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Uchwala Nr XVlll/1 80/2015

RA r-: n ,-r i ., . , Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
p;)ii^'. '. '*' I vt i N Y z dnia 21 lipca 2016 t.' 'etrowice Vy'ielliprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego

Gminy Pietrowice Wielkie - Etap ll
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Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia I marca 1 990 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. z 2016 t. poz. 778 z pozn. zm.),
po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
pzestzennego Gminy Pietrowice Wielkie pzyjQtego UchwalE Nr V/44l2Q15 z dnia 25 lutego 2015 r. z
p62n. zm., Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala, co nastepuje:

Rozdzial l. Ustalenia og6lne

s1
Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania pzeslzennego Gminy Pietrowice Wielkie -
Etap ll, zwany dalej planem.

Plan obejmuje obszar w granicach ustalonych na rysunku planu, kt6ry zostal oznaczony zgodnie
z zalEcznikiem graficznym do Uchwaly Nr XXxu260/2014 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
zdnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania pzestrzennego w graniach administracy.jnych gminy Pietrowice Wielkie.

Zatacznikami do niniejszej uchwaly sq:
1) ZalEcznik Nr '1 - rysunek planu sporzEdzony na mapie zasadnicz{ w skali 1:2000

stanowiqcy integralnE czq56 uchwaly;
2) ZalAcznik Nr 2 - rozstzygni?cie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do wylozonego

do publicznego wglqdu projektu planu - nre stanowiqcy ustalen planu;
3) Zalacznik Nr 3 - rozstrzygniqcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie

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

s2
llekro6 w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy peez lo rozumiec ustalony w planie spos6b

zagospodarowania izabudowy dzralek budowlanych (w pzypadku teren6w pzeznaczonych
pod zabudowe), dzialek lub czq6ci dzialek ewidencyjnych (w przypadku pozostalych
teren6w), w obrebie terenu wyznaczonego liniami rozgranicza.jAcymi, kt6remu winny byc
podpozqdkowane inne sposoby zagospodarowania okreslone jako dopuszczalne;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy pzez to rozumie6 przeznaczenie inne niz
podstawowe, kt6re go wzbogaca i uzupelnia, lecz nie powoduje z nim kolizji inie ogranlcza
rcalizacji peeznaczenia podstawowego na dzialkach sqsiednich;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy pzez to rozumiee linie wyznaczona na rysunku
planu, okreslajqca dopuszczalne zblizenie obiektu budowlanego (czqsci nadziemnej
i podziemnej mierzonej od element6w konstrukcyjnych) do linii rozgraniczajqcej teren,
z dopuszczeniem wysunigcia p'zed Wznaczonq liniQ w kierunku drogi z zachowaniem
pzepis6w odrebnych:
a) okapu, daszk6w, schod6w, balkon6w, gank6w, wykuszy, element6w ocieplenja, pzy

czym elementy te nie mogE pomniejszae tej odleglosci o wiecej niz 2,0 m,
b) sieci i uzqdzeh infrastruktury technicznej, obiektow malej architektury otaz uzAdzeh

reklamowych;
4) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie6:

a) wysokos6 budynk6w w rozumieniu przepis6w tozpotzqdzenia Ministra lnfrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiadae budynki i ich usytuowanie,

b) wysokoSi pozostalych obiekt6w budowlanych za wyJqtkiem wzqdzefi iobiekt6w
infrastruktury technicznej - miezonq od poziomu terenu w najnizszym punkcie styku
z obrysem zewnQtznym obiektu do najwy2szego punktu elementu wykonczenia obiektu
budowlanego;
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5) wskainiku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumiec sum? powiezchni zabudowy
wszystkich obiektow istniejAcych i pro.lektowanych, liczonej po zewn?tznym obrysie obiektu
w odniesreniu do dzialki budowlanej;

