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Uchwała NrYIU9ol2oo7

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

z dnia 1O sierpnia 2OO7 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla modernizacji drogi relacji Racibórz-Pietraszyn przez sołectwo samborowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity - Dz'
U. z 2001 roku Nr 742, poz' t59I z pó niejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia f7 marca 2003 r.
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz, 7L7 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr
|||/4L/2oo2 z dnia 30 grudnia 2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego d|a modernizacji drogi re|acji Racibórz-Pietraszyn przez sołectwo Samborowice Rada Gminy w
Pietrowicach Wielkich, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie, na wniosek Wójta Gminy

uchwa la

Rozdział 1
Przepisy ogólne

s1.
1. Uchwa|a się m|ejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a modernizacji

drogi relacji Racibórz -Pietraszyn przez sołectwo Samborowice
2' IntegraIną częścią miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie są

następujące załączniki :
1) Nr 1 . rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu p|anu,
f) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rea|izacji, zapisanych w p|anie, inwestycji w zakresie infrastruktury

technicznej na|e.ącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
3 )  N r3  -  r y sunekp lanu  wska l i  1  :  1  000

5  2 .
1. I|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwa|e - rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
2) planie - rozumie się przez to miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa W $ 1

niniejszej uchwały,
3) przepisach odrębnych i szczegó|nych - rozumie się przez to przepisy ustaw Wraz z aktami

Wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, Wynikające z prawomocnych decyzji
administracyj nych,

4) rysunku p|anu - rozumie się przez to graficzny zapis p|anu, będący załącznikiem graficznym
do niniejszej uchwaĘ, przedstawiony w ska|ach 1 : 1 000

5) drodze - nale.y przezto rozumieć drogę pub|iczną,
6) |iniach rozgraniczających drogę - na|e.y przez to rozumieć granice terenów przeznaczonych na pas

drogowy,
7) skrzy.owaniu - na|e.y przez to rozumieć przecięcie Iub połączenie dróg na jednym poziomie

zapewniające mo.|iwość pełnego lub częściowego wyboru kierunku jazdy,
8) zje dzie - na|e.y przez to rozumieć część drogi na połączeniu drogi nie będącą drogą pub|iczną |ub na

połączeniu drogiz dojazdem do nieruchomości przy drodze,
9) przeznaczeniu podstawowym - na|e.y przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno przewa.ać

na danym terenie,
10) przeznaczeniu dopuszcza|nym - na|e'y przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny ni.

podstawowy, który uzupełnia i nie ko|iduje z warunkami i Wymogami przewidywanej funkcji
podstawowej,

s3.
Przedmiot planu

1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) Przeznaczenie terenów oraz Iinie rozgraniczające tereny o ró'nych funkcjach |ub ró.nych zasadach

zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczające u|ice, p|ace oraz drogi pub|iczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a tak.e

tereny niezbędne do wytyczania ście.ek rowerowych.
3) Tereny przeznaczone do rea|izacji ce|ów pub|icznych oraz |inie rozgraniczające te tereny.
4) Granice i zasady zagospodarowania terenów |ub obiektów pod|egających ochronie.
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz Iinie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.
6) LokaIne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania teren, w tym

równie. |inie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak.e maksyma|ne |ub minima|ne wska niki
intensywności zabudowy.

7) Szczegó|ne warunki zagospodarowania terenów, W tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony
środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia |udzi, prawidłowego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów ro|nych i |eśnych.

8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz u.ytkowania terenu.
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obowiązując|e tstalen la pla n..
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 ró.nym przeznaczeniu |ub ró.nych zasadach zagospodarowanla,
3) oznaczenia poszczegó|nych terenów o ró.nym przeznaczeniu Iub ró.nych zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczaIne i obowiązujące Iinie zabudowy,

2' Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
ss

ogólne zasady ochrony i ksztattowania ładu przestrzennego.
1. D|a obsługi komunikacyjnej usta|a się tereny dróg okreś|one |iniami rozgraniczającymi.
2' Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym p|anem.

1) od|egłość od drogi wojewódzkiej nr 916 p|anowanej zabudowy nie przeznaczonej na stały pobyt Iudzi
n ie mo.e być mniejsza n i .  20 m

2) od|egłość od drogi wojewódzkiej nr 916 p|anowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt Iudzi nie
mo.e być mniejsza n i .  50 m

3) |okaIizacja urządzeń |iniowych poza obszarem zabudowanym wzdłu. pasów drogowycn Wymaga
od|egłości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni

3. Dopuszcza się strefę |oka|izacji środków ochrony czynnej przed
samochodowego, w tym zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej.

szkodIiwym wpływem ruchu

4' W przypadku zamierzeń inwestorskich z|oka|izowania obiektów W strefie ucią.|iwości drogi, do obowiqzków
inwestora na|e.y wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi ucią.|iwościami
wynikającymi z sąsiedztwa drogi.

