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Uchwała NrYIUa9/2oo7
Rady  Gm in y  P i e t r ow i c e  W i e l k i e'1'ĄD..r:ł. f;IMłNY

ł- , l  ( l  I rpy ' l  jęe  WieIk ie z dnia lO sierpnia 2OO7 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie
dIa sołectwa Amandów 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 2oo1 roku Nr I42, poz, 1591 z póŹniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 7I7 ze zm') oraz w związku z uchwałą Nr
II|/27/2oo2 z dnia 30 grudnia 2oo2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego p|anu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pietrowice d|a sołectwa Amandów w granicach administracyjnych, Wie|kie 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
Przepisy ogó|ne

s  1 .
1. Uchwa|a się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa

Amandów w granicach administracyjnych.
2' Integralną częścią miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a

sołectwa Amandów w granicach administracyjnych są następujące załączniki:
1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu p|anu złożonych po jego wyłożeniu
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) Nr 3 -  rysunek p|anu wsi  Amandów w granicyopracowania.  ska|a 1 :  1 O00,
4) Nr4 -  rysunek p|anu wsi  Amandów w granicyopracowania -  ska|a 1 :  2 000,

s  2 .
I|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwały 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 uchwały,
3) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz

ograniczenia W dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) rysunku planu - rozumie slę przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym

do niniejszej uchwały, przedstawiony w ska|ach 1 : 1 000 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 Wyznaczoną do |oka|izacji w danym terenie,
7) usta|eniu - rozumie się przez to wymagany sposób zagospodarowania, rodzaju i formy zabudowy,

infrastruktury, obsługi komunikacyjnej
B) dopuszczeniu - rozumie się przez to działa|ność inną niż podstawowa, dopuszczonq do |okaIizacji w

danym terenie przy spełnieniu usta|eń szczegółowych niniejszej uchwały,
9) nieprzekracza|nych Iiniach zabudowy - rozumie się przez to Iinię ograniczającą obszar, na którym

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

80o/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 Wyposazenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi reaIizacji obiektów budow|anych wynikające z odrębnych przepisów,

12) dostępie do drogi publicznej - rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi a|bo dostęp paez
drogę wewnętrzną

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, bądź. jego samodzielnej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń
gospodarczych lub technicznych,

15) kondygnacji - rozumie się przez to poziomą, nadziemną |ub podziemną część budynku, zawartą między
podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy
osłaniającej izolację ciep|ną stropu, znajdującego się nad tą częścią; za kondygnację uwaza się także
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt |udzi oraz poziomą część budynku
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świet|e większą niz I,9 m,

16) wskaźnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni ogó|nej zabudowy do
powIerzchni działki budowIanej. Przez powierzchnię ogó|ną zabudowy rozumie się powierzchnię
budynków po obrysie zewnętrz nym pomnożoną przez |iczbę kondygnacji.

18) powierzchni terenu bio|ogicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roś|innością oraz
wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50o/o sumy nawierzchni tarasów i stropodachów,
urządzonych jako stałe trawniki |ub kwietniki na podłożu zapewniającym ich natura|ną wegetację, o
powierzchni nie mniejszej niż 10m2,
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19) urządzeniach towarzyszących - rozumie się przez to wsze|kie
terenem lub obiektami:
a) e|ementy infrastruktury technicznej - sieci, przyllącza i

służące oczyszczaniu I u b g romadzen i u 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

publ icznych;
22) usługach komercyjnych - rozumie się przez to usługi rea|izowane całkowicie |ub z przewagą funduszy

niepubl icznych,
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 handlowe'

s3
Przedmiot planu

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

zagospodarowa n ia,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) Wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni pub|icznych,
6) parametry iwska,niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym Iinie zabudowy,

gabaryty obiektów i wska,niki 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 uŹytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy, o
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.

s4
obowiązujące ustalenia planu

obowiązującymi usta|eniami p|anu są następujące oznaczenia graficzne rysunków p|anu:
1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) |inie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu |ub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia funkcji poszczegó|nych terenów i zasady ich zagospodarowania,
4) nieprzekraczaIne i obowiązujące Iinie zabudowy,
Pozostałe oznaczen ia g raf iczne mają cha ra kter i nformacyj ny.
Na terenie opracowania p|anu obowiązują ustalenia przepisów szczegó|nych oraz innych obowiązujących
decyzii. 