6) wskainiku intensywnosci zabudowy - nale2y pzez to rozumiec wska2nik powiezchni
calkowitej zabudowy w odniesieniu do powiezchni dzialki budowlane.i; powiezchnie calkowitq
zabudowy stanowi suma powiezchni calkowitych wszystkich kondygnacji obiektu;

7) powierzchni uiytkowej - nalezy przez to rozumie6 sumg powiezchni pomieszczen budynku
sluzecych do zaspokajania poltzeb zwiEzanych z jego przeznaczeniem, miezonE po
wewn?tznym obrysie pomieszczed na wszystkich kondygnacjach (podziemnych
i naziemnych), z wyjatkiem powiezchni piwnic, klatek schodowych oraz szyb6w dzwig6w;

8) uslugach podstawowych - nalezy przez to rozumieo uslugi zwiqzane z zabezpieczeniem
codziennych potrzeb mieszkanc6w, tj. uslugi handlu detalicznego, uslugi gastronomii, nie
kolidujqce z funkcjA podstawowa terenu;

9) drobnej wytw6rczosci i eemiosta - nalezy pzez to rozumie6 dziatalnose gospodarczE
o charakteze wykonawczym, naprawczym, konsenvacyjnym utzEdzei, spzQtu i d6br
oraz produkcje nie kolidujqcq z funkcjq podstawowq, w kt6rej jest realizowana i kt6ra nie
ogranicza rcalizacji Wzeznaczenia podstawowego na dzialkach sasiednich;

10) dojazdach niewydzielonych - nalezy pzez lo rozumieo nie wydzielone liniami
rozgraniczajqcymi na rysunku planu istniejqce i projeKowane dojazdy, zapewniajEce obslug?
teren6w inwestycji pzez dostQp do drog publicznych;

1'1) obszarach zagroienia powodziE Q0,2% - obszary, na ktorych prawdopodobielrstwo
wystqpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na kt6rych istnieje
prawdopodobienstwo wystEpienia zdatzenia ekstremalnego, okreslone na mapach zagrozenia
i rfzyka powodziowego KZGW;

12) zielen! urzqdzonej - nalezy przez to rozumiee uksztaltowane w sposob zaplanowany zespoly
roslinnosci, skladajqce siq z dzew, kzewow i zieleni niskiej, z mozliwosciq uzupelnienia o
obiekty malej architektury, oczka wodne, utzqdzenia rekreacyjne oraz ciqgi piesze i Sciezki
rowerowei

13) terenowych urzadzeniach sportowo-rekreacyjnych - nalezy ptzez to rozumiec np.: boiska
do gier zespolowych, bieznie, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, utzqdzenia do jazdy na
rolkach ideskorolkach i inne podobne, usytuowane na wolnym powietrzu, nie kolidujEce
z ptzeznaczeniem podstawowym ;

14) frontowej czqsci dzialki budowlanej - nalezy peez lo rozumiee pas terenu od linii
rozgraniczajqcej, polozonej od strony drogi publicznej lub wewnetznej, po niepzekraczalne
linie zabudowy i pas wzdlu2 tej linii o szerokoSci 15,0 m, miezony od niepzekraczalnych linii
zabudowy w glqb dzialki budowlanej;

15) istniejqcei zabudowie - nalezy peez to rozumiec zabudowq istniejEcq na dzien uchwalenia
planu;

16) przepisach odrebnych - nalezy ptzez lo rozumied pzepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi obowiqzujqcymi na dziefi uchwalenia planu.

