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ryADA Gtv'llNy UchwalaNrXvlll/179/2016
P.etrowice lttief kL' Rady Gminyw Pietrowicach Wielkich

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego
Gminy Pietrowice Wielkie - Etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 t. poz. 466) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym (tekst jednolity, Dz. U.22016 r. poz.778 z p62n. zm.J,
po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalei Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestzennego Gminy Pietrowice Wielkie pzyjQtego Uchwalq Nr V/44l2015 z dnia 25 lutego 2015 r. z
po2n. zm., Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial l. Ustalenia og6lne

sl
1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie -

Etap l, zwany dalej planem.

2. Plan obejmu.ie tereny polozone w miejscowosci Kornice w granicach ustalonych na rysunku
planu, kt6re zostaly oznaczone zgodnie z zalEcznikiem graficznym do Uchwa.ly
Nr )UXl/260/2014 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
pzystqpienia do spozqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzennego w graniach
administracyjnych gminy Pietrowice Welkie.

3. Zalqcznikami do niniejszej uchwaly sq:
1) Zalqcznik Nr 1 - rysunek planu sporzqdzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000

stanowiEcy integralnE czQS6 uchwaly;
2) ZalEcznik Nr 2 - rozstzygniqcie Rady Gminy o sposobie rczpatzenia uwag do wylozonego

do publicznego wglqdu projektu planu - nie stanowiqcy ustalei planu;
3) ZalEcznik Nr 3 - rozstzygniQcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadah wlasnych Gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z pzepisami o finansach publicznych - nie stanowiqcy
ustalei planu.

s2
llekrod w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy pzez to rozumiec ustalony w planie spos6b

zagospodarowania i zabudowy dzialek budowlanych (w pzypadku teren6w pzeznaczonych
pod zabudowe), dzialek lub czesci dzialek ewidencyjnych (w pzypadku pozostalych
teren6w), w obrebie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktoremu winny byd
podpozEdkowane inne sposoby zagospodarowania okreslone jako dopuszczalne;

2l pzeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy ptzez to rozumiee przeznaczenie inne ni2
podstawowe, ktore go wzbogaca iuzupelnia, lecz nie powoduje z nim kolizji i nie ogranicza
rcalizacji Wzeznaczenia podstawowego na dzialkach sAsiednich;

3) niepzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie6 linie wyznaczonq na rysunku
planu, okreSlajqcE dopuszczalne zblizenie obiektu budowlanego (czq6ci nadziemnej
i podziemnej miezonej od element6w konstrukcyjnych) do linii rozgraniczajqcej teren,
z dopuszczeniem wysuniQcia pzed wyznaczonq linig w kierunku drogi z zachowaniem
przepis6w odrQbnych:
a) okapu, daszk6w, schod6w, balkon6w, gank6w, wykuszy, element6w ocieplenia, pzy

czym elementy te nie mogq pomniejszac tej odleglosci o wiQcej niz 2,0 m,
b) sieci i utzqdzef, infrastruktury technicznej, obiekt6w malej architektury otaz uzqdzen

reklamowych;
4) wysoko6ci zabudowy - nale2y przez lo rozumied:

a) wysokosc budynk6w w rozumieniu pzepis6w tozgotzqdzenia Ministra lnfrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

b) wysokoso pozostalych obiekt6w budowlanych za wyjqtkiem uaqdzei iobiekt6w
infrastruktury techniczne.l - miezonE cd poziomu terenu w najnizszym punkcie styku
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z obrysem zewnqtrznym obiektu do najwy2szego punktu elementu wykoiczenia obiektu
budowlanego;

5) wskainiku powiezchni zabudowy - nale?y pzez to rozumiee sume powiezchni zabudowy
wszystkich obiekt6w istniejqcych i projektowanych, liczonej po zewn?tznym obrysie obiektu
w odniesienlu do dzialki budowlanej;

6) wska2niku intensywnosci zabudowy - nalezy pzez to rozumie6 wska2nik powiezchni
calkowitej zabudowy w odniesieniu do powiezchni dzialki budowlanej; powiezchniq calkowitE
zabudowy stanowi suma powiezchni calkowitych wszystkich kondygnac.ji obiektu;

7) powierzchni u2ytkowej - nalezy Wzez to rozumiee sumq powiezchni pomieszczei budynku
sluiqcych do zaspokajania potzeb zwiEzanych z lego pzeznaczeniem, miezonq po
wewnQtznej dlugo6ci Scian pomieszczen na wszystkich kondygnacjach (podziemnych
i naziemnych), z wyjqtkiem powiezchni piwnic, klatek schodowych oraz szyb6w dzwig6w;

8) uslugach podstawowych - nalezy pzez to rozumiei uslugi zwiAzane z zabezpieczeniem
codziennych potrzeb mieszkaic6w, tj. uslugi handlu detalicznego, uslugi gastronomii, nie
kolidujqce z funkcjq podstawowq terenu;

