzchni działki. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz ące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj ących terenów 
o ró Ŝnych funkcjach lub ró Ŝnych zasadach zagospodarowania. 

 
§ 4 

 
1. Z zastrzeŜeniem ust. 2÷5 na obszarze objętym planem ustala się następujące dopuszczalne 

przeznaczenia terenów: 
1) teren o symbolu 1 KB : 

a) obiekty i urządzenia stanowiące zaplecze bazy transportowej, w tym: warsztaty, garaŜe, 
magazyny sprzętu i części zamiennych oraz wiaty, 

b) obiekty administracyjne, socjalne, 
c) parkingi, dojazdy, place postojowe i manewrowe, 
d) zieleń urządzona, 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) teren o symbolu 2 UC: 
a) usługi komercyjne, 
b) zieleń urządzona – zieleńce, skwery, 
c) parkingi, place, 
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d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) tereny o symbolach 3 MN, 4 MN, 5 MN: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i zwarta, 
b) usługi komercyjne nieuciąŜliwe dla otoczenia, 
c) garaŜe dla samochodów osobowych zblokowane z budynkami mieszkalnymi lub towa-

rzyszącymi na działkach sąsiednich, 
d) sady i ogrody przydomowe, 
e) parkingi 

4) teren o symbolu 6 ZZ: 
a) trwałe uŜytki zielone – łąki, 
b) zieleń wysoka o funkcji izolacyjnej wzdłuŜ południowej i wschodniej granicy terenu, 

5) teren o symbolu 7 KZ: 
a) jezdnia ulicy, 
b) chodniki 
c) ścieŜka rowerowa, 
d) zieleń niska, 
e) zieleń wysoka w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem, 

6) tereny o symbolach 8 KD, 9 KD, 10 KD, 11 KD : 
a) jezdnia ulicy, 
b) chodniki, parkingi przykrawęŜnikowe nie kolidujące z istniejącym i planowanym uzbro-

jeniem, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, o ile nie kolidują z pasem jezdnym i nie 

przesłaniają kąta widoczności na skrzyŜowaniu. 
2. W ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KB  dopuszcza się moŜliwość loka-

lizacji kontenerowej naziemnej stacji paliw z olejem napędowym. 
3. W ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 UC dopuszcza się moŜliwość re-

alizacji mieszkań o ile program mieszkaniowy nie przekroczy 50% powierzchni całkowitej wszyst-
kich obiektów realizowanych na tym terenie. 

4. W ramach terenów przewidywanych do zabudowy oraz w liniach rozgraniczających dróg dopusz-
cza się moŜliwość realizacji chodników, parkingów, wydzielonych ścieŜek rowerowych, zieleni ni-
skiej i wysokiej w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. 

5. W ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 ZZ dopuszcza się realizację sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

6. W ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN adaptuje się pieczarkarnię na 
działce nr 1339/110 o ile jej uciąŜliwość nie wykroczy poza granice działki. 

 
§ 5 

 
Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające są obligatoryjnym wydzieleniem terenów                    
o róŜnych funkcjach i róŜnych przeznaczeniach. 

 
Rozdział 3 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastrukt ury technicznej, w tym okre ślenie 
terenów na których przewiduje si ę stosowanie grupowych oczyszczalni ścieków 

lub zbiorników bezodpływowych. 
 

§ 6 
 

1. KaŜdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej. 

2. Ustala się następujące minimalne szerokości pasa terenów w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych na rysunku planu: 
1) dla drogi o funkcji zbiorczej, o symbolu KZ – 20 m, 
2) dla drogi o funkcji dojazdowej, o symbolu KD – 10 m. 

3. Ustala się moŜliwość zwęŜenia linii rozgraniczających dróg – zgodnie z rysunkiem planu. 
 

§ 7 
 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KB; 2 UC;                
3 MN÷÷÷÷5 MN ustala się wyposaŜenie w sieć wodociągową, gazową, elektroenergetyczną oraz ka-
nalizację sanitarną i deszczową. 
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2. Dopuszcza się moŜliwość rozpoczęcia budowy danej inwestycji w przypadku, gdy posiadać ona 
będzie zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, sposób rozwiązania gospodarki ścieko-
wej będzie zgodny z przepisami § 8, a gospodarki cieplnej zgodnie z przepisami § 9. 

 
§ 8 

 
1. Dla terenów, o których mowa w § 7 ustala się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem 

ścieków socjalno-bytowych z zastrzeŜeniem ustępów 2 i 3 do gminnej kanalizacji sanitarnej „Ra-
dostowice”, a wód opadowych z zastrzeŜeniem ust. 4 do kanalizacji deszczowej. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bez-
odpływowych z okresowym ich opróŜnianiem i wywozem na oczyszczalnię. 

3. Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub wywoŜone na oczyszczalnię winny odpowia-
dać parametrom ścieków socjalno-bytowych o składzie których mówią przepisy szczególne. 

4. Wody opadowe przed ich zrzutem do odbiornika winny być podczyszczone do parametrów, o któ-
rych mówią przepisy szczególne. 