Pozostale okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumiee zgodnie z ich definicjami okreslonymi
pzepisami odrqbnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie pzyjgtym
znaczeniem tych pojQ6.

s3
Rysunek planu zawiera nast?pujqce oznaczenia graficzne
1) granica obszaru objgtego planem;
2) granice i oznaczenia jednostek strukturalnych:
3 tereny zamknigte;
4 nieprzekraczalne linie zabudowy;
5 linia kolejowa;
6 linie rozgraniczajqce tereny o r62nym ptzeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowania,

wraz z numerami oraz oznaczeniami literowymi dotyczecymi przeznaczenia terenu
a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinne.l,
c) MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzannej

izagrodowej,
d) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

iuslugowej,
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e) U - tereny zabudowy uslugowej,

0 UM - tereny zabudowy uslugowej i mieszkaniowej,

S) US - tereny sportu i rekreacji,

h) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych,

D RU - tereny obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych i rybackich,j) n - tereny rolnicze,

k) AG - tereny aktywnosci gospodarczej,

\ ZL - tereny le6ne,

m) ZR - tereny zalesieh,

n) ZP - tereny zieleni urzadzonej,
o) ZD - tereny ogrod6w dzialkowych,
p) ZC - tereny cmentazy,
q) WS - tereny w6d powiezchniowych Srodlqdowych,

r) lT - tereny infrastruktury technicznej:
ITE - energetyka,
ITG - gazownictwo,
ITW - wodociqgi,
ITK - kanalizacja,
ITT - telekomunikacja,
ITO - gospodarka odpadami,

s) KS - tereny obslugi komunikacji samochodowej,

0 KD - Teren komunikacji - dr6g publicznych:
KDG - drogi klasy G - gt6wnej,
KDL -drogi klasy L- lokalne,
KOZ - drogi klasy Z - zbiorcze,
KDD - drogi klasy D - dojazdowe,

u) KDW - tereny komunikacji -drogi wewnqtrzne,

v) KDP - tereny komunikacji - ciagi pieszo-jezdne,

w) KP - tereny komunikacji - ciqgi piesze,

x) KR - tereny komunikacji - drogi transportu rolniczego,

y) KK - tereny kolei,

7) obszary 2162 surowc6w naturalnych (gliny ceramiczne);
8) obszar predysponowany do wystqpienia ruch6w masowych;
9) teren zagrozony ruchami masowymi;
10) granica Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych (GZWP Nr 332) "Subniecka Kqdziezynsko

- Glubczycka";
'11) obszar szczeg6lnego zagrozenia powodziE Q10%;
'12) obszar szczeg6lnego zagrozenia powodziq Q1%;
'13) obszar zagro2enia powodziq Q0,2%,
14) obiekty iobszary wpisane do rejestru zabytk6w;
15) obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytk6w;
16) strefy ochrony konsenrvatorskiej:
17) strefy ochrony kr{obrazu kulturowego;
18
'19

20
21

24

26

28

) strefy ochrony ekspozycji;
) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytk6w;
) pozostale stanowiska archeologiczne;
) pasy izolujece tereny cmentarzy - 50 m;
) pasy izolujqce tereny cmentazy -'150 m;

) strefa ochronna od teren6w zamknigtych;
) napowietzna linia elektroenergetyczna 11okv;
) napowietrzne linie elektroenergetyczne I 5kV,
) gazociag wysokoprezny,
) projektowany gazociEg wysokoprQzny:
) nieczynny gazociqg wysokopr?zny,
) gazociqg niskoprQZny;
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30) tereny suchych zbiornik6w wodnych.

2. Kazdy teren o rOznym pzeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku
planu oraz w tekscie ninie.jszej Uchwaly wyr62niono:
1) symbolem literowo-literowo-liczbowym, np. A.U.1, gdzie:

a) pierwszy symbol literowy oznacza oznaczenie jednostki strukturalnej, w kt6rej polozony

.jest dany teren zgodnie z ponizszym wykazem:
* A - Amand6w,
- B - Krowiarki,

- C - Mak6w,

- D - Pawl6w,

- E-Zerdziny,
- F - Kornice,

- G - Pietrowice Wielkie,

- H - Cypean6w,
- | - Lekart6w,

- J - Samborowice,

- K - Gr6dczanki,
b) drugi symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu wedlug symboli

zapisanych w $3 ust. 1 pkt 6 uchwaly,
c) liczba oznacza kolejny numer porzEdkowy terenu wyr62niajqcy go spo6r6d pozostalych

teren6w.