S 5
ogólne zasady ochrony i ksztattowania ładu przestrzennego

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym p|anem.
1) Na obszarze objętym planem tereny górnicze, a takze zagrozone osuwaniem się 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

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

zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.
5) Na obszarze objętym p|anem dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 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 służące organizacji imprez masowych zawierają się na terenie US.
Zasady sytuowania budynków na obszarze objętym planem.
1) W sytuacji, gdy usta|enia tekstowe i graficzne p|anu nie stanowią inaczej, usta|a się minima|ną od|egłość

Iinii zabudowy od Iinii rozgraniczających dróg:
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(Z) - 10 m
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(L) - I 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) transpońu ro|nego oznaczonych na rysunku planu symbo|ami KR - 5 m

2) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych Iub 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 w terenach oznaczonych na rysunku

planu symbolami MN, MW, U.
Zasady stosowania ogrodzeń.

1) W przypadku loka|izacji nowych ogrodzeń od terenów pub|icznych usta|a się stosowanie ogrodzeń
ażurowych o maksymaInej wysokości I,5 m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne Iub usta|enia
szczegółowe p|anu nie stanowią inaczej'

urządzenia techniczne związane z danym

urządzenia instalacyjne, w tym także

ska|ę, formę, deta|e

się dotychczasowe

1 .

2 .
3 .
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W przypadku loka|izacji nowych ogrodzeń od terenów |nnych niż pub|iczne usta|a się stosowanie
ogrodzeń o maksyma|nej wysokości !,7 m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne nie stanowią
inaczej |ub za zgodą właścicie|a |ub zarządcy działki sąsiedniej'
Usta|a się zakaz|oka|izacji ogrodzeń d|a terenów o których mowa W $10 ust. 10 pkt 2.

s6
ogól ne zasady ksztattowan ia przestrzen i publ icznej

1. Na terenie objętym p|anem usta|a się e|ementy przestrzeni pub|icznej:
1) tereny usług pub|icznych oraz sportu i rekreacji,
2) tereny dróg pub|icznych i obiektów transportu pub|icznego,

2. Zasady zagospodarowania terenów będących e|ementami przestrzeni pub|icznej:
1) ustala się ogó|ną dostępność do przestrzeni pub|icznej, w tym d|a osób niepełnosprawnych,
2) dopuszcza się grodzenie terenów wg zasad zawartych W s5 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'

3)

4)

s7
ogólne zasady ochrony srodowiska

1. Na terenie objętym p|anem starosta Raciborski ustanowił strefę ochronną ujęcia wody
Amandowie d|a potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi: Amandów, Krowiarki, Maków,

podziemnej w
która obejmuje

teren ochrony bezpośredniej d|a:
- Studni Nr S-1 w granicach dz|ałki nr L41l3 o powierzchni443 m2 (symbo| W1),
- Studni Nr S-2 w granicach działki nr 13613 o powierzchni 434 mz (symbo| W2).

2' Na terenie strefy ochrony bezpośredniej na|eży między innymi:
1) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych sta|e przy urządzeniach

służących do poboru wody,
2) zapewnić odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostać się do urządzeń

służących do poboru wody,
3) zagospodarować teren zie|enią'
4) zapewnić szcze|ne odprowadzanie poza jej granicę ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do

użytku osób przebywających w obrębie strefy oraz urządzeń stacji wodociągowej,
5) teren ogrodzić i oznakować tab|icami informacyjnymi.

3. Na terenie objętym p|anem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbo|ami AG ,R, E, W1, W2, W3, K usta|a
się zakaz |okaIizowania w granicach działek przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających ob|igatoryjnego sporządzenia raportu jak również tych, które mogą Wymagać sporządzenia
raportu.

4, Na terenie objętym p|anem uciąż|iwość związana z prowadzoną działa|nością nie może przekraczać
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

5. Na terenie objętym p|anem na|ezy stosować rozwiqzania eliminujące |ub ograniczajqce emisję hałasu na
terenie obszarów pod|egających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonizującego wg
przepisów odrębnych.

6, Na terenie objętym planem usta|a się tereny, d|a których obowiązują dopuszcza|ne poziomy hałasu w
środowisku zgodnie z przepisami szczegó|nymi:
1) MN, MW - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej;

7. Na terenie objętym planem usta|a się bezwzg|ędny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

8. Na terenie objętym p|anem usta|a się wykonańie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób
uniemoż|iwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

9' 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 zagrożzeń ma terenach częściowo
utwardzonych |ub nie utwardzonych usta|a się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego
przed i nf i |tracj ą zanieczy szczeń,

10. Na terenie objęĘm p|anem przy rea|izacji nowych inwestycji usta|a się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia
próchniczej Warstwy g|eby z gruntów wyłączanych na cele nierolnicze i nie|eśne.