 
§ 9 

 
1. Dla terenów, o których mowa w § 7 z zastrzeŜeniem ust. 2 ustala się dostawę ciepła z sieci cie-

płowniczej z istniejącego źródła ciepła. 
2. Dopuszcza się indywidualny system grzewczy pod warunkiem spełnienia aktualnych norm ochro-

ny środowiska. 
 

§ 10 
 

1. Adaptuje się przebieg sieci i obiekty infrastruktury technicznej wraz ze strefami uciąŜliwości z za-
strzeŜeniem ust. 2 przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) wodociągu i gazociągu przez tereny: 1 KB; 2 UC; 3 MN; 4 MN; 7 KZ; 8 KD; 9 KD , 
2) sieci elektroenergetycznej 20/04 kV przez tereny: 6 ZZ; 1 KB; 5 MN; 11 KD; 4 MN; 7 KZ;               

2 UC; 10 KD; 3 MN , 
3) stacji transformatorowych w terenach o symbolach: 

a) 2 UC, 
b) 3 MN i 8 KD, 

4) urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne zlokalizowane na terenie 1 KB  i 11 KD do czasu 
realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej „Radostowice”. 

2. Dopuszcza się korektę przebiegu sieci, o której mowa w § 10 po uzgodnieniu zmiany trasy z wła-
ścicielem (administratorem) sieci. 

§ 11 
 

1. Ustala się przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej przez tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 10 KD; 11 KD; 6 ZZ; 1 KB; 5 MN . 

 
Rozdział 4 

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania z abudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak Ŝe maksymalne lub minimalne współczynniki 

intensywno ści zabudowy. 
 

§ 12 
 

1. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KB : 
1) utrzymuje się istniejący budynek administracyjny i dopuszcza moŜliwość jego przebudowy i 

rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały, 
2) do wyburzenia przeznacza się istniejące budynki gospodarcze, 
3) obiekty kubaturowe zaplecza bazy naleŜy zlokalizować w jednym obiekcie wielofunkcyjnym, 

przy czym liczba kondygnacji nadziemnych nie moŜe przekroczyć 2, 
4) współczynnik intensywności zabudowy nie moŜe przekroczyć 0,4, co oznacza, Ŝe łączna 

powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych zarówno obiektów planowanych jak i ist-
niejących nie moŜe być większa niŜ 40% powierzchni terenu połoŜonego w liniach rozgrani-
czających, 
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5) minimum 10% powierzchni terenu połoŜonego w liniach rozgraniczających naleŜy przezna-
czyć na zieleń urządzoną, 

6) nie naleŜy przekraczać linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu w odległości 15 m od 
krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oraz wzdłuŜ strefy izolacyjnej linii energetycznej 20 kV. 

2. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy zabudowy oraz zagospodarowania 
 terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 UC: 

1) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy 0,4, co oznacza, ze łączna powierzch-
nia kondygnacji nadziemnych planowanych obiektów nie moŜe być większa niŜ 40% po-
wierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, 

2) minimalny procentowy wskaźnik zieleni 30%, co oznacza, Ŝe co najmniej  30% powierzchni 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi naleŜy przeznaczyć na zieleń urządzoną, 

3) nie naleŜy przekraczać linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu w odległości 15m od 
krawędzi jezdni drogi zbiorczej oraz 7,5 m od krawędzi jezdni drogi dojazdowej, 

4) w ramach terenów na których realizowane będą usługi komercyjne naleŜy wydzielić parkingi 
dla samochodów w ilości odpowiadającej programowi realizowanemu na danym terenie, wy-
liczonej z następujących normatywów: 
a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej obiektów handlowych, 
b) 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej obiektów gastronomicznych, 
c) 50 miejsc postojowych na 100 łóŜek w hotelach i motelach, 
d) 2 miejsca postojowe na mieszkanie, 

5) wysokość obiektów usługowych nie moŜe przekraczać 12 m, licząc od poziomu terenu do 
najwyŜej usytuowanego elementu dachu. 

3.  Ustala się, Ŝe realizacja zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3 MN wymaga: 
1) dokonania podziału nieruchomości na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niŜ: 

   - 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej 
   - 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej 
   - 300 m2 dla zabudowy zwartej 
  2) realizacji dróg dojazdowych. 
4. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-

wania terenów o symbolach 3 MN, 4 MN i 5 MN: 
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza moŜliwość przebudowy i rozbudowy z zacho-

waniem przepisów niniejszej uchwały, 
2) co najmniej 70% nie zabudowanej powierzchni działek naleŜy przeznaczyć na ogrody obsa-

dzone drzewami i krzewami, 
3) współczynnik intensywności zabudowy nie moŜe przekroczyć 0,4, co oznacza, Ŝe łączna po-

wierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i towarzyszących, 
planowanych i istniejących, nie moŜe być większa niŜ 40% powierzchni działki połoŜonej w li-
niach rozgraniczających, 

4) wysokość budynków mieszkalnych nie moŜe przekroczyć 10,0 m licząc od poziomu terenu 
do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrz-
nych nie moŜe być usytuowana wyŜej niŜ 5,0 m od poziomu terenu, a maksymalna wysokość 
podmurówki nie moŜe przekraczać 1,2 m, 

