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Uchwała Nr VII/88/2007

R a d y  G m i n y  P i e t r o w l c e  W i e l k i e

z dnia lO sierpnia 2OO7 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

dla so|ectwa Gródczanki w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity - Dz.
U' z 2ool roku Nr I42, poz. I59I z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 7I7 ze zm') oraz w związku z uchwałą Nr
I|,/28/2oo2 z dnia 30 grudnia 2oo2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego p|anu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie dla sołectwa Gródczanki w granicach administracyjnych, Rada Gminy
w Pietrowicach Wie|kich, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie, na wniosek Wójta Gminy

uchwa la

Rozdział 1
Przeplsy ogólne

s l
1. Uchwa|a się miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie d|a sołectwa

Gródczanki w granicach administracyjnych.
2' Integra|ną częścią miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a

sołectwa Gródczanki w granicach opracowania są następujące załączniki:
1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzg|ędnionych uwag do projektu p|anu złożonych po

jego wyłoŹeniu
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rea|izacji, zapisanych w p|anie, inwestycji W zakresie infrastruktury

technicznej na|eżącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
3) Nr3 - rysunek planu wsi Gródczanki w granicy opracowania - ska|a 1 : 1 000,
4) Nr4 - rysunek p|anu wsi Gródczanki w granicy opracowania - ska|a 1 : 2 000,

5 2

I|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwaĘ jest mowa o:
1) uchwa|e - rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
2) p|anie - rozumie się przez to miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa W $ 1

niniejszej uchwaĘ,
3) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy ustaw Wraz z aktami wykonawczymi oraz

09raniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) rysunku p|anu - rozumie się przez to graficzny zapis p|anu, będący załącznikem graficznym

do niniejszej uchwały, przedstawionywska|ach 1 : 1 o00 i 1 : 2 000,
5) terenie - rozumie się przez to obszar Wyznaczony na rysunku p|anu |iniami rozgraniczającymi o tej

samej funkcji
6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to funkcję Wyznaczonądo |oka|izacji w danym terenie,
7) usta|eniu - rozumie się przez to wymagany sposób zagospodarowania, rodzaju iformy zabudowy,

i nfrastruktury, obsługi komu nikacyjnej
8) dopuszczeniu - rozumie się przez to działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do |oka|izacji w

danym terenie przy spełnieniu ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
9) nieprzekracza|nych |iniach zabudowy - rozumie się przez to |inię ograniczającą obszar, na którym

dopuszcza się Wznoszenie obiektów budow|anych,
10) obowiązujących linia zabudowy - rozumie się przez to Iinię, na któĘ musi być usytuowane co najmniej

B0o/o długości zewnętrznych ścian frontowych budynków,
11) działce budow|anej - rozumie się przez to nieruchomość gruntową |ub działkę gruntu, której wie|kość,

cechy geometryczne, dostęp do drogi pubIicznej oraz Wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi reaIizacji obiektów budow|anych wynikające z odrębnych przepisów,

12) dostępie do drogi pub|icznej - rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi a|bo dostęp przez
drogę wewnętizną'

13) wysokość budynku - rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od najniższego poziomu terenu
przy budynku do najwyższego punktu jego konstrukcji,

14) poziomie terenu - rozumie się przez to rzędną nad poziomem morza terenu przed wejściem głównym
do budynku, bqdź jego samodzie|nej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń
gospoda rczych I u b techn icznych,

15) kondygnacji - rozumie się przez to poziomą' nadziemną |ub podziemną część budynku, zawaftą między
podłogą na stropie |ub warstwą wyrównawczą na gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy
osłaniającej izolację ciep|ną stropu, znajdującego się nad tą częścią; za kondygnację uważa się także
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonYmi na stały pobyt |udzi oraz poziomą część budynku
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1.,9 m,

16) wskaźnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni ogó|nej zabudowy do
powierzchni działki budow|anej. Przez powierzchnię ogó|ną zabudowy rozumie się powierzchnię
budynków po obrysie zewnętrznym pomnoŹoną przez|iczbę kondygnacji.

18) powierzchni terenu bio|ogicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roś|innością oraz
wodę powierzchniową na działce budow|anej, a także 50o/o sum} nawierzchni tarasów i stropodachów,
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urządzonych jako stałe trawniki |ub kwietniki na podłozu zapewniającym ich natura|ną Wegetację, o
powierzchni nie mniejszej niż 10m2,

19) urządzeniach towarzyszących - rozumie się przez to wsze|kie urządzenia techniczne związane z danym
terenem lub obiektami:
a) e|ementy infrastruktury technicznej - sieci, przyłącza i urządzenia insta|acyjne, W tym także

służące oczyszczaniu Iub gromadzeniu ścieków,
b) e|ementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów,
c) e|ementy komunikacji Wewnętrznej - ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe.

20) usługach - rozumie się przez to usługi o charakterze pub|icznym i komercyjnym;
21) usługach pub|icznych - rozumie się przez to usługi rea|izowane całkowicie |ub z przewagą funduszy

publicznych;
22) usługach komercyjnych - rozumie się przez to usługi reaIizowane całkowicie Iub z przewagą funduszy

niepublicznych,
23) terenach aktywności gospodarczych - rozumie się przez to tereny przemysłowe i produkcyjne, W tym

produkcji i obsługi ro|nej, rzemieś|nicze, składowe, magazynowe oraz usługowe w tym hand|owe

s3
Przedmiot planu

Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu |ub różnych zasadach

za9ospooa rowanta,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ku|turowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków oraz dóbr ku|tury wspołczesnej,
5) wymagania Wynikające z potzeby kształtowania przestrzeni pub|icznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów Iub obiektów podIegających ochronie, ustaIonych

na podstawie przepisów odrębnych,
B) szczegó|ne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, W tym zakaz

zabudowy,
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
11) stawki procentowe, na podstawie których usta|a się opłatę, o której mowa W art' 36 ust.4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
12) granice terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów słuzących organizacji imprez masowych.