s4
1. Ustala si? nastepujqce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) dopuszcza siq w catym obszaee planu lokalizowanie dojazd6w niewydzielonych, Sciezek
rowerowych i dojs6, uwzglQdniajqc pzepisy odrebne w zakresie ochrony grunt6w rolnych
i lesnych, chyba 2e ustalenia szczeg6lowe stanowiE inaczej;

2) dopuszcza siQ w terenach: MW, MN, MNR, MNU, U, UM, US, Ac, ZP, ZC, KS i KK
lokalizowanie takich element6w zagospodarowania jak: zielen utzEdzonq, obiekty malej
architektury, wiaty i zadaszenia, oczka wodne oraz terenowe uzqdzenia sportowo -
rekreacyjne;

3) dopuszcza sie lokalizacjQ budynk6w zwroconych Scianq bez otwor6w okiennych lub
drzwiowych w stronQ granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq w odleglosci 1,5 m od granicy
lub bezpoSrednio pzy tej granicy, z uwzglednieniem pzepis6w odrQbnych;

4\ pny realizaqi ogrodzenia od strony drogi publicznej lub wewnetznej, naklada siq obowiqzek
jego lokalizacji na dzialce budowlanej nie blizej w kierunku drogi niz w linii rozgraniczajqcej
terenu drogi i dzialki budowlanej;

5) z zastzezeniem ustalen S 4 dopuszcza sig realizacje reklam w formie:
a) slup6w reklamowych o wysokosci nie wiQkszej niz 3 m i Srednicy nie wiekszej niz 1 m,
b) tablic, neon6w, ekran6w o powiezchni mierzonej w obrysie zewnQtznym nie wiekszym

niz 4 m'.
c) reklam lokalizowanych na elewacjach o powiezchni miezonej w obrysie zewnQtznym

nie wiekszym niz '1,5 m'.
6) zakaz realizacjr reklam Swietlnych oraz o zmiennei tresci wzdluz dr6g wojew6dzkich nr 416,

417 i 916 oznaczonych symbolem KDG w odleglosci mniejszej niz 25 m od krawedzl jezdni
d169 i

7) dla nowo wydzielonych dzialek budowlanych ustala siQ minimalnq wielkos6 dzialek dla
teren6w oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
a) MW - 800 m',
b) MN, MNU, MNR, UM:

- dla zabudowy wolnostojqcej - 600 m2,

- dla zabudowy bli2niaczej - 500 m2,

- dla zabudowy szeregowej -400 m2,
c) U-600 m', 

^d) AG - 1000 m'.

2. Ustala sie nastepujace zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:1) dla calego obszaru objgtego planem ustala sig zakaz likwidacji przydroznych i nadwodnych
zadzewiefi, jesli nie wynika to z potrzeby ochrony pzeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego, bEdZ budowy, odbudowy, utrzymanja
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uzqdzeh wodnych oraz regulacji ciek6w,
2) w granicach obszaru objQtego planem, za wyjEtkiem teren6w oznaczonych symbolami AG

i RU ustala sie zakaz realizacji przedsiQwziq6 mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na
Srodowisko; zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznegoi

3) w granicach obszaru objqtego planem ustala siQ zakaz realizacji instalacji do pzetwarzania
odpad6w komunalnych i niebezpiecznych;

4) w granicach obszaru objgtego planem nale2y uwzglgdni6 polozenie w granicach zloZa
surowc6w naturalnych (glin ceramicznych), okreslonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w niniejszej uchwale;

5) dla teren6w polozonych w granicach obszaru Gl6wnego Zbiomika W6d Podziemnych (GZWP
Nr 332) "Subniecka Kedzierzynsko - Glubczycka" ustala sie obowiqzek stosowania rcaNiqzafi
technicznych i technologicznych ograniczajAcych ujemny wptyw na stan jakosciowy w6d,

6) w przypadku realizacji inwestycji w miejscach kolizji z istniejqcymi rowami iciekami nalezy
zapewniC ich ciqgtosc przeplywu;

7) zakaz pryzmowania obornika i kiszonek bezposrednio na powiezchni ziemi w odleglosci
mniejszej niz 70 m od obiekt6w mieszkalnych;

8) wymagania w zakresie ochrony powietza, w6d, gleby, ziemi, ochrony pzed wibracjami
i polami elektromagnetycznymi realizowae zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami odrQbnymi
z zakresu ochrony Srodowiska.