9) drobnej wytw6rczosci i zemiosla - nalezy pzez to rozumiee dzialalnosc gospodarczq
o charakteze wykonawczym, naprawczym, konseMacyjnym wzEdzeh, spzqtu i d6br
oraz produkcje nie kolidujqcq z funkcjq podstawowE, w kt6reJ jest realizowana i kt6ra nie
ogranicza rcalizacji ptzeznaeenia podstawowego na dzialkach sqsiednich;

10) dojazdach niewydzielonych - nalezy pzez to rozumie6 nie wydzielone liniami
rozgraniczajqcymi na rysunku planu istniejqce i projeKowane dojazdy, zapewniajqce obsluge
teren6w inwestycji pzez dostQp do d169 publicznych;

11) obszarach zagro2enia powodziq QO,2% - obszary, na kt6rych prawdopodobiensMo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na K6rych istnieje
prawdopodobieistwo wystqpienia zdazenia ekstremalnego, okreslone na mapach zagto^enia
i ryzyka powodziowego KZGW;

12\ zieleni urzqdzonej - nale4 Wzez to rozumle6 uksztaltowane w spos6b zaplanowany zespoly
roslinnosci, sktadajqce sig z dzew, kzew6w i zieleni niskiej, z mo2liwosciq uzupelnienia o
obiekty malej architektury, oczka wodne, wzEdzenia rekreacy.ine otaz ciEgi piesze i Sciezki
rowerowe;

13) terenowych uzedzeniach sportowo-rekreacyjnych - nale2y peez to rozumie6 np.: boiska
do gier zespolowych, bie2nie, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, utzEdzenia do jazdy na
rolkach ideskorolkach i inne podobne, usytuowane na wolnym powietzu, nie kolidujEce
z g.z.eznaczeniem podstawowym ;

14) frontowej czeSci dzialki budowlanej - nalezy przez to rozumied pas terenu od linii
rczgtantczajqcej, polozonej od strony drogi publicznej lub wewnQtznej, po niepzekraczalne
linie zabudowy i pas wzdluz tej linii o szerokosci 15,0 m, miezony od nieprzekraczalnych linii
zabudowy w gtqb dzialki budowlanej;

'15) istniejqcej zabudowie - nale'y ptzez to rozumiee zabudowe istniejqcq na dzief uchwalenia
planu;

'16) przepisach odrgbnych - nalezy pzez to rozumiec pzepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi obowiqzujqcymi na dzien uchwalenia planu.

17) elektrowni wiatrowej - nalezy Wzez to rozumie6 budowle technicznA waz z niezbednymi
uzqdzeniami technicznymi i infrastrukturq technicznq, stanowiqcq uzqdzenie prqdotw6rcze,
pzetwazajqce energiq wiatru na energig elektrycznq;

18) farmie ,otowoltaicznej - nalezy pzez to rozumiee poqczone iwspolpracujqce ze sobq panele
fotowoltaiczne stanowiqce wraz z niezbednymi uzedzeniami technicznymi i infrastrukturE
technicznq, calosciowy zespol techniczny sluzqcy do produkcji energii eleKrycznej;

Pozostale okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumie6 zgodnie z ich deflnicjami okreslonymi
pzepisami odrQbnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie pzyjetym
znaczeniem tych poj?6.

s3
Rysunek planu zawiera nastepujqce oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objQtego planem;
2) granice i oznaczenia jednostek strukturalnych:
3) nieprzekraczalneliniezabudowy;
4l linie rozgranicza.jEce tereny o .oznym 

Wzeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
wraz z numerami otaz oznaczeniami literowymi dotyczqcymi przeznaczenia terenu:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
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jednorodzinnej,

b) UM - teren zabudowy uslugowej imieszkanrowej,

c) AG - tereny akt!4vnoscj gospodarczej,

d) lF - teren farm fotowoltaicznych;

5) obszar predysponowany do wystqpienia ruchow masowych;
6) strefy ochronne od teren6w, na kt6rych rozmieszczone bQdq uzEdzenia wytwarzajqce

energig z odnawialnych 2r6del energii o mocy przekraczajEcej 100 kW;
7) stanowiskaarcheologiczne;
8) napowietrzne linie elektroenergetyczne lSkV.

2. Ka2dy teren o r62nym ptzeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku
planu oraz w tekscie niniejszej Uchwaly wyr62niono:
1) symbolem literowo-literowo-liczbowym, np. F.AG.1 , gdzie:

a) pierwszy symbol literowy oznacza oznaczenie jednostki strukturalnej, w kt6rej polozony
jest dany teren - F - Kornice,

b) drugi symbol literowy oznacza podstawowe ptzeznaczenie terenu wedlug symboli
zapisanych w $3 ust. 1 pkt4 uchwaly,

c) liczba oznacza kolejny numer pozqdkowy terenu wyr6zniajEcy go sposr6d pozostalych
teren6w.