5 4
obowiązujące ustalenia planu

1. obowiązującymi usta|eniami p|anu są następujące oznaczenia graficzne rysunków p|anu:
1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) |inie rozgraniczające tereny o róŹnym przeznaczeniu |ub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia funkcji poszczegó|nych terenów i zasady ich zagospodarowania'
4) nieprzekraczaIne i obowiązujące Iinie zabudowy,

2' Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
3' Na terenie opracowania p|anu obowiązują usta|enia przepisów szczegó|nych oraz innych obowiązujących

decyzj i.

5s
ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym planem.
1) Na obszarze objętym p|anem tereny górnicze, a także zagrożone osuwaniem 5ię mas ziemnych nie

występują.
2) Na obszarze objętym p|anem tereny zdegradowane nie występują.
3) Kształtowanie zabudowy winno uwzg|ędniać istniejące wa|ory krajobrazowe oraz ska|ę, formę, deta|e

architektoniczne i materiały charakterystyczne d|a regionaInego budownictwa.
4) Na obszarze objętym p|anem do czasu rea|izacji usta|eń planu usta|a się dotychczasowe

zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenóW.
5) Na obszarze objętym p|anem dopuszcza się zmianę sposobu uzytkowania zabudowy i obiektów

istniejących na dopuszczone formy zagospodarowania zabudowy i obiektów, zgodnie z przepisami
szczegółowymi, o których mowa W Rozdzia|e 2.

6) Na obszarze objętym p|anem tereny słuzące organizacji imprez masowych zawierają się na terenie US.
2. Zasady sytuowania budynków na obszarze objętym p|anem.

1) W sytuacji, gdy usta|enia tekstowe i graficzne p|anu nie stanowią inaczej, usta|a się minima|ną od|egłość
|inii zabudowy od |inii rozgraniczających dróg:
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(Z) - 10 m
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(L) - 8 m,
c) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(D) - 6 m,
d) pieszo-jezdnych i pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP - 5 m
e) transportu rolnego oznaczonych na rysunku planu symbolem KR - 5 m

2) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w od|egłości 1,5 m
od granicy z sąsiednią działką budow|aną |ub bezpośrednio przy granicy d|a:
a) budynków mieszkaInych, mieszkaIno-usługowych, usługowych i zagrodowych W terenach

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, MR.

|1]i']]5łł'!y i]ii]jl;]i)+iil|ri)lj.j$!9.i3



2 .

gi.aia {.

3. Zasady stosowania ogrodzeń.
1) W przypadku |oka|izacji nowych ogrodzeń od terenów publicznych usta|a się stosowanie ogrodzeń

ażurowych o maksyma|nej wysokości I,5 m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne |ub usta|enia
szczegółowe planu nie stanowią inaczej.

z) W przypadku |oka|izacji nowych ogrodzeń od terenów innych niż pub|iczne usta|a się stosowanie
ogrodzeń o maksyma|nej wysokości I,7 m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne ńie stanowiq
inaczej |ub za zgodą właścicie|a |ub zarządcy działki sąsiedniej'

1 .

3) Ustala się zakaz|oka|izacji ogrodzeń d|a terenów o których mowa W $10 ust. 10 pkt 2.

5 6
ogólne zasady ksztattowania przestrzen i publ icznej

Na terenie objętym p|anem usta|a się e|emenĘ przestrzeni pub|icznej:
1) tereny usług pub|icznych oraz sportu i rekreacji,
2) tereny dróg pub|icznych i obiektóW transpońu publicznego,
Zasady zagospodarowania terenów będących e|ementami przestrzeni pub|icznej:
1) usta|a się ogó|ną dostępność do przestrzeni pub|icznej, w tym d|a osób niepełnosprawnych,
2) dopuszcza się grodzenie terenów wg zasad zawartych w $5 ust.3 pkt 1,
3) obiekty i elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane na terenach przestrzeni publicznej, z

Wyjątkiem dróg, usta|a się jako ogó|nie niedostępne'

s7
()9ó|ne zasady ochrony srodowiska

Na terenie objętym p|anem, z Wyjątkiem terenów oznaczonych symbo|ami AG1, AG2, R, RU, E1, E2 usta|a
się zakaz |okalizowania w granicach działek pzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających obligatoryjnego sporządzenia rapońu jak również tych, które mogą Wymagać sporządzenia
raportu.
Na terenie objętym p|anem uciąz|iwość związana z prowadzoną działa|nością nie może przekraczać
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący insta|ację ma tytuł prawny.

Na terenie objętym p|anem na|eży stosować rozwiązania e|iminujące |ub ograniczające emisję ha,łasu na
terenie obszarów pod|egających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonżującego wg
przepisów odrębnych.
Na terenie objętym p|anem usta|a się tereny, d|a których obowiązują dopuszcza|ne poziomy hałasu w
środowisku zgodnie z przepisami szczegó|nymi:
1) MN, MNU - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej wie|orodzinnej
3) RM, RM/MN, RM/MNU - jak d|a terenów zabudowy zagrodowej
Na terenie objętym p|anem usta|a się bezwzg|ędny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.
Na terenie objętym p|anem usta|a się wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób
uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych'
Na terenie objętym p|anem usta|a się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji
ropopochodnych i innych szkod|iwych, pochodzących z terenów na których może dojść do zanieczyszczenia,
przed ich odprowadzeniem do odbiornika' W przypadku Występowania w/w zagroŻeń ma terenach częściowo
utwardzonych |ub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego
przed infi|tracj ą zanieczyszczeń'
Na terenie objęwm p|anem przy rea|izacji nowych inwestycji usta|a się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia
próchniczej warstwy g|eby z gruntów wyłączanych na ce|e niero|nicze i nie|eśne.
Na terenach objętych p|anem, w ce|u ochrony biocenozy do|in rzecznych, wyznacza się, na terenach nie
zainwestowanych strefę niezabudowaną w od|egłości 50 m od cieków wodnych.
Usta|a się strefę ochrony od obszaru ko|ejowego d|a budow|i i budynków, drzew i krzewów oraz e|ementów
ochrony akustycznej, które mogą być usytuowane w od|egłości nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
ko|ejowego, ztymze od|egłośćta od osi skrajnegotoru nie może być mniejsza niż 20 m.
Na terenach objętych p|anem okreś|a się strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego, Wyznaczone na
rysunku p|anu (strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego Q p=to/o). W granicach obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami szczegó|nymi,