3. Ustala siQ nastepujEce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w:
'1) Nastgpujqce obiekty wpisane do rejestru zabytk6w podlegaje ochronie na zasadach

ustalonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami:
a) Dw6r z XVlll/XlX wieku - klasycystyczny, murowany z cegly, cr6dczanki, ul. Wiejska

27, nr rejestru N1575195
b) Palac i mauzoleum, Krowiarki, ul. Zamkowa 5, nr rejestru A,/238/09
c) Park, Krowiarki, ul. Zamkowa 5, nr rejestru A,/152/49
d) Kosciot parafialny pod wezwaniem Swigtego Jana Chzciclela, Mak6w, ul. Raciborska,

nr rejestru A,/Op-61 9/59
e) Kaplica pod wezwaniem Swietego Urbana z 1820 roku, murowana, Lekart6w, ul.

Raciborska, nr rejesku A./1749/1817/98
f) KoScidl paraflalny pod wezwaniem Swiqtych Wita, Modesta i Krescencji. (Wpis

obejmuje budynek kosciola oraz najblizsze otoczenie w ramach ogrodzenia ischody od
wschodu), Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 29, nr rejestru Ar8l02

g) KoSci6l odpustowy filialny pod wezwaniem Swigtego Kzfza, drewniany, Pietrowice
Welkie, Pzy drodze do Gr6dczanek, nr rejestru 4J1750/93/98

h) Zesp6l dworski, ul. Dluga, Samborowice, nr rejestru N1495192:
- dw6r z pierwszej z polowy XIX wieku, pzebudowany w ostatnich latach XIX wieku,

bezstylowy z elementami neobaroku,

- zespol zabudowan foMarcznych (oficyna, stodo.la, mur z brame),
- relikty zalozenia parkowego;

2) W granicach planu ustala siQ ochronQ nizej wymienionych obiekt6w wpisanych do gminnej
ewidencji zabytk6w:

- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Obora. 2 pol. XIX w.,

- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Obora, 2 pol. XIX w.,

- ul, Wiejska 3, Amand6w, Folwark Budynek inwentarski, 2 pol. XIX w.,

- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Budynek inwentarski. l. 80/90. XIX w.,

- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Budynek gospodarczy. 2 pal. XIX w.,

- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Budynek inwentarski. 1.80/90. XIX w.
- 7. ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark,
- ul, Wiejska 3, Amand6w, Folwark Stodola, pol. XtX w.,
- ul. Wiejska 3, Amand6w, Folwark Dom mieszkalny, XIXXX w.,
- ul. Wiejska 34, Amand6w, pocz. XX w. Dom mieszkalny. XlXr(X w. Kolonia

budynk6w mieszkalno-gospodarczych dla pracownik6w folwarku,
- ul. Dolna 1, Cyprzan6w, Dom mieszkalny, lata 20. XX w.
- ul. Janowska 1, Cyprzan6w, Dom mieszkalny, 1 6w. XXw.,
- ul. Janowska 22, Cyprzan6w, Zagroda, pocz. XX w.
- ul. Janowska 29, Cypzanow, Plebania, 1869r.
- ul. Janowska 30, Cypzanow, Dom mieszkalny, 1912 r.

- ul. Janowska 34, Cypzanow, Zagroda typu frankoiskiego, 3 6w. XIX w.
- ul. Janowska 36, Cypean6w, Zagroda typu frankoirskiego, 3 6w. XIX w.