s8
ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Na obszarze wsi Amandów nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Na obszarze wsi Amandów nie ma stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.
3. Stanowiska archeo|ogiczne zlokaIizowane na obszarze objętym p|anem wgzałącznika graficznego:

1) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 101-38, nr st. na obszarze !75,
nr st' w miejscowości 3,

2) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 101-38, nr st' na obszarze L76,
nr st. W miejscowości 4,

3) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 177, nr st. w
miejscowości 5,

4) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na Wczesne średniowiecze, średniowiecze (pó.ne średniowiecze)
- obszar AzP 101-38, nr st. na obszarze I78, nr st. W miejscowości 6,

5) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 179, nr st. w
miejscowości 7,

6) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na średniowiecze (pó,ne średniowiecze) - obszar AZP 101-38, nr
st. na obszarze I79, nr st, W miejscowości 7,
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7.

7) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 101-38, nr st. na obszarze 180,
nr st. W miejscowości 8.

4. obejmuje się strefą ochrony archeo|ogicznej 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) zWKZ w Katowicach,

b) wsze|kie prace ziemne w obrębie stanowisk archeo|ogicznych 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.
5. obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej obszar dawnych zabudowań fo|warcznych, przy u|' Wiejskiej

wraz z oficyną i najb|iższym otoczeniem zgodnie z rysunku p|anu.
1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:

a) usta|a się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy
b) usta|a się zachowanie i wyeksponowanie e|ementów historycznego układu przestrzennego,
c) na|eży poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej |ub projektowanej

funkcji obiekty o wartościach zabytkowych,
d) na|ezy nową zabudowę dostosować wysokośc!ą i kubaturą do historycznej zabudowy istniejącej,
e) należy |okaIizować nowe obiekty wyłącznie z dachami dwuspadowymi o kącie nachy|enia połaci

dachowych 4Oo - 450
f) usta|a się pokrycie dachów dachówką ceramiczną |ub innymi materiałami małogabarytowymi o

fakturze dachówkopodobnej w ko|orze czerwonym
9) na|eżzy przyznać pierwszeństwo wsze|kim działaniom odtworzeniowym i rewa|oryzacyjnym,
h) należy zachować ogrodzenia wokół obiektów Iub zespołów,
i) na|eży zachować zie|eń towarzyszącą,
j) wskazane jest usunięcie Iub przebudowa e|ementów dysharmonizujących oraz uniemoż|iwiających

ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych,
k) na|eży zapewnić nadzór archeo|ogiczny przy wszelkich pracach ziemnych
|) wszystkie prace wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę w tej strefie wymagają uzgodnienia

zWKZ w Katowicach
Wszystkie prace Wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę dotyczące formy architektonicznej
powyższych zabudowań, ich układów, form i pokrycia dachów, form e|ewacji, układów i form sto|arki
okiennej i drzwiowej wymagają uzgodnienia zWKZ w Katowicach.

Nowa zabudowa |oka|izowana w sąsiedztwie ww. obiektów powinna swym charakterem, formą i gabarytami
nawiązywać do zabudowy historycznej

B. obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej zabudowania mieszkaniowe, przy u|' Wiejskiej zgodnie

1 .

z rysunkiem planu.
1) W granicach wyznaczonych na rysunkach planu stref ochrony konserwatorskiej:

a) usta|a się zachowanie istniejącej Iinii zabudowy'
b) usta|a się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy,
c) na|ezy dostosować wysokość i gabaryty nowej zabudowy do historycznej zabudowy istniejącej
d) na|ezy |okaIizować nowe obiekty wyłącznie z dachami dwuspadowymi o kącie nachy|enia połaci

dachowych 4o0 - 450 i ka|enicą równo|egłą do |inii drogi (układ ka|enicowy)
e) usta|a się pokrycie dachów dachówką ceramiczną |ub innymi materiałami małogabarytowymi o

fakturze dachówkopodobnej w ko|orze czerwonym
f) wszystkie prace wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę w tej strefie wymagają uzgodnienia

z WKZ w Katowicach
wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, starodrzewu występującego przy obiektach wskazanych do
wpisu do rejestru zabytków na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej oraz d|a starodrzewu
występującego na terenie sołectwa. w układzie kompozycyjnym a|ei i zadrzewień śródpo|nych.
Wszystkie działania przy zie|eni, tj. wycinka, zabiegi pie|ęgnacyjne' nowe nasadzenia w obrębie starodrzewu,
na terenach wpisanych do rejestru zabytków (zieleń parkowa) oraz znajdujące się W strefach ochrony
konserwatorskiej na|eży uzgadniać zWKZ w 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 reaIizacją
i nfrastru ktury technicznej.