3

s4
1. Ustala sie nastgpujace zasady ochrony i ksztaftowania ladu przestdennego:

1) dopuszcza sie w calym obszaze planu lokalizowanie dojazd6w niewydzielonych, Sciezek
rowerowych i doj66, uwzgl?dniajac przepisy odrebne w zakresie ochrony grunt6w rolnych
i lesnych, chyba ze ustalenia szczego.lowe stanowia inaczej;

2) dopuszcza sie w terenach: MN, UM, AG ilF lokalizowanie takich element6w
zagospodarowania jak: zielen utzadzonq, obiekty malej architektury, wiaty i zadaszenia,
oczka wodne oraz terenowe wzEdzenia sportowo - rekreacyjne;

3) dopuszcza siq lokalizacjg budynk6w zwr6conych ScianE bez otwor6w okiennych lub
drzwiowych w stronq granicy z sEsiedniE dzialkq budowlanq w odleglosci 1,5 m od granicy
lub bezposrednio pzy tej granicy, z uwzglQdnteniem przepis6w odrebnych;

4\ ptzy rcalizaqi ogrodzenia od strony drogi publicznej lub wewnetrznej, naklada siQ obowiEzek
jego lokalizacji na dzialce budowlane.j nie blizej niz w linii rcz$aniczalEc+ terenu drogi i

dzialki budowlanej;
5\ z zastzeaeniem ustalei S 4 dopuszcza sie realizacje reklam w formie:

a) slup6w reklamowych o wysokosci nie wiekszej niZ 3 m i Srednicy nie wiekszej ni2 1 m,
b) tablic, neon6w, ekran6w o powiezchni mierzonej w obrysie zewnQtrznym nie wi?kszym

niz 4 m',
c) reklam lokalizowanych na elewacjach o powiezchni miezonej w obrysie zewngtrznym

nie wigkszym niz I ,5 m'.
6) ustala sie dla nowo wydzielonych dzialek budowlanych:

a) minimalna wielkosi dzialek dla teren6w oznaczonych na rysunkach planu symbolami:_ MN i UM:
' dla zabudowy wolnostojqcej - 600^ m2,
' dla zabudowy blizniaczel - 500 m',
' dla zabudowy szeregowej -400 m2,

- AG - 1000 m2.

2, Ustala sie nastepujEce zasady ochrony Srodowiska, przy'ody i krajobrazu kulturowego:
'1) dla calego obszaru objQtego planem ustala sie zakaz likwidacji pzydro2nych i nadwodnych

zadrzewien, je5li nie wynika to z potzeby ochrony pzeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczeistwa ruchu drogowego lub wodnego, bqdz budowy, odbudowy, utrzymania
utzqdzefi wodnych oraz regulacji ciekow;

2) w granicach obszaru objQtego planem, za wyjqtkiem teren6w oznaczonych symbolami AG
oraz lF, ustala siQ zakaz realizacji pzedsiewzigd mogqcych za\ tsze znaczqco oddzialywac
na Srodowisko; zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego;

3) w granicach obszaru objQtego planem ustala sig zakaz realizacji instalacji do pzetwarzania
odpadow komunalnych i niebezpiecznych;

4\ nalezy zapewnic ciEglose pzeplywu istniejqcych row6w iciek6w,
5) zakaz pryzmowania obornika i kiszonek bezpoSrednio na pov/ierzchni ziemi w odleglosci
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mnie.Jszej niz 70 m od obiektow mieszkalnych;
6) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wod, gleby, ziemi, ochrony pzed wibracjami

i polami elektromagnetycznymi realizowad zgodnie z obowiEzujEcymi przepisami odr?bnymi
z zakresu ochrony Srodowiska.

Ustala sig nastqpuj4ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w:
1) Obejmuje siQ ochronq stanowiska oznaczone na rysunku planu;
2) Ze wzglgdu na bardzo liczne i rozlegle obszarowo stanowiska archeologiczne wystepujAce

na obszaze calej Gminy, obe.jmuje siq obszar planu strefq obserwacji archeologicznej;
3) W strefie obseMacji archeologicznej, o kt6re.i mowa w pkt 2 spos6b ochrony obiekt6w oraz

zakres i rodzaj prowadzenia badan archeologicznych winien bye zgodny z przepisami
odrQbnymi w tym zakresie tj. z ustawE o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz
ustawe Prawo budowlane.