5



MIEJSCOWYPLAN ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWCE WIELKIE - ETAP II

ul. Janowska 40, Cyprzanow, Dom mieszkalny, pocz. XX w.
ul. Janowska 48, Cyprzanow, Zagroda, ok. 1910 r.

ul. Janowska 63, Cyprzanow, Dom mieszkalny, 3 6w. XIX w.
ul. Janowska, Cypzanow, Cmentaz, 2 pol. XIX w.
ul. Janowska, Cypzan6w, obok nr 40 Kapliczka, 4 6w. XIX w.
ul. Janowska, Cypzan6w, Kosciol parafialny p.w. Sw. Marcina z Tours,
ul. Janowska, Cypzanow, Mur koscielny, kapliczka, 2 pol. XIX w.
ul. Janowska, Cyprzan6w, Posesja koscielna, ktzyz 1879 t.,
ul. Janowska/Polna, Cypzan6w, Krzyz, 1879 t.,
ul. Janowska 1 Kzyz, 1909 t.,
LEkowa 1, Cypzan6w, zagroda, I. 20. )(X w.
ul. t Ekowa 9, Cypzanow, Dom mieszkalny, ok. 1910 r.

Lqkowa 11, Cyprzan6w, zagroda, ok. 1905 r.

ul. t qkowa, Cypzan6w, pzy zagrodzie w 11 - Ktzyz, 1915 t.,
ul. Mlyiska 4-6, Cyprzan6w, Dom mieszkalny, ok. 1910 r.

ul. Mlyriska, Cypzanow, Mlyn, ok. 1910 r.

ul. Ogrodowa 1-1A, Cyprzan6w, Zagroda frankonska, ok. 1910,
ul. Szkolna/Ogrodowa, Cypzan6w, Ktzyz, 1894 t.,
ul. Wiejska 7, Gr6dczanki, Zagrcda, ok. '1890 r.

ul. Wiejska 27, Gr6dczanki, Oficyna wzespole dworskim. ok. pol. XVlllw.
. ul. Wiejska 27, Gr6dczanki, Oflcyna w zespole dworskim, ok. pol. XVlll w. pzebud.
ul. Wiejska 28, Gr6dczanki, Dom mieszkalny, lata 1900-191 0
ul. Wiejska 31, Gr6dczanki, Za$oda, lata 1910-1920
ul. Wiejska 32, Gr6dczanki, Dom mieszkalny, lata 1910-1920
ul. Wiejska 34, Gr6dczanki, Dom mieszkalny i budynek gospodatczy, lala 1910-1920
ul. Wiejska, Grodczanki, Ktzyz. 1880 t.
ul. Wejska, Gr6dczanki, Rzezba Sw. Jana Nepomucena, 1 pol. XVlll w.
ul. Gl6wna 14, Kornice, Zagrcda. 1 ew. XX w.
ul. Gl6wna 16, Kornice, Zagroda frankoiska, polXlX w. i l. 20. XX w.
ul. Lesna/Gl6wna, Kornice, Kaplica, lata 1910-1920
ul, Lesna/Gl6wna, Kornice, Krzyz, 1883 r.,
ul. Spoldzielcza 2b, Kornice, Dom mieszkalno-gospodarczy, 1889 r.