2' 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 z zarządcami dróg,
2) korektę istniejących przebiegów w tym korekĘ łuków dróg w ce|u poprawy warunków widoczności

i bezpieczeństwa ruchu,
3) |okalizację pasów zie|eni izo|acyjnej,
4) |okaIizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe)'
5) |okaIizację dodatkowych elementów przekroju poprzecznego drogi, które wymagają odpowiedniego

poszerzenia |inii rozgraniczających dróg, jeże|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 d|a rowerów o szerokości nie mniejszej niŻ I,5 m, przy przebudowie i modernizacji

dróg głównych (G) i klas niŹszych,
8) stosowanie oddzielającego pasa zie|eni izo|acyjnej w przypadku |okalizowania trasy rowerowej wzdłuz

drogi o duzym natężeniu ruchu,
9) rea|izację układu tras rowerowych etapami'

9 .

10 .



4 .

Do czasu rea|izacji projektowanych odcinków u|ic |ub poszerzenia do doce|owych parametrów istniejących
dróg i u|ic ustalJ się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez moż|iwości wprowadzania
trwółych obiektów budow|anych, uniemożliwiających doce|ową reaIizację usta|eń planu.
Na obszarze objętym p|anem usta|a się minima|ną liczbę miejsc postojowych, W tym garażowych, dla
następujących nowych funkcji i zabudowy:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
3i obiekty hand|owe i gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni uzytkowej,
4) hote|e, pensjonaty, agroturystyka - 1 miejsce postojowe na każde 3 łózka,
5i obiekĘ sportowe, świet|ice, k|uby, bib|ioteki, kościoły i domy wyznaniowe - 1 miejsce postojowe na

każdych 10 użytkowników jednocześnie,
6) przychodnie zd'rowia, gabińety lekarskie - 2 miejsca postojowe na każde 25 m2 powierzchni użytkowej,
7) zakłady produkcyjne - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych'
8) ponadto wszystkie obiekty użyteczności pub|icznej - 1 miejsce postojowe d|a osoby niepełnosprawnej'

sro
Zasady obsługi W zakresie infrastruktury technicznej

ogó|ne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej na obszarze objętym p|anem:
1' Dopuszcza się naziemną |ub podziemną |okalizację e|ementów infrastruktury technicznej.
2i Wszystkie |iniowe e|ementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyltączy, na|eży |okalizować

w |iniach rozgraniczających dróg i u|ic, w uzgodnieniu z ich właścicie|ami |ub zarządcami'
3) W sytuacjach uzasadnionych wzg|ędami technicznymi bąd, bezpieczeństwa 'dopuszcza się- 

przepiowaózenie sieci poza układem uIic pod warunkiem zachowania usta|eń przepisów szczególnych
i po uzgodnieniu z właścicielami |ub zarządcami terenów.

4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia W ciepło, Wodę' gaz, energię e|ektryczną' sieć
telekomunikacyjną' odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym
p|anem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci'

5) Ńie 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, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej

i projektowanej sieci Wodociągowej'
2) Ustaia się |okalizację rozdzie|czej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym lub przewidzianym do. 

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

3) Realizację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej. 
i aktywności gospodarczych poprzedzić na|ezy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w wodę'

ZasadY obsługi w zakresie kanaIizacji sanitarnej'
1) odprowadzanie ścieków sanitarnych zgodnie z koncepcją rozbudowy i modernizacji grupowego systemu

oczyszczania ścieków W 9minie Pietrowice Wie|kie.
z) odprowadzanie ścieków poprzez system grawitacyjno-tłoczny połączony z oczyszcza|nią ścieków.

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

3) D|a terenów nie skanalizowanych przewiduje się rozbudowę systemu kanaIizacyjnego'
4i Dopuszcza się, do czasu reaIizacji systemu kanaIizacyjnego, |okaIizowanie przydomowych biologicznych. 

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

gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, lokaIizację przydomowych
bio|ogicznych oczyszcza|ni ścieków |ub szczelnych bezodpĘwowych zbiorników .

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

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

sanitarnej, zgodnie z warunkami okreś|onymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania
ścieków óiaz ńoo opadowych z terenów zanieczYszczonych przed ich wprowadzeniem do środowiska.

