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Schemat uzbrojenia terenu

Stacja transformatorowa, miejsce 
przyłączenia do 2 MW 

z możliwością zwielokrotnienia mocy

Linia średniego napięcia

Kanalizacja sanitarna ø200
Zakończenie prac w 

połowie 2022 r.

Nowa sieć wodociągowa ø160 

Miejsce włączenia sieci 
gazowej ø150 



 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom 



Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom
zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2020 r.

działka nr: 4961/10 posiada oznaczenie 9.18 P/U.

I. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 4.1P/U, 7.1P/U, 8.1P/U, 9.1P/U – 9.21P/U,17.1P/U ustala 
się przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zabudową usługową.

II. Dopuszcza się realizację usług w samodzielnych budynkach lub jako wbudowane w budynki produkcyjne.

III. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) wielkość dopuszczalnej powierzchni zabudowy – nie większa niż 90 %;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 10 %, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dopuszczenie obniżenia powierzchni terenu biologicznie czynnego do 0 % w przypadku gdy istniejące 
zagospodarowanie uniemożliwia spełnienie parametru, o którym mowa w pkt 2, pod warunkiem możliwości 
odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniejszy niż 0,06 i nie większy niż 2,5, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.2P/U wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniejszy 
niż 0,06 i nie większy niż 3,0;

6) liczba miejsc postojowych zgodnie § 11 przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, 
garaży lub wiat: „nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 100 m2 powierzchni użytkowej 
budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych i 
magazynowych”;



Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
c.d.
Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego

IV. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się:

1) nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.18P/U nie więcej niż 6 kondygnacji;
3) wysokość zabudowy nie większą niż 21 m, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.18P/U wysokość zabudowy nie większa niż 40 m;
5) podwyższenie o nie więcej niż 2 m wyodrębnionych części budynków produkcyjnych, które muszą być 
wyższe ze względu na technologię produkcji;
6) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.
V. Dopuszcza się lokalizację: placów postojowych, dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych, zieleni wraz z 
obiektami małej architektury, infrastruktury technicznej, garaży i wiat.
VI. Ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
VII. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się panele fotowoltaiczne i słoneczne o mocy
nieprzekraczającej 100 kW.
VIII. Ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m2.
IX. W zakresie komunikacji: ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych oraz poprzez dojazdy 
wewnętrzne.



Ciekawostka! Na 
terenie inwestycyjnym, 

w związku z jego 
dogodnym położeniem 

i układem 
komunikacyjnym,

pod koniec lat 90. XX w 
miało powstać 

Międzynarodowe 
Centrum Logistyczne 

Terminal Wolbrom









Serdecznie zapraszamy 
do współpracy

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

ul. Krakowska 1

32-340 Wolbrom

Tel. 32 706 53 00

info@umigwolbrom.pl

http://www.wolbrom.pl

mailto:info@umigwolbrom.pl
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