s8
ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

W obszarze wsi Gródczanki z|oka|izowany jest dwór wpisany do rejestru zabytków pod nr A/L575/\O42/95 z
29.r2.1995.
Wszystkie prace dotyczące dworu oraz zie|eni w obrębie starodrzewu w układzie kompozycyjnym przy
dworze na|eży uzgodnićzWKZ w Katowicach.
Na obszarze wsi Gródczanki nie ma stanowisk archeo|ogicznych wpisanych do rejestru zabytków.
Stanowiska archeo|ogiczne z|okaIizowane na obszarze objętym p|anem archeo|ogiczne wg załącznika
graficznego:
1) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP Io2-38, nr st. na obszarze-169,

nr st. w miejscowości-13,

1 .

2 .

3 .

4.

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

1 1 .

1 .

2 .

3 .
4 .

!1 i* ' ] i cłwy;] i ' ' f ł9o! i ] i : i j i j . ł | i i j ł ln| j . j f : ' i | fł f .ego i ] f i ! l . i | i e t rł i . ' ; i ]g ! ' . / i Ś |k i {ł . i ł9" le{ !ł !



5 .

2) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę brązu - Wczesna epoka że|aza (ku|tura łużycka),
materiały prahistoryczne, Wczesne średniowiecze - obszar AzP 102-38, nr st. na obszarze-L70, nr st. w
miejscowości- 14,

3) stanowisko archeo|ogiczne, datowane naneolit, epokę brązu - Wczesna epoka że|aza (ku|tura łuzycka),
okres wpływów rzymskich (ku|tura przeworska) . obszar AzP Io2-38, nr st. na obszarze.I7L, nr st. w
miejscowości-15,

4) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, średniowiecza (późne średniowiecze) - obszar
AzP Io2-3B, nr st. na obszarze-I7Z, nr st. W miejscowości-16,

5) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, okres wpływów rzymskich (ku|tura
przeworska) - obszar AzP 102-38, nr st. na obszarze-I73, nr st. W miejscowości-I7,

6) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, epokę brązu - Wczesna epoka ze|aza (ku|tura łużycka),
okres wpĘwów rzymskich (ku|tura przeworska) - obszar AzP to2-39, nr st. na obszarze-I74, nr st. w
miejscowości- 18,

7) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP tO2-38, nr st. na obszarze-I75, nr st. w
miejscowości-19,

8) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP Lo2-38, nr st. na obszarze-L76,
nr st. W miejscowości-2O,

9) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę brązu - Wczesna epoka że|aza (ku|tura łużycka),
Wczesne średniowiecze - obszar AzP Lo2-38, nr st, na obszarze-L77, nr st' W miejscowości-ZL,

10) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-38, nr st. na obszarze-178, nr st. w
miejscowości-22,

11) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, średniowiecze (późne średniowiecze) - obszar AzP Io2-
38, nr st. na obszarze-179, nr st. W miejscowości-23,

12) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-38, nr st. na obszarze-180, nr st. w
miejscowości-24

obejmuje się strefą ochrony archeo|ogiczej wszystkie stanowiska archeo|ogiczne'
1) W granicach wyznaczonej na rysunkach planu strefy ,,OW" ochrony archeologicznej:

a) usta|a się konieczność uzgodnienia wszelkich zamierzeń inwestycyjnych (także zakładania
infrastruktury technicznej oraz innych wykopów ziemnych) z|'IIKZw Katowicach,

b) wsze|kie prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych powinny być poprzedzone badaniami
archeologicznymi oraz prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,

c) dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, nie Wnikających w głąb gruntu oraz prac rolniczych.
obejmuje się ochroną konserwatorską budynek dawnej straży pożarnej znajdujący się W
bezpośrednim sąsiedztwie dworu.
Wszystkie prace Wymagające uzyskania pozwolenia na budowę dotyczące powyższych zabudowań wymagają
uzgodnienia z WKZ w Katowicach.
obejmuje się ochroną konserwatorską poniższe obiekty sakraIne:
1) krzyż kamienny z 1880 roku przy uIicy Wiejskiej,
2) figura Jana Nepomucena przy u|icy Wiejskiej (koło po|a).
Wszystkie prace Wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę przy obiektach sakra|nych wymagają
uzgodnienia z WKZ w Katowicach.
Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, starodrzewu występującego przy obiektach wskazanych do
wpisu do Ęestru zabytków na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej oraz d|a starodrzewu
występującego na terenie sołectwa. w układzie kompozycyjnym a|ei i zadrzewień śródpolnych.
Wszystkie działania przy zie|eni, tj. wycinka, zabiegi pielęgnacyjne, nowe nasadzenia w obrębie starodrzewu,
na terenach wpisanych do rejestru zabytków (zie|eń parkowa i przykoście|na) oraz znajdujące się w strefach
ochrony konserwatorskiej ( w tym równiez zie|eń cmentarna) na|eży uzgadniać zWKZw Katowicach.