Ustala sig nastepujqce zasady procedury scalania i podzialu nieruchomosci:
1) nie okresla siQ granic teren6w wymagajqcych pzeprowadzenia procedury scalenia

i podzialu nieruchomosci w rozumjeniu pzepis6w odrqbnych;
2) dla pzeprowadzenia scalenia i podzialu nieruchomoSci na wniosek wlaScicieli lub

u2ytkownik6w wieczystych ustala sie nastepujEce szczegolowe zasady iwarunki scalania i

podzialu nieruchomoSci:
a) minimalna wielkosc dzialek dla teren6w oznaczonych na rysunkach planu symbolami:_ MN i UM:

' dla zabudowy wolnostojqcej - 600 m2,
' dla zabudowy bli2niaczej - 500 m2,

' dla zabudowy szeregowej -400m2,
- AG i lF - 1000 m',

- dla pozostalych teren6w pzeznaczonych na cele inne niz rolne i leSne - 100 m2,
b) minimalna szerokosc front6w dzialek dla teren6w oznaczonych na rysunkach planu

symbolami:

- MN iUMi. dla zabudowy wolnostojqcej - '16 m,
' dla zabudowy blizniaczq - 12 m,
' dla zabudowy szeregowej - I m,

- AGiIF-25m,
- dla pozostalych teren6w pzeznaczonych na cele inne niz rolne i lesne - I m;

c) kqt polo2enia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego w Wzedziale 70-120.
Ustala sig nastgpujqce parametry i wska2niki ksztaftowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu;
1) zachowa6 niepzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem

planu o ile ustalenia szczegolowe nie stanowiE inaczej,
2\ dopuszcza sie:

a) nadbudowe, pzebudowe i rozbudowe istniejEcych obiekt6w, w pasie pomigdzy
ustalonq nieprzekraczalnq liniE zabudowy, a liniq rozgraniczajEcE terenu drogi ptzy
zachowaniu warunku nie pzekraczania istniejqcej linii zabudowy wyznaczone! przez
obiekt rozbudowwany i wysokoSci okreslonej w ustaleniach szczegolowych,

b) przebudowQ istniejqcej zabudowy polozone.j w liniach rozgraniczajqcych terenu drogi
oraz zmiane sposobu uzytkowania, z zakazem rozbudowy i nadbudowy,

z uwzglednieniem warunk6w technicznych budynk6w okreslonych pzepisami w zakresie
ochrony przed drganiem i halasem w tym zwiekszonych wymagan konstrukcyjnych i

izolacyjnych (np. realizacji zabezpieczefi takich jak stolarka dzwiQkochlonne, zielen
izolacyjna) w celu zniwelowania uciqzliwosci wylvo.lanym ruchem kolowym oraz warunk6w
okreslonych przepisami o drogach publicznych.

3) inwestycje realizowae projektujqc proporcjonalnq liczbe miejsc parkingowych, jednak nie
mniej niz:
a) dla zabudowy mieszkaniowe.j jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe lub garazowe

na I mieszkanie,
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce parkingowe lub garazowe na 1

mieszkanie, z zastze2eniem lit. m,

4.

4

5.



fynEJSCOVTY PLiN ZAGOSFC DAE CWAN A FRZESinz:NNEGC GMINY P ETROWICE vr' ELKIE - ETAP I

c) dla obiekt6w handlowo-uslugowych prowadzEcych sprzedaz detalicznq i uslugi dla
ludnosci, dla biur -'1 miejsce parkingowe na ka2de 50 m' powiezchni uzytkowej, z
zastzezeniem lit. m,

d) dla gastronomii - 1 miejsce na kazde 25 mz powierzchni uzytkowej, z zastrzezeniem lit.

m,
e) dla innych obiekt6w produkcyjnych, aktywno6ci gospodarczej oraz drobnej wytw6rczo6ci

i zemiosla - 1 miejsce parkrngowe na 5 zatrudnionych, z zastzezeniem lit. m,
f) dla hoteli, pensjonat6w, agroturystyki - 1 miejsce parkingowe na kazde 3 miejsca

noclegowe, z zastzezeniem lit. m,

S) dla obiekt6w sportowych, domow kultury, Swietlic, kin, klub6w, bibliotek, kosciolow i

dom6w wyznaniowych - 1 miejsce parkingowe na 10 u2ytkownik6w, z zastze2eniem lit.
m,

h) dla przychodni zdrowia, gabinet6w lekarskich - 2 miejsca parkingowe na kazde 25 m2
powiezchni uzytkowej. z zastrzezeniem lit. m,

i) dla szk6l, pzedszkoli, zlobkow, 1 miejsce parkingowe na kazdych 5 zatrudnionych,
z zastzezeniem lit. m,

j) dla pozostalych obiekt6w - 1 miejsce pa*rngowe na 100 m2 powiezchni zabudowy,
k) miejsca parkingowe i postojowe dla istniejqcych i projektowanych inwestycji nalezy

bilansowa6 i realizowad w ramach dzialki budowlanej, na kt6rej realizowana jest
inwestycja;

l) dopuszcza sig lokalizacjg miejsc do parkowania dla samochod6w osobowych w formie
wydzielonych zatok lub wyznaczonych miejsc postojowych w obr?bie jezdni, w liniach
rozgraniczajEcych dr6g publicznych zgodnie z pzepisami odrebnymi, a takze
w parkingach podziemnych,