9) ReaIizację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i aktywności' 
gospodańzych poprzedzićna|ezy 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 kanaIizacji deszczowej, do istniejących

rowów me|ioracyjnych, za zgodą ich zarządcy.
3) Usta|a się nakaz 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 uniemoż|iwiający za|ewanie działek sąsiednich.

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

zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganlzowane
składowisko odpadów komunaInych

1

2 .

3 .

4 .
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2) Usta|a się obowiązek wyznaczenia miejsc-segregacji odpadów stałych na terenach pub|icznych'
3) Usta|a się obowiązek segregacji odpadów u iródła powstania,'który dotyczy wszystkich zakładów,

przedsiębiorstw, obiektów hand|owych, gastronomicznych, oświatowych, słuźby zdrowia, targowisk,
cmentarzy i innych, w których powstają odpady komuna|ne'

4) Usta|a się obowiązek uty|izacji stałych odpadów bytowo.gospodarczych według przyjętego na tereniegminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
5) Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

6' Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W ciepło,
1) Dopuszcza się zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni lokaInych opa|anych gazem z|emnym,

o|ejem opałowym |ekkim Iub innym paIiwem proeko|ogicznym. zakazuje się wznoszeniJ niskosprawnych
|oka|nych źródeł energii ciep|nej opa|anych pa|iwem stałym.

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

3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii
p lanu symbolami AG.

4) 7a|eca się stosowanie urządzeń grzewczYcn
zanieczyszczeń,

7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz,

7) Rea|izację zabudowy na planowanych terenach
i aktywności gospodarczych poprzedzić na|ezy
eIektryczną.

ciepłowniczych na terenach oznaczonych na rysunku

o Wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej
odpowiednim zaopatrzeniem terenów w energ|ę

1) Zasi|anie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia re|acji obrowiec - Racibórz poprzez istniejącą stację
redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wielkich |ub z odgałęzienia od gazociągu óbwodnica Południowa
Raciborza w kierunku sRP owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcy1no-pomlarową w Bo|esławiu.

2) Zagospodarowanie t9renów objętych strefam| techniczńymi wymienionymi w pkt 2, pód|ega warunkom
okreś|onym przez administratorów sieci, stosownie do paepisów szczegó|nych,

3) Budowa rozdzie|czej.sieci gazor^/ej niskiego ciśnienia na terenach istniójqcego i nowego zainwestowania
według technicznych warunków przyłączenia oraz W oparciu o t<ryteria_ ekonomicznej opłaca|ności
zadania.

4) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza Iiniami rozgraniczającymi uIic, w uzgodnieniu
z właścicielami nieruchomości. Wymagane jest formaIne usta|enie zasaó 

-dostępności 
w .yi";;ń;ń

awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.
B. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię e|ektryczną ijej przesytu.

1) Usta|a się |oka|izację stacji transformatorowych na terenacń óznaczonych symbo|em E.
2) Usta|a się moz|iwość |ikwidacji stacji transformatorowych.
3) Dopuszcza się |okaIizację słupowych stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem

wa ru n ków tech n icznych wyda nych przez zarządcę sieci e|ektroenergetycznej.
4) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących odcinków sieci w przypidku ko|izji zprojektowaną

zabudową oraz w Ęonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
5) Ustala się budowę, modernizację stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzie|czei średniego

I niskiego napięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po uzgodnieniu izarządcą sieci.
6) Usta|a się wzdłuz przebiegu Iinii elektroenergetycznej strefy techńiczne ograniczońegó użytkowania:- wzdłuŻ |inii napowietrznej 110 kV - po 15 m od osi |inii,- wzdłui |inii napowietrznej 15 kV - po 8 m od osi |inii

. wzdltużl |inii napowietrznej o,4 kV - po 3 m od osi |inii- dla stacji transformatorowych - 5x5 m

9. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną.
1) Dopuszcza się rozbudowę sieci te|ekomunikacyjnej zgodńie z obowiązującymi przepisami o |okalizacji

sieci oraz technicznymi warunkami przyłączenia operatorów.
2) Usta|a się zakaz |oka|izacji masztów te|ekomunikacyjnych w od|egłości mniejszej niżl 3oo m

od istniejącej |ub projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt |udzi.
3) Dopuszcza się |oka|izację masztów te|ekomunikacyjnych poza obszarami chronionymi, o których mowa

w $8 zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Zasady obsługi w zakresie me|ioracji.

1) Na terenie objętym opracowaniem p|anu usta|a się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej
sieci drenarskiej.