se
Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Rea|izacja układu komunikacyjnego powinna obejmować komp|eksowe wykonanie uzbrojenia technicznego,
a wykonanie trwałych nawierzchni dróg na|eży poprzedzić zakończeniem prac związanych z rea|izacją
i nfrastru ktury tech nicznej.
W |iniach rozgraniczających dróg i u|ic, o których mowa W usta|eniach szczegółowych p|anu dopuszcza się
po uzgodnieniu z ich zarządcami:
1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreś|onych w przepisach odrębnych,

w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione zzarządcami dróg,
2) korektę istniejących przebiegów w tym korekty łuków dróg w ce|u poprawy WarunkóW widoczności

i bezpieczeństwa ruchu,
3) |okaIizację pasów zie|eni izo|acyjnej,
4) |okaIizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
5) |oka|izację dodatkowych e|ementów przekroju poprzecznego drogi, które Wymagają odpowiedniego

poszerzenia |inii rozgraniczających dróg, jeze|i nie ko|iduje to z podstawowymi e|ementami drogi,
6) włączenie dróg gminnych, z utwardzoną nawierzchnią, łączących poszczegó|ne wsie do systemu sz|aków

rowerowych,
7) Wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, przy przebudowie i modernizacji

dróg głównych (G) i k|as niższych,
8) stosowanie oddzie|ającego pasa zie|eni izo|acyjnej w przypadku |oka|izowania trasy rowerowej wzdłuż

drogi o dużym natęzeniu ruchu,
9) realizację układu tras rowerowych etapami.
Do czasu rea|izacji projektowanych odcinków u|ic |ub poszerzenia do doce|owych parametrów istniejących
dróg i u|ic usta|a się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez moż|iwości wprowadzania
trwałych obiektów budow|anych, uniemoż|iwiających doce|ową reaIizację usta|eń p|anu.
Na obszarze objętym p|anem usta|a się minima|ną |iczbę miejsc postojowych, W tym garażowych, d|a
następujących nowych funkcji i zabudowy:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
2) zabudowa zagrodowa - 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 miejsce-postojowe na 1 mieszkanie,
4) biura, urzędy - 1 miejsce postojowe na kazde 50 m. powierzchni użytkowej,
5i obiekty nanólowe i gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni użytkowej,
6) hotele, pensjonaty, agroturystyka - 1 miejsce postojowe na każde 3 łózka,
7) obiekty sportowe, domy ku|tury, świetlice, kina, k|uby, bib|ioteki, kościoły i domy wyznaniowe - 1

miejsce postojowe na każdych 10 uŹytkowników jednocześnie,
8) przychodnie zdrowia, gabinety |ekarskie - 2 miejsca postojowe na kazde 25 m. powierzchni użytkowej'
9) szkoĘ, przedszko|a, żłobki - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,
10) zakłady produkcyjne - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych'
11) ponadto wszystkie obiekty użyteczności pub|icznej - 1 miejsce postojowe d|a osoby niepełnosprawnej.

s10 .
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1' ogó|ne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej na obszarze objętym p|anem:
1) Dopuszcza się naziemną |ub podziemną |okaIizację elementów infrastruktury technicznej.
2) Wszystkie |iniowe e|ementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyłączy, na|eży |oka|izować

w |iniach rozgraniczających dróg i u|ic, W uzgodnieniu z ich właścicielami |ub zarządcami'
3) W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź. bezpieczeństwa dopuszcza się' 

przeprowadzenie sieci poza układem u|ic pod warunkiem zachowania usta|eń przepisów szczególnych
i po uzgodnieniu z właścicie|ami |ub zarządcami terenów.

4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć
te|ekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz |oka|izacji urządzeń technicznych na terenie objętym
p|anem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.

5) Nie dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii ciepłowniczych z Wyjątkiem zapisów ust. 6 pkt 3'
Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę'
1) Usta|a się zaopatrzenie d|a ce|ów bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z istniejącej

i projektowanej sieci wodociągowej'
2) Usta|a się |oka|izację rozdzie|czej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym |ub przewidzianym do- 

zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzg|ędnieniem Warunków dostępności
do wody d|a ce|ów przeciwpożarowych.

3) Rea|izację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej
i aktywności gospodarczych poprzedzić na|eży odpowiednim zaopatrzeniem terenów w wodę'

Zasady obsługi w zakresie kana|izacji sanitarnej.
1) odprowadzanie ścieków sanitarnych zgodnie z koncepcją rozbudowy i modernizacji grupowego systemu

oczyszczania ścieków W gminie Pietrowice Wie|kie.
a odprowadzanie ścieków poprzez system grawitacyjno-tłoczny połączony z oczYszcza|nią ścieków.

Relacje sieci tego systemu na|eży prowadzić w |iniach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi
przepisami odĘbnymi, pod Warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednimi zarządcami dróg.
Dopuszcza się prowadzenie kana|izacji sanitarnej poza |iniami rozgraniczającymi 'u|ic w uzgodnieniu z
właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest formalne usta|enie zasad dostępności sieci w sytuacjach
awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

3) D|a terenów nie skanalizowanych przewiduje się rozbudowę systemu kanaIizacyjnego.
4) Dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanaIizacyjnego, lokaIizowanie przydomowych bio|ogicznych

oczyszcza|ni ścieków |ub szcze|nych bezodpływowych zbiorników .
5) Dopuszcza się w przypadkach indywidualnych , na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej. 

gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, |okaIizację przydomowych
ńiologicznych oczyszcza|ni ścieków |ub szcze|nych bezodpĘwowych zbiorników .

6) Ustali się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz
podziemnych.

7) Usta|a się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.
8) Usta|a się wymóg podczyszczania ścieków poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do kana|izacji

sanitarnej, zgodnie z warunkami okreś|onymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania
ścieków óraz ńóo opadowych z terenów zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem do środowiska'

9) ReaIizację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy usłu9owej, produkcyjnej i aktywności- 
gospodarczych poprzedzić na|eŻy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w sieć kanaIizacji sanitarnej.

Zasady obsługi W zakresie odprowadzania wód opadowych.
1) odprowaózanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych w gminie

Pietrowice Wielkie.
2) Usta|a się nakaz odprowadzenia wód opadowych poprzez sieci kana|izacji deszczowej, do istniejących

rowów melioracyjnych, za zgodą ich zarządcy.
3) Usta|a się nakaż odprowadzenia wód opadowych we własnym zakresie i wstępnego ich oczyszczenia

oraz odprowadzania do kana|izacji deszczowej z utwardzonych parkingów i innych terenów komunikacji
drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, zgodnie z przepisami
szczegó|nymi i warunkami okreś|onymi przez administratora sieci'

4) Usta|J się obowiązek odprowadzania wód opadowych z budynków bezpośrednio do kana|izacji
deszczowej.