m) w bilansowaniu miejsc parkingowych dla obiekt6w okreSlonych w lit. b - i, przy realizaqi
miejsc parkingowych powy2ej 5 nalezy zabezpieczyd min. 1 miejsce ptzeznaczone na
parkowanie pojazd6w zaopatzonych w kartq parkingowE, a ptzy parkingach powyzej
15 - min. 2 takie miejsca. Miejsca ptzeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatzonych w kartQ parkingowq winny byc specjalnie oznakowane i usytuowane
blisko wej56 do budynk6w uzytecznosci publicznej,

n) w przypadku braku miejsca na zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych
ipostojowych dla obiekt6w uslugowych i handlowych, dopuszcza siQ bilansowanie tych
miejsc realizowanych na dzialce budowlanej i og6lnodostepnych parkingach;

4) ustala siq w zakresie architektury:
a) geometria dach6w:

- dwu lub wielospadowe, o nachyleniu glownej potaci dachowej w pzedziale 20" -
48', dla budynk6w mieszkaniowych, mieszkaniowo - uslugowych, gara2owych i
gospodarczych,

- plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe oraz wielokzywiznowe, o nachyleniu gl6wnej
polaci dachowej w pzedziale 0" - 50" dla budynk6w uslugowych i produkcyjnych,

- dla obiekt6w sakralnych oraz dla pozostalej zabudowy forma dachu indywidualna,

- dopuszcza si? realizacjQ facjatek, lukarn idoswietlei,
- dopuszcza siQ kontynuacjq istniejqcej formy dachu w pzypadku rozbudowy

budynku oraz realizacjQ dach6w jednospadowych dla obiekt6w gospodarczych
i garazowych, lokalizowanych przy gtanicy dzialki - wylqcznie poza frontowE czesciq
dzialki budowlanej, z zachowaniem kierunku spadku g.l6wnej polaci do Srodka dzialki,

b) pokrycie dachu - dach6wki, r62ne materialy i elementy o faktuee dach6wek, blachy
plaskie, faliste, gont, strzechy; w kolorze czerwieni, brqzu, grafitu z ich odcieniami;
zakaz stosowania material6w typu papa na lepiku na dachach o pochyleniu wiekszym
ni2 15'.

c) Sciany budynk6vy mieszkalnych i uslugowych - okladziny Scian: tynki gtadkie
ifakturowe, materialy naturalne (kamieri, cegla, drewno), w odcieniach pastelowych,
zharmonizowanych z dachem, z zastosowaniem naturalnych faktur (zwlaszcza
drewnianych, kamiennych imurowanych); zakaz stosowania okladzin typu winylowy
siding, dekoracji typu ,potluczone taleze';

d) ogrodzenia - realizowac z material6w typu cegla, drewno, kamief , metal, kuty metal
itp.; obowiqzuje zakaz stosowania do rcalizaqi ogrodzen prefabrykowanych pelnych
pzqsel betonowych od strony dr6g publicznych; z wyjqtkiem dr6g transportu rolniczego.

5) dopuszcza siQ utrzymanie istniejace.j zabudowy o wskaznikach niedostosowanych
do warunk6w zapisanych w ustaleniach niniejszego planu z zakazem ich zwiQkszania, za
wyjEtkiem pzypadku, o kt6rym mowa w pkt 6;
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6) w przypadku istniejqcej zabudowy, ktorej dach moze by6 przebudowany na formq zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza sie pzekroczenie ustalonych w planie
parametrow i wskaznik6w zabudowy i zagospodarowania terenu o maksymalnie 10%.

5. Ustala siq dla obszar6w predysponowanych do wystqpienia ruch6w masowych:
Przy realizac,i obiektow budowlanych ora pracach ziemnych na obszarach predysponowanych
do wystqpienia ruch6w masowych oznaczonych na rysunku planu, nakaz uwzglqdnienla aktualnych
warunkow geotechnicznych.

7. Ustala sig zasady rozbudowy i budowy system6w komunikacji:
1) obsluga obszaru planu przez istniejAcy uklad drogowy;
2) dojazd do dzialek budowlanych: bezposrednio z drogi publicznej lub za posrednictwem

ciqg6w pieszo - jezdnych i drog wewngtznych oraz dojazd6w niewydzielonych, o ktorych
mowa w s2 pkt 10;

3) niewydzielone dojazdy niezbqdne dla poszczeg6lnych dzialek budowlanych nalezy lyczyc
w nastQpujqcy spos6b:
a) dla obslugi 1 - 5 dzialek budowlanych dopuszcza sie lokalizacje dojazdu o minimalnej

szerokosci 5 m,
b) obsluga wiecej niz 5 dzialek budowlanych popzez drogi wewnetrzne lub ciqgi pieszo-

jezdne o minimalnej szerokosci 6 m, zakoiczone placem do za];l//acania samochodow
o wymiarach min. 12,5x12,5 m, lub zapewnienie wyjazdu na drogg publicznq bez
koniecznoSci zawracania;

4) miejsca parkingowe i postojowe nalezy realizowad zgodnie z $ 4 ust. 5 pkt. 3.