2) WzdłuŻ cieków wodnych usta|a się obowiązek zachowania strefy, o minima|nej od|egłości 3 m od granicy
cieku, wo|nej od zainwestowania, ogrodzeń i zieleni wysokiej w ce|u zapównienia moz|iwości
wykonywania prac konserwacyjnych.

3) Na obszarach o których mowa W pkt. 2 dopuszcza się |oka|izację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych
i melioracyjnych.

s11
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym p|anem usta|a slę:
1) obow|ązek wykonywania podziałów na działki budow|ane w sposób zapewniający dostępność do

istniejącej drogi pub|icznej,
2) W przypadku gdy niemoż|iwe jest spełnienie pkt 1 usta|a się obowiązek wyznaczenia ogó|nodostępnych

dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 m, łączących nowe dziaiktzdrogami pub|lcznymi.
3) Usta|a się w zakresie parametrów wie|kościowych działek budow|anych na teienie objętym p|anem ;1) minimaIne wie|kości powierzchni nowo wydzie|anych działek budow|anych:- w zabudowie oznaczonej symbolem MW - 900 m2

- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - wolnostojącej - 8oo m2- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN . b|iźniaczej - 5oo m2- w zabudowie oznaczonej symbolem AG - 1000 m2
2) minima|ne szerokości frontu działki budow|anej (mierzonej w Iinii zabudowy) przy wykonywaniu

nowych podziałów:
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- w zabudowie oznaczonej symbolem MW- 25 m
- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - wo|nostojącej - 20 m
- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - bliźniaczej - 15 m

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

s12
1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MW o przeznaczeniu podstawowym - teren

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) 9araze i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
b) zie|eń urządzona,
c) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i place zabaw,
d) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,7
b) dopuszcza się mozIiwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków mieszkaInych, garaŹowych i gospodarczych,
dopuszcza się |oka|izacje nowej zabudowy garażowej i gospodarczej,
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,
usta|a się d|a zabudowy garażowej igospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji 7, przy czym
dopuszcza się drugą kondygnację w poddaszu,
wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie moze przewyższać wysokości budynku
mieszkalnego,
dopuszcza się w zabudowie garazowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
usta|a się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych d|a samochodów
uzytkowników stałych i przebywających okresowo,

i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o,
2' Wyznacza się tereny oznaczony na rysunku p|anu symbolem od MN1 do MN4 przeznaczeniu podstawowym- teren za budowy m ieszka n iowej jed norodzi n nej wo| nostojącej

1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzg|ędnić zasady
ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.

2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się;
a) usługi wo|nostojące, dobudowane |ub wbudowane o powierzchni użytkowej do 50 m2,
b) 9araze i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane lub wbudowane'
c) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,5,
b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

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

i innych robotach budowlanych W istniejacej zabudowie mieszkaniowej : 10 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 nachylenia i ilóści
połaci dachowych,
ustala się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymaIną ilość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
wysokość zabudowy garazowej i gospodarczej nie może przewyzszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wielospadowe,
i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 4oo/o.

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MN5 przeznaczeniu podstawowym - teren
za budowy mieszka n iowej jednorodzi n nej wo|nostojącej Iub bliźniaczej
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) 9araże i budynki gospodarcze Wolnostojqce, dobudowane lub wbudowane,
b) urządzenia towarzyszące'

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : o,7,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksymaIną wysokość nowej zabudowy a takżó w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejqcej zabudowie mieszkaniowej :10 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 nachylenia i iIóści
połaci dachowych,

f) usta|a się dla zabudowy garażowej igospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

c)
d)

f)

s)
h)

f)

s)
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s) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garazowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 2oo/o'

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami U o przeznaczeniu podstawowym - tereny
zabudowy usługowej.

1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) |oka|e mieszka|ne wbudowane d|a właścicie|i |ub zarządców terenu,
b) zie|eń urządzona,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,8,
b) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 10 m,
c) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 3oo- 5oo,
d) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30 o/o,
e) W przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie

dotychczasowego kąta nachy|enia połaci dachowych,

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em US o przeznaczeniu podstawowym - teren usług
sportu i rekreacji.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) inne usługi komercyjne i pub|iczne pełniące s,łużebną |ub uzupełniającą
podstawowego,

ro|ę d|a przeznaczenia

b) urządzenia towarzyszqce, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny
komunikacji i parkingów,

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 : 0,3,
b) dopuszcza się możliwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istn|ejących

budynków,
c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej

zabudowie zmianę formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości połaci dachowych,
d) dopuszcza się |okaIizację budynków gospodarczych oraz garaŻy wyłącznie Wo|nostojących o

maksyma|nej wysokości 5 m,
e) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 60 o/o,