5' Zakazuje się |okaIizowania zabudowy mieszkaniowej W zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania
akustycznego dróg bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich ucią.Iiwość akustyczną.

6. Na obszarze objętym p|anem do czasu rea|izacji usta|eń p|anu dopuszcza się dotychczasowy sposób
zagospodarowania i u'ytkowania terenów, bez mo.|iwości wprowadzania trwałych obiektów budow|anych,
uniemo. Iiwiających doce|ową reaIizację usta|eń p|anu

s6
ogólne zasady ochrony srodowiska.

1. Na terenie objętym opracowaniem p|anu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci
drenarskiej i me|ioracyjnej, W tym usta|a się wykonanie przepustów pod drogą w miejscach przerwańia tei
sieci.

2, Usta|a się przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych zdjęcie ziemi roś|innej (humusu) grubości
okreś|onej w badaniach geotechnicznych podło.a i zgromadzić go W pryzmacn poza granicóńi robót
ziemnych. Potrzebną do zagospodarowania i|ość ziemi roś|innej na|e'y u.yć na zahumusowanie skarp
nasypów i wykopów. Nadmiar humusu na|e.y przekazać do zagospodarowania władzom gminy.

3. Teren objęty p|anem uzyskał Wymaganą zgodę ministra na przeznaczenie na ce|e nierolnicze.
4' Na obszarze objętym p|anem tereny górnicze, a tak.e zagro'one osuwaniem się mas ziemnych nie

Występują.
5. Na obszarze objętym p|anem tereny zdegradowane nie Występują.

s7
ogó|ne zasady ochrony dziedzictwa kuIturowego i zabytków.

1. Na terenie objętym opracowaniem nie notuje się obiektów iterenów wpisanych do rejestru ani ewidencji
zabytków architektury i budownictwa.

2. Na całym terenie usta|a się obowiązek uzgadniania ze WKZ w Katowicach prac ziemnych ce|em objęcia ich
nadzorem konserwatorskim.

3. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
ku|turowe pod|egają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia do WKZ w Katowicach |ub administracji
lokalnej.

4' Ratownicze badania archeo|ogiczne nale.y prowadzić zgodnie z przepisami szczegó|nymi.
5. Prace budowlane prowadzone w bezpośredniej b|iskości istniejącego stanowiska archeologicznego na|e.y

prowadzić pod nadzorem archeo|ogicznym po uzyskaniu pozwo|enia WKZ w Katowicacn na prace przy
zabytku i w jego otoczeniu.

6. Dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających w głąb gruntu oraz prac ro|niczych.
s8

Zasady obsługi w zakresie komunikacji.
1' W rejonie projektowanej trasy Występujądrogi obsługi transportu ro|nego.
2' Drogi dojazdowe, które modernizowana droga przecina na|e.y rozwiązywać jako bezko|izyjne przejazdy, bez

mo.I iwości  z jazdu iwjazdu |ub poprzez połączenia a|ternatywne wzdłu.obejścia do najb l i .szego
skrzy.owania |ub przejazdu zgodnie z przepisami odrębnymi.

5e
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n..sie i nf ra stru ktu ry tec h n icz nej.

1. Usta|a się przy rea|izaĄi projektowanej inwestycji, w miejscach ko|izji z istniejącymi urządzeniami
infrastruktury technicznej przebudowę |ub ich zabezpieczenie
Loka|izacja sieci uzbrojenia technicznego jedynie w |iniach rozgraniczającvch drogi, za zgodązarządzającego
Projektowane drogi nie mogą powodować ko|izji z istniejącym energetycznym uzbrojeniem naziemnym i
podziemnym, a wsze|kie ko|izje muszą być usunięte na koszt jednostek organizacyjnych powodujących ich
powstanie na podstawie warunków uzyskanych w Rejonie Dystrybucji,
Zasi|anie W energię e|ektryczną z projektowanych stacji e|ektroenergetycznych na warunkach dostawcy.
odprowadzenie wód opadowych d|a projektowanych dróg oraz terenów obsługi komunikacji za pomocą
urządzeń powierzch niowych.
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Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami zarządzania drogą i potrzebami ruchu drogowego
powinna być |oka|izowana poza psem drogowym ( W miejscu gdzie istnieje taka moż|iwość)'
W sytuacjach uzasadnionych wzg|ędami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie
sieci poza układem drogi pod warunkiem zachowania usta|eń przepisów szczegó|nych i po uzgodnieniu z
właścicie|ami Iub zarządcami terenów.