8. Ustala sie zasady rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej:
'I ) w zakresie wodociqg6w ustala siQ:

a) zaopatzenie w wode popzez istniejqce sieci wodociqgowe z ujQe wody pitnej
w Makowie, Amandowie oraz Samborowicach, kt6re w calosci pokrywajq potrzeby
socjalno-bytowe oraz uslugowe i produkcyjne,

b) ustala sie mozliwosci rozbudowy systemu stosownie do potzeb socjalno-bytowych,
produkcji i uslug oraz cel6w gasniczych,

c) rozwoj sieci wodociqgowe.j zaleca siq prowadzic jako uklad pierscieniowy,
d) dopuszcza sig zaopatrzenie w wodq ze 2r6del indy\ividualnych (ujecia lokalne, studnie),
e) dopuszcza sie tranzyt wody do gmin sEsiednich i powiqzania sieciowe z przyleglymi

gminami,

0 pzeciwpozarowe zaopatzenie w wodg realizowae zgodnie z obowiqzujqcymi w tym
zakresie przepisami odrqbnymi;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie:
a) dopuszcza sie indywidualne rozwiazania w zakresie gospodarki Sciekowej, poprzez

realizacje szczelnych zbiornikow wybieralnych, z kt6rych Scieki wywozone bede do
oczyszczalni komunalne.j lub popzez rcalizaqe pzydomowych oczyszczalni Sciekow,
uwzgledniajEc przepisy odrebne w powyzszym zakresie;

3) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala siq:
a) dopuszcza siQ odprowadzenie w6d opadowych poptzez indywidualne rozwiqzania,

z zaslzeaeniem zapewnienia pelnej ochrony przed pzenikaniem zanieczyszcze6 do w6d
i gleby, z zachowaniem warunk6w okreSlonych w przepisach odrQbnych,

b) dla zabudowy uslugowej i produkcyjnej dopuszcza sie mozliwoSe zastosowania uzqdzeh
oczyszczajacych, zbiornik6w retencyjno-odparowujqcych lub indy\ividualnych
podczyszczalni w6d opadowych, usytuowanych w obrQbie dzialki budowlanej,

c) dla powlezchni szczelnej utwardzonych parkingow powyzej 0,1 ha, obowiazek rcalizaqi
kanalizacji opadowej wtaz z ueAdzeniami zapewniajqcymi oczyszczenie w6d zgodnie
z pzepisami odrqbnymi,

d) utrzymuje sig wraz ze wzrostem powiezchni utwardzonych d169, chodnik6w, plac6w i

posesji rozbudowQ sie6 kanalizacji deszczowej zbierajqcej podczyszczone w
osadnikach i separatorach wody opadowe i roztopowe;

4) w zakresie gazownictwa ustala sie:
a) Zasilanie w gaz z gazociAgu wysokiego cisnienia relacji Obrowiec - Racib6rz poprzez

istniejqca stacje redukcyjno-pomiarowq w Pietrowicach Wielkich lub z odgalgzienia od
gazociqgu Obwodnica Poludniowa Raciborza w kierunku SRP Owsiszcze poprzez
istniejqca stacjQ redukcyjno-pomiarowE w Boleslawiu,

b) istnie.je mozliwosi rozbudowy sieci opa(ej o system Srednioprgzny,
c) dopuszcza si? lokalizacjQ, pzebudowe i modernizacje obiektow, uzqdzen i linii

gazociEg6w pzesylowych oraz sieci gazowniczych,
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d) nakazuje siq zachowanie stref kontrolowanych oraz innych ograniczen wynikajEcych
z pzepisow odrebnych, w szczeg6lnosci z Rozpozqdzenia l\4inistra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i lch usytuowanie,

6) w zakresie elektroenergetyki ustala sie:
a) podstawowe zaopatzenie w energie elektrycznq poptzez istniejqcq siec

elektroenergetyczna 1 10 kV, relacji Racib6rz Studzienna - Chemik (Blachownia
KQdzierzyn) oraz drugE relacji Racib612 Studzienna - Kietrz,

b) mozliwosc modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych SN/NN oraz linil
zasilajacych SN, w tym instalowanie jednostek o wysokiej mocy,

c) dla terenow oddalonych od stacji transformatorowych mozliwos6 budowy nowych sieci i

stacji,
d) od sjeci elektroenergetycznej utrzymuje siq strefy, okreslone w przepisach odrQbnych;
e) linie kablowe przesylajqce energiQ z wzqdzert elektrowni wiatrowych do GPZ na

obszaze objQtym opracowanjem realizowad wylqcznie jako linie podziemne. Linie
kablowe nalezy lokalizowa6 w liniach rozgraniczajqcych dr6g wewnQtnnych,
publicznych lub w terenach rolnych;

f) dopuszcza si? polozenie rownolegle z liniami elektroenergetycznymi, okablowania
sterowania, automatyki i telekomunikacji;