3) Teren US dopuszcza się jako teren służący organizacji imprez masowych.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em AG o przeznaczeniu podstawowym - teren
aktywności gospodarczych.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |oka|e mieszka|ne wbudowane d|a właścicie|i |ub zarzadców 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 wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0
b) dopuszcza się |okaIizację nowych obiektów budow|anych,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć !2 m,
d) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
e) usta|a się d|a nowej zabudowy |ub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach

budow|anych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40o, w tym dachy płaskie,
f) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 20 o/o,
s) usta|a się azurowe formy grodzenia działek o maksyma|nej wysokości do 2 m,
h) usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią ozdobną i izo|acyjną'
i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki e|ementów rek|amowych, zgodnie z przepisami

szczegó|nymi.

7, wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od WSl do WS6 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny wód śród|ądowych - cieków wodnych.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się |oka|izację obiektów i urządzeń

hydrotechnicznych i me|ioracyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej.
2) Zabrania się loka|izacji obiektów 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 obiektów i urządzeń
hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

b) w ce|u zapewnienia moz|iwości prac konserwacyjnych odpowiednim służbom me|ioraryjnym, usta|a
się obowiązek zachowania strefy wo|nej od zainwestowania, grodzenia oraz zie|eni wysokiej
o minima|nej od|egłości od cieku wodnego - 3 tn, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych
w okt .  1.

5 .
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8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|ami kolejno od Rl do R17 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny rolnicze.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |okaIizację obiektów budowlanych służących produkcji i obsługi ro|nictwa,
b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi, oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdówych
(gospodarczych),

c) |oka|izacje obiektów małej architektury,
d) wprowadzenie zwańych grup zie|eni wysokiej w formie zadrzewień śródpo|nych oraz nasadzeń przy

drogach
e) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych wyłącznie W granicach dróg gospodarczych

i Wewnętrznych,

9 .

2) Zabrania s ię:
a) |oka|izacji obiektów budow|anych innych niż wymienionych w pkt. 1.
b) |okaIizacji zbiorników wodnych,
c) zalesiania gruntów ro|nych.

3) 7asady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nowej zabudowy słuŹącej produkcji i obsługi rolnictwa nie moze przekroczyć20 m,
b) usta|a się d|a nowej zabudowy służącej produkcji i obsługi ro|nictwa dachy płaskie lu,b wie|ospadowe

o spadkach do 40o.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em KD(L) o przeznaczeniu podstawowym - tereny
drogi lokalnej - drogi powiatowe i gminne.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minimaIną szerokość w Iiniach rozgraniczającvch 15 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach
zabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,

b) |okaIizację:
_ na terenach zabudowanych obustronnych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,_ e|ementów ochrony przed szkod|iwym wpływem ruchu simochodowego na terenach

zabudowanych, w Ęm szpa|erów zie|eni wysokiej,
_ ściezek rowerowych o minima|nej szerokości 1,5 m |ub pieszo-rowerowych o minima|nej

szerokości 2 m,
- obiektów małej architektury,
- sieci infrastrukturytechnlcznej.
- miejsc postojowych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em KD(D) o przeznaczeniu podstawowym -
tereny drogi dojazdowej - drogi gminne.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających t2 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach
zabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,

b) |okaIizację:
_ na terenach zabudowanych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,_ ścieżek rowerowych,
_ obiektów małej architektury,
- sieci infrastruktury technicznej.
- miejsc postojowych.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em KDP o przeznaczeniu podstawowym - tereny
dróg pieszo-jezdnych.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) e|ementy środków ochrony przed szkodIiwym wpływem ruchu na terenach

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

2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

zabudowanych

10 .

1 1 .

a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągóW pieszych w formie uIiczek ruchu
uspokojonego,

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

o minimalnej szerokości 1,5 m

12' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|ami ko|ejno KRl do KRlo o przeznaczeniu
podstawowym - tereny dróg transportu ro|nego.
1) D|a terenów 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 szerokość w |iniach rozgraniczających - 5 m

13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em K o przeznaczeniu podstawowym - teren
urządzeń oczY szczania ści e ków.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

urządzeń oczy szczania ścieków.
2) Zabrania się |oka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń oczyszczania ścieków.
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3) Tasady oraz standardy ksztaftowania i zagospodarowania terenu:a) 
n.if."?.".:'.".T:ffi 

działki |oka|i'i.:i j"on"ń..lańoozielnego obiektu związanego z obsługą
b) wysoko'ć nowej zabudowy nie może przekro czvć 72 m.c) dopuszcza się wyłącznie u'zu'o*u}óińy;il;;";iu?"r, o maksyma|nej wysoko.ci 1,5 m,d) nie dopuszcza się ógrodzeń betonowycn',^ 