5) W sytuacji braku sieci kana|izacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez' 
rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemożliwiający za|ewanie działek sąsiednich.

5. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.
1) uśtata siĘ obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szcze|nych pojemnikach

zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
składowisko odpadów komunalnych'

2) Usta|a się obowiązek Wyznaczenia miejsc segregacji odpadów stałych na terenach pub|icznych.

4 .
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3) Usta|a się obowiązek segregacji odpadów u źródła powstania, który doĘczy wszystkich zakładów,
przedsiębiorstw, obiektów hand|owych, gastronomicznych, oświatowych, służby zdrowia, targowisk,
cmentarzy i innych, w których powstają odpady komunaIne.

4) Ustala się obowiązek uty|izacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie
gminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) Zabrania się umieszczania zuzytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w cieoło.

1) Dopuszcza się zapewnienie dostaw energii ciep|nej z kotłowni |oka|nych opa|anych gazem z|emnym'
o|ejem opałowym lekkim |ub innym paIiwem proeko|ogicznym. zakazuje się Wznoszenia niskosprawnych
|okaInych źródeł energii ciep|nej opa|anych paliwem stałym.

2) W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania usta|a się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci
cieDłoWnicze.

3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii ciepłowniczych
planu symbolami AG.

4) Za|eca się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
zanieczyszczeń'

7 ' Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W gaz'

na terenach oznaczonych na rysunku

sprawności i niskim stopniu emisji

na koszt inwestora, po uzgodnieniu z

produkcyjnej
W energ|ę

1) Zasi|anie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia re|acji obrowiec . Racibórz poprzez istniejącą stację
redukcyjno-pomiarową W Pietrowicach Wie|kich Iub z odgałęzienia od gazociągu óbwodnica Południowa
Raciborza w kierunku SRP owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Bolesławiu.

2) Budowa rozdzie|czej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach istniejącego i nowego zainwestowania
według technicznych warunków przyłączenia oraz W oparciu o kryteria- ekonomićznej opłaca|ności
zadania.

3) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza Iiniami rozgraniczającymi uIic, w uzgodnieniu
z właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest forma|ne usta|enie zasad 

.dostępności 
w sytuacjach

awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.
4) Zasi|anie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji obrowiec - Racibórz poprzez istniejącą stację

redukcyjno-pomiarową W Pietrowicach Wie|kich |ub z odgałęzienia od gazociągu obwodnica Południowa
Raciborza w kierunku SRP owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcy3no-pomiarową w Bo|esławiu.

5) Usta|a się strefy techniczne ograniczonej zabudowy d|a gazociągów wyiokiego ciśnieńia re|acji:- obrowiec - Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa, zgodnie zpkt7'3
- odgałęzienie od gazociągu do sRP Pietrowice Wie|kie DN 1oo PN 4.o MPa, zgodnie zpkt7'3- obrowiec - Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa - nieczynny gazociąg

6) Przy projektowaniu obiektów budow|anych w pob|iżu sieci gazównicze3 na|ezy zachować następujące
uwarunkowania;
a) przed wydaniem pozwo|enia na budowę usta|a się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągów

|oka|izacji obiektów wzdltuŻ i w obrębie strefy ochronnej.
b) d|a istniejących gazociągów i strefy ochronnej usta|a się następujące zasady zagospodarowanla:- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

- obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz- swobodnego przemieszczania się wzdłuz i w obrębie strefy ochronnej,- dopuszcza się |okaIizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na- warunkach okreś|onych przez zarządcę gazociągów,
- zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6 m ( po 3 m od osi gazociągu ), zagospodarowanie

z ie|enią n iską,
- zakaz prowadzenia działaIności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksp|oatacji,- dopuszcza się moż|iwość rea|izacji sieci gazowej jako towazyszącej inwestycjom na terenach- działekwłasnościowych inwestorów,
- na|eży zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.

c) ko|izje istniejących gazociągów z drogami nalezy rozwiązać
admi nistratorem gazociągów

- projekt przełoŹenia gazociqgu na|ezy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
7) Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi wymienionymiw pkt 2, pod|ega warunkom

okreś|onym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczegó|nych.
8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W energię elektryczną i jej przesytu.

1) Usta|a się |oka|izację stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbo|em E.
2) Usta|a się moż|iwość likwidacji |ub modernizacji stacji transformatorowych.
3) Dopuszcza się |oka|izację stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków

tech n icznych wyda nych przez zarządcę sieci e|ektroenergetycznej.
4) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących odcinków sieci w przypadku ko|izji z projektowaną

zabudową oraz W rejonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sióci.
5) Ustala się budowę, modernizację stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzie|czej średniego

i niskiego napięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po uzgodnieniu z zarządcą sieci'
6) Usta|a się wzdłuiz przebiegu Iinii e|ektroenergetycznej strefy techniczne ograniczonego użytkowania:- wzdłuŻ |inii napowietrznej 110 kV - po 15 m od osi |in,i i,

- wzdltuŻ |inii napowietrznej 15 k - po B m od osi |inii
- wzdłużz |inii napowietrznej o,4 kV - po 3 m od osi |inii
- dla stacji transformatorowych - 5x5 m

7) ReaIizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej,
i aktywności gospodarczych poprzedzić naIeży odpowiednirn zaopatrzeniem terenów
eIektryczną.

9. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć te|ekomunikacyjną.
1) Dopuszcza się rozbudowę sieci te|ekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi

sieci oraz tech n icznym i wa ru n ka m i przyłączenia operatorów.
przepisami o lokalizacji

2) Ustala się zakaz |oka|izacji masztów te|ekomunikacyjnych w odległości mniejszej niz 300 m
od istniejącej lub projektowanej zabudowY przeznaczonej na stały pobyt Iudzi.
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3) Dopuszcza się |oka|izację masztów te|ekomunikacyjnych poza obszarami chronionymi, o których mowaw $8 zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Zasady obsługi w zakresie melioracji '
1) Na terenie objętym opracowańiem planu usta|a się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącejsieci drenarskiej.
2) Wzdłuz cieków wodnych ustala się obowiqzek zachowania strefy, o minimaInej od|egłości 3 m od granicycieku, wo|nej od - zainwestowania, ogrodzeń i ziólóńi_-wvśokiej w celu .a|ównienia możliwościwyKonywania prac konserwacyjnych.
3) Na obszarach o których mowa W pkt. 2 dopuszcza się |oka|izację obiektów i urządzeń hydrotechnicznychi melioracyjnych.

51 r .
Zasady i warunki podziału terenów na działki budow|ane

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym p|anem usta|a się:1) obowiązek wykonywania podziałów na działki budow|ane w sposób zapewniający dostępność doistniejącej drog i pub|icznej,
2) W przypadku gdy niemożiiwe jest spełnienl-e ok! 1 usta|a się obowiązek wyznaczenia ogó|nodostępnychdróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 m, łączącycn nowl działki zdrogami pub|icznymi.3) Usta|a się w zakresie parametrów wie|kościowytńiińłlr o'"oowtanych na terenie objętym planem ;1) minima|ne wie|kości powierzchni nowo wydzie|anych działek budbw|anych. 

- --,-.
- w zabudowie oznaczonej symbolem MW _ 900 m2- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - wo|nostojącej - 800 m2- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN . bliźniac.ój.-śoo '.- w zabudowie oznaczonej symbolem RM _ 1000 m2- w zabudowie oznaczonej symbolem AG _ 1000 m2

2) minimaIne szerokości frontu'działki budow|anej (ńierzonei w Iinii zabudowy) przy wykonywaniunowych podziałów:
- w zabudowie oznaczonej symbolem MW_ 25 m- W zabudowie oznaczonej symbolem MN - wo|nostojącej - 20 m- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - bliźniac'ói". is '- w zabudowie oznaczonej symbolem RM _ 20 m

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

s12Wyznacza się teren oznac.zony na rysunku p|anu symbo|em MWl, Mw3 o przeznaczeniu podstawowym -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1) D.|a terenu przeznaczenia podstawowego oopuszcza się:

9) garażle i budynki gospodarcze wo|ńostojące, dobudowane Iub wbudowane,b) zie|eń urządzona,
9) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i p|ace zabaw,d) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
9) ustala się maksyma|ny wskaźnik intensywnościźaoi'oóńv i ó,z
b) dopuszcza się moŹ|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejącychbudyn ków m ieszka I nych, ga razowych i gospoda rczychl
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowój zabudo*y u takze w przypadku rozbudowy, nadbudowyi innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej i |2 m,d) dopuszcza się |okaIizacje nowej zabudowy garażowej i gospodarczej,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nldbudowy i-innycn robotach budow|anych w budynkachistniejących, utrzymanie dotychczasowej i|ości kóndygńacii oraz formy dachu, w tym kątanachylenia i i|ości połaci dachowych,
f) ustala się i|ość kondyg'nacji zabudowy garażowej i gospodarczej ; 1,
9] dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospooarcz1J ju.r.lv płuiri" |ub wie|ospadowe,h) usta|a się minima|ną wielkośt powierźchńi oiologicińie c'yńnlj : so"zo. 

' 1

wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MW2 o pfzeznaczeniu podstawowym - terenzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzg|ędniĆ zasadyochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.
2) D.|a terenu przeznaczenia podstiwowego dopuszcza slę:

9) garale i budynki gospodarcze wo|ńostojące, dobuóowane Iub wbudowane,
b) zie|eń urządzona,
c) obiekty maĘ architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i p|ace zaoaw,
d) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności źanuoowy : ó,s
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejącychbudynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych,
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowóJ zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowyi innych robotach budow|anych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,d) dopuszcza się |okaIizacje nowej zabudowy garazowej i gospodarcze;,

I .

2 .

j !1 '* idł f ' i J ' ? ' ] , i ' s$n i . ' J . ' j . i ł ' ' i ] l !3 r ] l ] rł ' i r ? i j r i t łqł*] l i : i -vp l{ i | r i )*{: i ] ! i ' i i l i h ię$ ił$ . ' i i { ]ł t " . i1d io i{ :T i j l
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e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w budynkach
istniejących, utrzymanie dotychczasowej i|ości kondygnacji oraz formy dachu, w tym kąta
nachy|enia i i|ości połaci dachowych,

f) usta|a się i|ość kondygnacji zabudowy garaŹowej i gospodarczej : 1,
s) nie dopuszcza się w zabudowie garazowej i gospodarczej dachów płaskich,
h) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 50o/o.

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MNl do MN6 o przeznaczeniu podstawowym -
teren zabudowy m ieszka n iowej jed norodzi n nej.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
b) garaŻe i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną'
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące'

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) dopuszcza s|ę mozliwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się w obrębie działki budow|anej |okalizację jednego obiektu mieszka|nego, garaŻe i budynki

gospooarcze,
d) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
e) usta|a się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
f) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|óści
połaci dachowych,
usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną i|ość kondygnacji 1,
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
wysokość zabudowy garazowej i gospodarczej nie może przewyzszać wysokości
mieszkalnego,

i) dopuszcza się w zabudowie garazowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
j) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3Oo/o'

3) D|a terenu MN4 dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie w formie boiska spońowego

4' wYznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em RU o przeznaczeniu podstawowym - teren
obsługi produkcji w gospodarstwach ro|nych.

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi z zakazem |oka|izowania stacji pa|iw, baz transportowych i spedycyjnych,
b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej , .
c) |oka|e mieszkaIne d|a właścicie|i, Iub zarządców terenu,
d) obiekty maĘ architektury,
e) zie|eń urzqdzona,
f) urządzenia towarzyszące.