7) w zakresre cieplownictwa ustala sie:
a) ogzewanie oblekt6w w oparciu o indywidualne rozwiqzania pny zastosowaniu paliw

peyjaznych Srodowisku, nie powodujqcych przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczy szczefi powietrza,

b) dopuszcza sie wykorzystywanie urzqdzefi produkujecych energie z odnawialnych zr6del
energii w formie solar6w, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla itp.;

8) w zakresie telekomunikacji ustala sie:
a) zaopattzenie w sie6 teletechnicznq popzez wykozystanie i rozbudowg istniejEcej sieci

zgodnie z przepisami odrgbnymi w tym zakresie,
b) dopuszcza sig w calym obszarze planu realizacjQ inwestycji z zakresu lqcznosci

publicznej z uwzglqdnieniem przepis6w odrQbnych, z tym 2e w terenach MN oraz UM
dopuszcza sie tylko lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym
oddzialywaniu;

9) w obszaze objetym planem dopuszcza siq zmiang pzebiegu sieci, budowq, rozbudowq oraz
pzebudowe sieci, obiekt6w i utzqdzefi infrastruktury technicznej, w sposob nie kolidujqcy
z innymi ustaleniami planu, zachowujEc warunki pzepis6w odrgbnych w tym zakresie;

'10) wysokoec obiekt6w infrastruktury techniczne.j - dostosowa6 do wymog6w technologicznych
obiektu, jednak nie wieksza niz 20 m.

Ustala sie szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich
uiytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
'1) dla wszystkich ciek6w naturalnych i row6w melioracyjnych znajdujecych siQ w obszaze planu

obowiqzuje ich ochrona i zachowanie ciqglosci poprzez:
a) zakaz zabudory w pasie 3 m (obustronnie) od g6mej krawQdzi skarpy bzegowej rowu

melioracyjnego lub cieku,
b) zachowanie pas6w wolnych od ogrodzef oraz innych obiekt6w i wzqdzefi budowlanych

nie zwiezanych z utzymaniem i eksploatacjE cieku, o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m -
w pasach tych dopuszcza siq budowq obiektOw infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej;

c) w pasie o kt6rym mowa w lit. b dopuszcza siQ:

- budowg uzqdzen wodnych, w tym regulacyjnych zwiqzanych z bezpieczehstwem
przeciwpowodziowym,

- prowadzenie rob6t konseMacyjnych aviqzanych z bezpieczenstwem
przeciwpowodziowym;

2) Ustala siQ stref? ochronnq od teren6w polozonych poza granicamj planu, na kt6rych
rozmieszczone bqdq urzqdzenia wytwazajqce energiQ z odnawialnych 2r6del energii o
mocy przekraczajqcej 100 kW, wyznaczone na rysunku planu, zwiqzane z ograniczeniami w
zabudowie i zagospodarowaniu i uzytkowaniu teren6w, dla ktdrych ustala siq zakaz
lokalizacji zabudowy ptzeznaczonej na staty pobyt ludzi.

3) Ustala siQ strefQ ochronnE w granicach terenu oznaczonego symbolem F.lF1, wyznaczonq
na rysunku planu, zwiqzanq z ograniczeniami wzabudowie, zagospodarowaniu
iu2ytkowaniu terenow, w obrQbie ktorej ma sie zamknqc oddzialyvvanie zwiqzane z
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lokalizacjq farm fotowoltaicznych, dopuszczonq do lokalizacji zgodnie z $ 9.

'10. Ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie kt6rych ustala sie oplate, o kt6rej
mowa w art. 36 ust. 4:

Ustala siQ stawkQ procentowA, na podstawie ktorej ustala siQ jednorazowE oplat? w stosunku
procentowym do wzrostu wartosci nieruchomo6ci na skutek uchwalenia planu w przypadku, gdy
wlasciciel lub uzytkownik wieczysty zbywa te nieruchomosc w terminie nie p62niejszym niz 5 lat
od daty wejScia planu w zycie w wysoko6ci:

1) Dla teren6w oznaczonych symbolem AG - 30 o/0,

2) DIa pozostalych teren6w - 20 %.