ul, Spo.ldzielcza 2c, Kornice, Dom mieszkalny, 1891 r.. przeb. l. 20. XX w.
ul. Spoldzielcza 2e, Kornice, Stodola. 1890 r., pzeb.
Aleja wsch., Krowiarki, lqczqca szosq do Pawlowa z zespolem palacowym,l6w.Xxw.
ul. Folwarczna 17, Krowiarki, Klasztor. ob. dom mieszkalny.1.20130. XX w.
u Folwarczna przy N 12, Krowiarki, Kapliczka, XWXX w
u Folwarczna ptzy ff 44, Krowiarki, - Ktzyz, 1932 t
u Folwarczna ptzy nf26, Krowiarki, - Krzyz, 1908 r., fund. A. K. Czekala
u Folwarczna przy nr 1, Krowiarki, - Kapliczka, XIX)fi w
u Folwarczna pey nr 9, Krowiarki, - Kapliczka. pocz. XX w
U Kasztanowa 14, Krowiarki, - Dom mieszkalny, l. 90. XIX w
U Kasztanowa, Krowiarki, - Zespol folwarczny. brama wsch.. od p6l. l. 90, XIX w
u Kasztanowa, Krowiarki, - Zesp6l folwarczny, brama pn., od wsi, 1.90. XIX w
u Kasztanowa, Krowiarki, - Zespol folwarczny, obora. 1. 90. XlXw
u Kasztanowa, Krowiarki, - Zesp6{ folwarczny, budynek gospodarczy. XI)UXX w
u Kasztanowa, Krowiarki, Zespol foiwarczny, budynek gospodarczy, ob
magazyn, XVlll/XlX w.
ul. Kasztanowa, Krowiarki, - Zespo{ folwarczny, oficyna mieszkalna. 2 pol. XIX w-
ul. Kasztanowa, Krowiarki, - Krzya. 1887 t.
ul. Mickiewicza 1, Krowiarki, - Dom mieszkalny. ok. 1920 r.

ul. Powstanc6w Sl. 1, Krowiarki, - Dom mieszkalny, 1.20-30. XX w.
ul. Raciborska pey N 2, Krowiarki, - Ktzyz, 1918 t.,
szosa do Makowa, Krowiarki, Krzyz. 1902 t.
szosa do Pawlowa, Krowiarki, Ktzyz. 1854(.,
ul. Wyzwolenia '15, Krowiarki, Kaplica, pocz. XX w.
ul. Wyzwolenia 15, Krowiarki, Kosciol parafialny p.w. Narodzenia NMP,1909-1910 r
ul. Wfzwolenia 15, Krowiarki, Kayz, 1903 r..
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ul. Wyzwolenia 20, Krowiarki, Gozelnia, ob. nieuzytkowany. ok pol XlX w.

ul. Wyzwolenia 38, Krowiarki, Zagroda, ok.1920 r.

ul. Wyzwolenia 53, Krowiarki, Zagroda. 1906 r.

ul. Wyzwolenia 58, Krowiarki, Dom mieszkalny, 1920 r.

ul. Wyzwolenia pzy m 25 - Kapliczka, kon. XIX w.

ul. Wyzwolenia, u zb. z Powstanc6w Sl. , Krowiarki, Kzyz, 1881,
ul. Wyzwolenia ptzy N 11, Krowiarki, Kapliczka, 1 6w. XX w.
ul. Wyzwolenia ptzy ot 47 , Krowiarki, Kapliczka, ost. ew. XIX w.

ul. Wyzwolenia ptzy ff47, Krowiarki, Ktzyz, 1893t., fund. L.M. Widok
ul. Zamkowa, Krowiarki - Zespol palacowy, Dom ogrodnika, XI)U)(X w., neobarok
ul. Zamkowa, Krowiarki - Zespol palacowy, Wozownia, Xl)Oq w
ul. Zamkowa, Krowiarki - Zesp6l palacowy, Stajnia. l. 80-90, Xlx w.

ul. Zamkowa, Krowiarki - Zesp6l palacowy. Ujezdzalnia - ruina. l. 80-90. xlx w.

ul. Zamkowa, Krowiarki - Zesp6l palacowy, Oflcyna mieszkalna, ok. 1880 r.,
neobarok
ul. Zamkowa, Krowiarki - Zespol palacowy, Mur wewnetzny, ok. 1880 r., neobarok
ul. Zamkowa, Krowiarki, - Zesp6l palacowy. Figura Sw. Jana Nepomucena, XVlllw.,
barok.
ul. Kolejowa 2, Lekartow, Szkola, lata 1930-1940 r,