5) dachy nowych budynków mieszkalnych powinny mieć następujące parametry: 
a) dachy spadziste o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 300÷450, 
b) dachy powinny być dwupołaciowe, z główną kalenicą równoległą do ulicy przylegającej 

do działki, 
c) pokrycia dachowe powinny być w kolorze ceglastym, bordowym lub brązowym, z zasto-

sowaniem dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych, blachy dachówkopo-
dobnej lub innych materiałów dachówkopodobnych, 

d) zakaz stosowania dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w linii kalenicy, 
6) moŜliwość realizacji poddaszy uŜytkowych, 
7) moŜliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących zabudowie jednoro-

dzinnej, 
8) zabudowa, o której mowa w pkt. 7 winna spełniać następujące warunki i parametry: 

a) lokalizacja budynków na działkach nie zabudowanych wyłącznie w formie dobudowanej 
do budynku mieszkalnego lub towarzyszącego znajdującego się na działce sąsiedniej, 

b) wysokość budynku towarzyszącego nie moŜe być większa niŜ 5,0 m licząc od poziomu 
terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachowych na 
ścianach zewnętrznych nie moŜe być usytuowana wyŜej niŜ 3,0 m od poziomu terenu, a 
poziom posadzki nie moŜe być wyŜszy niŜ 0,45 m od poziomu terenu, 

c) dachy powinny mieć spadek od 200÷450, a ich pokrycia powinny być zgodne z pkt.5 lit.c, 
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9) sytuowanie głównej kalenicy równolegle do przylegającej ulicy nie jest obligatoryjne w przy-
padku działek istniejących, jeŜeli ich szerokość od strony ulicy jest mniejsza od 22,0 m, 

10) dopuszcza się realizację pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków, a takŜe bez 
podpiwniczenia. 

 
Rozdział 5 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikaj ące z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasoba mi przyrody oraz ochrony 
gruntów rolnych i le śnych. 

 
§ 13 

 
1. Ustala się, Ŝe obiekty i urządzenia zaplecza bazy transportowej będące źródłem emisji zanie-

czyszczeń środowiska oraz innych uciąŜliwości dla otoczenia naleŜy zlokalizować tak, lub zasto-
sować takie zabezpieczenia, by zasięg ich oddziaływania nie wykraczał poza granice terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KB . 

2. Ustala się, Ŝe zieleń dopuszczona do realizacji na terenie o którym mowa w ust. 1 powinna być 
zwarta i pełnić funkcję izolacyjną dla zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym na rysun-
ku planu symbolem 5 MN. 

 
§ 14 

 
1. Ustala się ochronę zadrzewień na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 UC i              

6 ZZ. 
2. Zieleń wysoka o której mowa w ust. 1 winna pełnić funkcję zieleni izolacyjnej dla planowanej za-

budowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 MN i 4 MN. 
3. Ustala się zachowanie istniejącego rowu na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem              

2 UC i 6 ZZ, z dopuszczeniem moŜliwości orurowania na terenie 2 UC. 
 

§ 15 
 

1. Ustala  się tereny objęte strefami ochronnymi od istniejących i planowanych sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej pokazanych na rysunku planu. 

2. Z zastrzeŜeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości stref ochronnych dla zabudowy, o któ-
rych mowa w ust. 1: 
a) dla linii energetycznej 20 kV – 15 m 
b) dla słupowej stacji trafo 20 kV/6 kV – 15 m 

3. Dopuszcza się moŜliwość zmniejszania szerokości stref ochronnych, o których mowa                   
w ust. 1 i  ust. 2 po uzgodnieniu tego z administratorem sieci. 

 
§ 16 

 
Na terenie objętym planem ustala się konieczność zapewnienia pracom ziemnym nadzoru arche-
ologicznego, w wypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 6 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz ądzania oraz u Ŝytkowania terenów. 
 

§ 17 
 

1. Ustala się tymczasowe rolnicze uŜytkowanie terenów nie zabudowanych w granicach opracowa-
nia planu do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. 

2. W warunkach tymczasowego uŜytkowania terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 
1) realizację dróg dojazdowych, 
2) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) uprawy rolne i ogrodnicze bez trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń. 

 
Rozdział 7 

Przepisy ko ńcowe 



 

7

§ 18 
 

Na terenie objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Suszec przyjęte Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXII/20/97/92 z dnia 
31.07.1992r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 1 poz. 9 z 
dnia 20.01.1993r.  

§ 19 
 

1. Dla terenu objętego planem ustala się zerową stawkę procentową słuŜącą naliczaniu opłat z tytu-
łu wzrostu wartości nieruchomości. 

2. W związku z ust. 1 Wójt Gminy nie będzie pobierał opłat o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym.     

§ 20 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy. 

§ 21 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 22 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego. 

                                                                                   
                    
 
                                                                                                       Podpisał: 
 
                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY  
                                                                                                                RADY GMINY  
                                                                                                              Bogusław Musiolik  
                                                                                                                          / - /   
 
                                                                                                                          podpis nieczytelny  