Vłil1ET"][*T;J..['.ffi:ii:ł 
na rviunt.u'p|anu symbo|em E o przeznaczeniu podstawowym - teren

:] i5.j::T: J-..fi:ffi:li:'ffdstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

? :'1?'.ii:x",,':t,*.."[1]:d.,' 
.óni"no* 

budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń
3) fasady oraz standardy kształtowania izagospodarowania terenu:a) usta|a się w.obrębie użytkowanie zgodńe ź ń"ńiśińi Jczegó|nymi,b) dopuszcza się wyĘznie ażurowe ń'v g.oiiu,i" oii"ł"r., o maksyma|nej wysoko.ci 2 m,c) nie dopuszcza się ógrodzeń betonowych.

'' 
{Ijł1Eilj:f%"Juffi;i:'J?^,f;..:"ku 

p|anu symbolem w|, w2,W3 o przeznaczeniu podstawowym -

:] 3f.j::?T"&'."ffiiJf J"".T."-oWego 
dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

2) 
iTru: 

się. |oka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń zaopatryWania
3) z|sadY oraz standardy kształtowania Izagospodarowania terenu:a) 

:;il!"ilT, 
wrcbrebie działki lokaIizację jednego ,u.nołii"tn"go obiektu o maksymaInej powierzchni

b) wysoko,ć nowej zabudowy nie moze przekroczvć 8 m.c) dopuszcza się wyĘznie aiu'o*e}óiń;;il;a;" d.ił"t, o maksyma|nej wysoko.ci 1,5 m,d) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych'
Rozdział 3

Przepisy końcowe

Usta|a się następujące stawki procentowe W 
19..""uol'o" wzrostu warto'ci nieruchomo,ci objętych niniejszymp|anem, słuzące na|iczeniu 3eónorazowóf opńty uiszczaneJ_pii;; *łu,.i.i"ii ńi"iuJil;;;,;, w przypadku ichzbycia w ciągu 5 |at od dnia, w rtorym u.["ló.ńiu. nin.iejszego.pl"n"_łułv się obowiązujące.1) tereny nowo projektowanej'zabudowy mńśzr<aniońóJ ńŃ' MW 

-*' 
20 o/o,2) tereny nowo projektowanyćh usług U,

3) tereny nowo projektowanych akty-wno.cigospodarczych AG tr|Y;;,4) pozostałe tereny zainwestbwan" 
.ni" 

oęJąZó zadaniami ceiu pub|icznego 20 o/o,5) tereny objęte zadaniami ce|u puoricińe-ó--
6) tereny końuna|ne 

-- ' -  r-- . !Y- l lvYv 0 o/o,

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi i,u'.|o*,. Wie|kich. 

o o/o'

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od outy 3grłos,."nia w Dzienniku Urzędowym Województwa ś|ąskiego.

Ptzewodniczący Rady Gminy w Pietrowicach Wietkich

P R;.:l fi iit i-'i i
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Za.łąeniknr 1

do Uchwały Nr v||Iagl2oo7
FTADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z  dn ia  1O s ie rpn ia  2OO7

w sprawie miejscowego p|anu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołrectwa
Amandów w granicach administracyjnych.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dopĘektumieiscowego:il:n'"""HT::T; 

::r:ffiffi :##PietrowiceWelkied.a

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o p|anowaniu
i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U.22003 roku nr 80 poz. T1T ze zm.)

Do projektu miejscowego p|anu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa
Amandów w granicach administracyjnych nie złoŻono w terminie ustawowym żadnych uwag'

p R:Z i: ./V C'l\**,i ,f łTAY
n "ii' on.'nv f '"i'v'l/" yi"ixie
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Załącznik nr 2

do Uchwały Nr vlll8g|2oo7

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 10 SIERPNIA 2OO7

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla
sołectwa Amandów w granicach administracyjnych'

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
Inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  p lanowan iu  i zagospodarowan lu  przes t rzennym (Dz .  U .z2OO3 roku nr80 poz .7L7 zezm.) .

W związku z uchwaIeniem miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa Amandów w granicach administracyjnych nie przewiduje realizacji
infrastruktury technicznej obciązającej budzet gminy. P|an dopuszcza rea|izację infrastruktury
technicznej przez inwestorów i na ich koszt.

Pi: ' iZI ił.{