Rozdzial ll. Usta len ia szczeg6lowe

ss.
1. Wyznacza siq tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczooe symbolami F.MN1

i F.MN2, dla ktorych ustala siQ:
1) Wzeznaczenie podstawowe: zabudowa m ieszkan iowa jed norodzinna;
2) przeznaczeniedopuszczalne:

a) uslugi podstawowe,
b) zaklady drobnej wytw6rczo6ci i zemiosla,
c) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejqcej

zabudowy zagrodowej.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siq nastqpujece warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powiezchni zabudowy - 5070;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,6,
b) minimalny - 0,1;

3) maksymalna wysokose zabudowy - 12 m;
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
5) dla obiekt6w wolnostojEcych uslug podstawowych nakaz ograniczenia powierzchni zabudowy

do 150 m':
6) dla obiekt6w drobnej wytw6rczo5ci i zemiosla nakaz ograniczenia do 1OO m2 powiezchni

uzytkowej otaz nakaz jet lokalizacji poza frontowE czesciq dzialki budowlanej.

s6.
1. Wynacza siq teren zabudowy uslugowo-mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu

symbolem F.UMI, dla kt6rego ustala siQ:
'1) przeznaczeniepodstawowe:

a) zabudowa uslugowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) zabudowa mieszkaniowawielorodzinna;

2) ptzeznaczenie dopuszczalne: o biekty skladowe i magazynowe.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 80%;
2) wska2nikintensyvvnoscizabudowy:

a) maksymalny - 1,0;
b) minimalny - 0,1;

3) maksymalna wysokosc zabudowy - 15 m,
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnq - 15%;
5) dla obiekt6w mieszkalnych nakaz ograniczenia do 200 m'powierzchnj uzytkowej.

s7.
1. Wyznaaa sie tereny aktywnosci gospodarczej, oznaczone na rysunkach planu symbolami:

F.AG1+F.AG4, dla kt6rych ustala siQ:

1) pneznaczenie podstawowe: obiekty produkcyJne, bazy, sklady imagazyny;
2\ pzeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno-biurowego,
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b) obiekty zwiEzane z ekspozycjq idystrybucja wyrobow produkcli,
c) uslugi,

2. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala sie nastQpujace warunki zagospodarowania
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powierzchni zabudowy - 80%;
2) wskaznikintenswnoscizabudowy:

a) maksymalny:

- na terenach o symbolach F.AG1, F,AG2- 0,9,

- na pozostalych terenach - 0,8,
b) minimalny - 0,3;

3) maksymalna wysokose zabudowy:
a) na terenach o symbolach F.AG1, F.AG2- 20 m,
b) na pozostalych terenach - 15 m,

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznle czynnej:
a) na terenach o symbolach F.AGI, F.AG2 - 10%;
b) na pozostalych terenach - 15%.

teTenu

s8.
1. Wyznacza sie teren farm fotowoltaicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem F.lF.1,

dla kt6rego ustala sie:
1) p'zeznaczenie podstawowe: obiekty i uzqdzenia odnawialnych 2r6del energii o mocy powyzej

100 kW - farmy fotowoltaiczne:
2) peeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno-biurowego,
b) stacje bazowe telefonii kom6rkowej.

2. W terenie wyznaczonym w ust.1 ustala siQ nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaftowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powiezchni zabudowy - 98%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,98,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokos6 zabudowy:
a) o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1- dostosowae do rcaniazafi technlcznych, jednak nie wiqcej niz

8m,
b) o kt6rej mowa w ust. Ipkt2lit. a-6 m,
c) o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b - 100 m;

4) minimalny wska2nik powierzchni biologicznie czynnei - 2yo.

Rozdzial lll. Ustalenia kof cowe

se.
Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie

s 10.
Uchwala wchodzl w 2ycie po uplywie '14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik N 2

do uchwaly nr XVllU179/2016
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 21 lipca 2016 r.

ROZSTRZYGNTECTE RADY GMTNY
o sposoBrE RozpATRzENIA NTEUWZGLEDNTONYCH UWAG

wNTESToNYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLTCZNEGO WGLADU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie wplynely uwagi do wylozonego do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestzennego gminy Pietrowice Wielkie - Etap l.

PRZEWO NiCZACY
Rady Grn'r'i ice V,/ielkie
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ZalEcznik N 3

do uchwaly nr Xvlll/179/2016
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 21 lipca 2016 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTORE NALEZA OO ZAOAI.I WLASNYCH GMINY

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

Rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych miejscowym planie zagospodarowania pzestrzennego gminy

Pietrowice Wielkie - Etap l, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezE do zadai

wlasnych gminy zgodnie z ustawq o samorzedzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity,

Dz.U. 22016 t. poz. 446) oraz zasadach ich flnansowania, zgodnie z przepisami o finansach

publicznych w tym ustawie o flnansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity, Dz.U.

22013 r., poz. 885 z p6zn. zm.).

s2
Zadania finansowane bQdq ze 5rodk6w wlasnych gminy, Srodk6w - i funduszy zewngtrznych

oraz Srodk6w podmiot6w prywatnych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.

s3
Realizacja inwestycji wymienionych w S 1 odbywac sie bedzie sukcesywnie w miarQ pozyskiwania

Srodk6w finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objetym planem.

PRzEwodN lbzAcY
naov omiar 

fetffiwierlrc
Henrykl 

1",4,r

s1
Przewiduje sie poniesienie nast?pujecych naklad6w na infrastrukturQ, w tym:

- budowa dr6g,

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa sieci wodociqgowej.