s10
fasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

Dopuszcza się wydzie|anie nowych działek wytyczanych na ce|e infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i
w przypadku regu|acji sytuacji prawno - własnościowej nieruchomości o wie|kościach i na warunkach
wynikających z przepisów odrębnych'

Rozdzial 2
Ustalenia szczegółowe

s11
Przeznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em KD(G) na obejście drogowe wsi Samborowice W
ciągu drogi wojewódzkiej nr 916
Wie|kość terenu przeznaczonego na pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 916 zgodnie z Iiniami
rozgraniczającymi przedstawionymi na rysunku planu.
Na przedmiotowym terenie obowiązuje :
1) Zakaz zabudowy i |okaIizacji urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem niezbędnych urządzeń

związanych z funkcją komunikacyjną drogi.
Zakaz |oka|izowa n ia bezpośred n ich włączeń do drog i.
Zakaz |oka|izacj i i ndywid ua I nych zjazdów
Zakaz |oka|izowa n ia miej sc postojowych w I i n iach rozg ra n iczających d rog i
Usta|a się k|asę techniczną drogi : G I/2
Usta|a się minimaIną szerokość w |iniach rozgraniczających - 35 m,
Usta|a się rea|izację jezdni dwupasowej, dwukierunkowej o szerokości 7,0 m
Usta|a się obustronne pobocza ziemne szerokości 2,0 m
Usta|a się w ce|u zapewnienia wymagań bezpieczeństwa ruchu stosować oznakowania pionowe i
poziome.
Usta|a się obowiązek reaIizacji a|ternatywnych dró9 obsługi transportu ro|nego obs'ługujących tereny
przy|egłe do obejścia drogowego.
odwodnienie powierzchniowe szcze|nymi rowami przydrożnymi do urządzeń oczyszczających,
z|okalizowanych W najniższych punktach terenu
Dopuszcza się |okaIizację W Iiniach rozgraniczających wydzie|onych, izo|owanych od ruchu
samochodowego ścieżek rowerowych o minimaInej szerokości 1,5 m
Dopuszcza się jako ochronę akustyczną pas zie|eni izolacyjnej wie|opiętrowej zimozie|onej o szer' 10 m
Dopuszcza się poszerzenie Iinii rozgraniczających drogi, jeze|i wymagać tego będzie uzasadniona
potrzeba |ub bezpieczeństwo.
Dopuszcza się korektę istniejących przebiegów, w tym korekty łuków w ce|u poprawy warunków
widoczności i bezpieczeństwa ruchu.
Dopuszcza się |okalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe).

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

5 1 2
Usta|a się następujące stawki procentowe W stosunku do wzrostu wańości nieruchomości objętych niniejszym
p|anem, służące na|iczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicie|i nieruchomości, w przypadku ich
zbycia w ciągu 5 |at od dnia, w którym usta|enia niniejszego planu stały się obowiązujące.
1) terenów komuna|nych komunikacji o o/o'

5 1 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Pietrowic Wie|kich.

s14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ś|ąskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie

ilad.v

2
3
4
5
6
7
I
9

10)

11 )

t2)

13)
r4)

1s)

16)

P Fą; '-E: '&

ł' i i? j i . ;łł9Jv,: i i}r];393spi1di}|ay{;I! i i tp|;es|f. l l ie$r:śrr}i*yFi.tI*Bjct}!łj.elk ił-



I Załącznik nr 1

do Uchwały Nr v|| lgol2oo7
FTADY GMINY PIETROWICE WIELT<IE

z  dn ia  1O s ie rpn ia  2OO7

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice Wielkie dla modernizacji
drogi relacji Racibóż- Pietraszyn pzez sołectwo Samborowice.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla

modernizacjidrogi re|acji Racibórz- Pietraszyn przezsołectwo Samborowice'

Rozstaygnięcia dokonano na podstiawie art' 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r' o p|anowaniu
i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U. z2OO3 roku nr g0 poz. 71T ze zm)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice \Melkie dla modernizacji
drogi re|acji Racibóz- Pietraszyn pzez sołectwo Samborowice nie złozono w terminie ustawowym żadnych
uwag.
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Załącznik nr 2

do Uchwały Nr vrllgoIzoo7

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 10 SIERPNIA 2OO7

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla
modernizacji drogi re|acji Racibórz- Pietraszyn przez sołectwo Samborowice.

Rozstrzygnięcie o sposobie rea!izacji zapisanych w planie
Inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej na|eżącej do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr80 poz.717 zezm.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla modernizacji
drogi re|acji Racibórz- Pietraszyn przez sołectwo Samborowice nie przewiduje reaIizacji
infrastruktury technicznej obcią.ajqcej bud.et gminy. Granice opracowania obejmują przebieg
modernizacji drogi wojewódzkiej, której rea|izacja nie jest zadaniem własnym gminy.
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