2) 7asady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) dopuszcza się |okalizację nowej zabudowy,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć t2 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach do

400,
e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej usta|a się utrzymanie dotychczasowej

i|ości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku oraz dotychczasowego kąta nachy|enia połaci
dachowych i formy dachu,

f) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną i|ość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

g) usta|a się minimalną wie|kość powierzchni biologicznie czynnej : 20 o/o,

5' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od RM o przeznaczeniu podstawowym
- teren zabudowy zagrodowej.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi zzakazem loka|izowania stacji pa|iw, baz transportowych i spedycyjnych,
b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
c) garaze, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
d) zie|eń urządzonąu
e) obiekty małej architektury,
f) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) usta|ó się maksyma|ny wskaŹnik intensywności zabudowy : 0,B,
b) dopuszcza s|ę mozliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się w obrębie działki budowlanej |oka|izację jednego obiektu mieszka|nego, garaze budynki

inwentarskie i budynki gospodarcze,
d) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a takze w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 12 m,

s)
h)

przy czYm

budynku



e) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach
300- 500,
dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej
zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,
usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
dopuszcza się W zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub
wielospadowe,
ustala się minima|ną wielkość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o'

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od RM/MNU1 do RM/MNU2
o przeznaczen i u podstawowym - tereny za budowy zag rodowo- m ieszka n iowej - usłu gowej.
1) Na rysunku p|anu wyznaczono granice strefy bezpośredniego zagrozenia powodziowego Q p=1olo, W

których wyk|ucza się moż|iwość rea|izacji budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz stosuje się
pozostałe zakazy wynikające z przepisów odrębnych.

2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi z zakazem loka|izowania stacji pa|iw, baz transpońowych i spedycyjnych'
b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
c) garaze, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
d) zie|eń urządzoną,
e) obiekty maĘ architektury,
f) urządzeniatowarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 12 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, W tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

0 usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

s) dopuszcza się W zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub
wielospadowe,

h) ustala się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.
4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek mieszkaniowych:

a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,7,
b) dopuszcza się moz|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się w obrębie działki budow|anej loka|izację jednego obiektu mieszka|nego, garażle i budynki

gospooarcze,
d) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej '' 12 m,
e) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
f) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

s) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

h) wysokość zabudowy garazowa i gospodarczej nie moze przewyzszać wysokości budynku
mieszkalnego,

i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
j) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em RM/MNU 3 o przeznaczeniu podstawowym -

teren zabudowy mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej z obsługą produkcji w gospodarstwach ro|nych.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi wolnostojące, dobudowane Iub wbudowane,
b) garaŻe i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i p|ace zabaw,
e) urządzenia towarzyszące

2) fasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy ' ' o,7,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy budynków istniejących'
c) usta|a się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
d) usta|a się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w budynkach

istniejących, utrzymanie dotychczasowej formy dachu, kąta nachy|enia i rodzaju pokrycia połaci
dachowych, oraz stosowanie okien połaciowych i lukarn,

s)
a)

b)



e) usta|a się dla nowej zabudowy |ub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach
budow|anych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40o,

f) usta|a się minima|ną wielkosc powierzchni bio|ogicznie czynnej :30 o/o,
g) dopuszcza się d|a nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej Wysokosci

2,O m,
h) usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią ozdobną i izo|acyjną
i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki e|ementow rek|amowych zgodnie z przepisami

szczegolnymi.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami ko|ejno od Wsl do Wsl1 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny wod srodlądowych - ciekow wodnych.
1) D|a terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się |oka|izację obiektow i urządzeń

hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz obiektow infrastruktury technicznej.
2) Zabrania się |oka|izacji obiektow budow|anych z wyjątkiem wymienionych W pkt 1,
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz reaIizację nowych obiektow i urządzeń
hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodnosci z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

b) W ce|u zapewnienia moŹ|iwosci prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym, usta|a
się obowiązek zachowania strefy wo|nej od zainwestowania, grodzenia oraz zie|eni wysokiej
o minima|nej odległosci od cieku wodnego - 3 ffi, z wyjątkiem obiektow i urządzeń wymienionych
w pkt. 1.

Wyznacza się tere'ny oznaczone na rysunKu p|anu symbo|ami ko|ejno od Rl do R17 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny rolnicze.
1) D|a terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza sięl

a) |oka|izację obiektow budow|anych służących produkcji i obsługi ro|nictwa,
b) |okaIizację sieci i obiektow infrastruktury technicznej,
c) loka|izacje obiektow małej architektury,
d) prowadzenie drog transportu rolnego,
e) wprowadzenie zwartych grup zie|eni wysokiej W formie zadrzewień srodpo|nych oraz nasadzeń przy

drogach
f) prowadzenie tras spońowo-rekreacyjnych wyłącznie w granicach dro9 transportu ro|nego,

2) Zabrania s ię:
a) |okalizacji obiektow budow|anych innych niż wymienionych w pkt. 1.
b) loka l izacj izb iorn ikowwodnych,

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenul
a) wysokosc nowej zabudowy służącej produkcji i obsługi ro|nictwa nie może przekroczyc 20 m,
b) usta|a się d|a nowej zabudowy służącej produkcji i obsługi ro|nictwa dachy płaskie |ub wie|ospadowe

o spadkach do 40o.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em zll do ZL5 o przeznaczeniu podstawowym -

tereny lasow.
1) G'ospodarkę |esną na|eży prowadzic zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz W oparciu o plany

urządzania lasow.
2) Dopuszcza się moż|iwosc wprowadzenia funkcji rekrearyjno - spońowych, scieżek zdrowia, sciezek

dydaktycznych, scieżek rowerowych, sz|akow jazdy konnej, tras d|a narciarstwa biegowego.
3) Usta|a się zakaz loka|izacji nowych obiektow budowlanych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami KD(z)l ' KD(z)z, o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drogizbiorczej - droga powiatowa.
1) D|a terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minima|ną szerokosc w |iniach rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach
zabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,

b) |okaIizację:
- na terenach zabudowanych obustronnych chodnikow o minimalnej szerokosci 1,5 m,
- e|ementow ochrony przed szkod|iwym wpływem ruchu samochodowego na terenach

zabudowanych, w tym szpalerow zieleni wysokiej,
_ scieżek rowerowych o minima|nej szerokosci 1,5 m, |ub pieszo-rowerowych o minima|nej

szerokosci 2 m,
_ obiektow małej architektury,
- sieci infrastruktury technicznej.

2) Zabrania się:
a) wprowjdzania nowych bezposrednich wjazdow na drogi zbiorczej, obsługę pojedynczych nowych- 

działek zorganizowac od drog k|as niższych, warunki włączenia Ę|ko za zgodą własciwego zarządcy drogi,
b) |oka|izacji w |iniach rozgraniczających drogi miejsc postojowych.

15' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|ami ko|ejno KD(D)I do KD(D)4 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drogi dojazdowej - drogi gminne.
1) D|a terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minima|ną szerokosc w |iniach rozgraniczających 12 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach
zabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,

b) |okaIizację:
- na terenach zabudowanych chodnikow o minimalnej szerokosci 1,5 m,
- scieżek rowerowych,
- obiektow małej architektury,
-  s iec i infrastrukturytechnicznej '
- miejsc Postojowych'

1 1 .

12.

14.



16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno KDP1 do KDP3 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drog pieszo-jezdnych.
1) Dla terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) e|ementy srodkow -ochrony przed szkod|iwym wpływem ruchu na terenach zabudowanych

przeznaczonych na stały pobyt |udzi,
c) miejsca postojowe,
d) obiekty małej architektury.

2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągow pieszych w formie uIiczek ruchu

uspokojonego,
b) usta|a się minima|ną szerokosc w |iniach rozgraniczających - 6 m
c) usta|a się minima|ną minima|na szerokosc jezdni - 5 m,
d) ustaIa się, w przypadku wydzieIenia ruchu pieszego, IokaIizację jednostronnych chodnikow

o minimalnej szerokosci 1,5 m
e) nawierzchnię utwardzoną, na ktoĘ może dojsc do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi |ub

ropopochodnymi, na|eży skana|izowac a zanieczYszczone wody deszczowe odprowadzic zgodnie
z zasadami okreslonymi w 5 10.

t7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|ami ko|ejno KRl do KR8 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drog transportu rolnego.
1) D|a terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się minima|ną szerokosc w |iniach rozgraniczających - 5 m

18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em E1, E2 o przeznaczeniu podstawowym - teren
urządzeń e|ektroenergetycznych.
1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie drog niezbędnych do obsługi

urządzeń eIektroenergetycznych.
2) zabrania się |oka|izacji obiektow budow|anych nie zwiqzanych z obsługq urzqdzeń e|ektroenergetycznych,
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami szczego|nymi,
b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej wysokosci 2 m,
c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.

19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami U o przeznaczeniu podstawowym - tereny
zabudowy usługowej.
1) Dla terenow przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |okale mieszka|ne wbudowane d|a Włascicie|i |ub zarządcow terenu,
b) zie|eń urządzona,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaznik intensywnosci zabudowy : 0,8,
b) wysokosc nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyc 8 m,
c) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach do 40",
d) usta|a się minima|ną wie|kosc powierzchni biologicznie czynnej : 30 o/o,

e) W przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie
dotychczasowego kąta nachy|enia połaci dachowych,

0 ustala się zagospodarowanie terenu zielenią izo|acyjną,

Rozdział 3
Przepisy końcowe

s13
Usta|a się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym
planem, śłuzące nliiczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicie|i nieruchomości, w przypadku ich
zbycia w ciągu 5 |at.od dnia, w którym usta|enia niniejszego p|anu stały się obowiązujące.
1) tereny nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej MN, MNU, 20 o/o,

2) tereny nowo projektowanej zabudowy zagrodowej RM/MNU, RM/MN 20 o/o,

3) tereny nowo projektowanych usług RU, g 20 o/o,

4) tereny nowo projektowanych aktywności gospodarczych AG 20 o/o,

5) pozostałe tereny zainwestowane nie będące zadaniami celu pub|icznego 20 o/o,

6) tereny objęte zadaniami ce|u pub|icznego
7) tereny komunalne

s14
Wykonanie niniejszej uchwaĘ powierza się Wójtowi Pietrowic Wie|kich'

O o/o,

O o/o.

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 1

do .Uchwały Nr v||laalzoo7
pąDY GMINY P|ETRoWlcE WIELKIE

z dnia 1O sierPnia 2OO7

w spłrawie miejscowego p|anu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice Wielkie d|a sołectwa

Gńdczanki w granicach administl'acyjnych.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

do prcjektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla

sołectwa Gródczanki w g rani cach admi n i stracyj n ych.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o p|anowaniu

izagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U.zZo}3roku nr80 poz.717 zezm.)

Do projektu miejscowego p|anu zagospodarowania pŻestŻennego gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa

Gródczanki w granicach administracyjnych nie złożzono w terminie ustawowym żadnych uwag'
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Załącznik nr 2

\b\N>b\h\atB>\\>
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia tO SIERPNIA 2OO7

I spraurie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy pietrowice wielkie dlaso|ectura Gródcza n ki w g ra n i cach ad m i n istracyj nych.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w ptanieInwestycji w zakresie infrastrukturytechnicznej lraielącej do zadań własnych gminy
oraz zasJdach ich fininsowinia

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust' 1 ustawy z dnia 27 marca 2oo3 r.oplanowaniui.tls:Nl.'lsiffi ,slsSsS5s\\'N\-;,)\5)").)r

W związku z uchwa|eniem miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego gminyPietrowice Wie|kie d|a sołectwa Gródcźanki ń gr.anicach uońińist,a.yjnych nie przewiduje realizacjiinfrastruktury technicznej,obciążającej budżót gminy._ńi;; dopuszcza reatizację infrastrukturytechnicznej przez inwestorów i na ićń kószt.

P Fą zE\,Vs I N l cZĄĘY
Bady Gł^rirry '?u".*