Kolejowa 4, Lekart6w, Budynek dworca kolejowego, lata 1 910- 1920u

u

u

u

U

u

U

U

u

u

u

Ogrodowa 7, Lekart6w, Zagroda, ok. 1920 r
Raciborska 4, LekartOw, Za$oda, ok. 1 920 r
Raciborska 7, Lekart6w, Folwark, Spichlerz, 1910-1920 r
Raciborska 1 1 - Kamieniczka mieszkalna, XIXXX w
Raciborska 23, Lekart6w, Dom mieszkalno-gospodarczy, ok.1920 r
Raciborska 55, Lekart6w, Zagtoda, ok. 1920 r
Raciborska 63, Lekart6w, Za$oda, ok. 1930 r
Raciborska 69, Lekart6w, Dom mieszkalny, lata 1920-1930

. Raciborska, Lekart6w, Kzy2 kamienny pzy kaplicy, 1904 r.,
Raciborska, Lekartow, Krzy2 pokutny, tzw. ,,cyrylik", Xlll-XVl w

ul. Raciborska, Lekart6w, Pomnik poleglych, po 1945 r. (wylot w str. Cyprzanowa)
szosa do Cyprzanowa, Lekart6w, Kzyz kamienny, 1938 r.,
ul. Ogrodowa, Mak6w, Komin, kon. XIX w.
ul. Mlyiska 9, Mak6w, Zagrcda, XI)U)U w.
ul. Ogrodowa 3, Mak6w, Zespol mlyna , 2 pol. Xlx w., ok. 1920 r.

ul. Raciborska 2, Mak6w, Dom mieszkalny, ok. 1900 r.
ul. Raciborska 14, Ivlak6w, Zagroda, 1900-'1910 r.

ul. Raciborska 48, l\rak6w, Dom mieszkalny, ok. 1900 r.

ul. Raciborska 54, Mak6w, Dom mieszkalny, ok. 1900 r.

ul. Raciborska 55a, Mak6w, Dom mieszkalny, lata 1910-1920
ul. Raciborska 58 - Dom mieszkalny, lata 1910-'1920
ul. Raciborska 65, Mak6w, Dom mieszkalny, lata 1910-1920
ul. Raciborska 68, Mak6w, Zagroda frankoiska, ok. 1900 r.

ul. Raciborska 73, Mak6w, Budynek mieszkalno-uslugowy, lata 1900-1910
ul. Raciborska 87, Mak6w, Dom mieszkalny, 4 ew. XIX w.
ul. Raciborska 94, Mak6w, Plebania. ok. 1900 r.

ul. Raciborska 128, Mak6w, Zagroda frankoiska. kon. xlx w.
ul. Raciborska obok nr 72, Mak6w, Kapliczka. 2 pol. XIX w.
ul. Raciborska, Makow, Keyz, 1912 t.,
ul, Raciborska, Mak6w, Kzyz zach., 1912 t.,
ul. Raciborska, Mak6w, Kzyz obok nr62. 1905 r.,
ul. Raciborska, Mak6w, Kzyz obok kosciola. 1894 r.

ul. Raciborska, Mak6w, Kzyz obok kosciola, 1894 r.
ul. Raciborska, Mak6w, Krzyz drewniany wsch.. 1935 r.,
ul. Boczna 2, Pawlow, Dom mieszkalno-gospodarczy, ok.1900 r.

ul. Boczna obok nr 2, Pawl6w, Kapliczka, XIXXX w.
ul. Gamowska, Pawl6w, Kzyz, 1898 r.,
ul, Osiedlefrcza 1, Pawi6w, Dom mieszkalny, l. 30. XX w.
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ul. Osiedlehcza 2, Pawlow, Dom mieszkalny, l. 30. XX w.
ul. Osiedlencze 4, Pawl6w, Dom mieszkalny, l. 30. XX w.
ul. Pietrowicka 3, Pawl6w, Zespol folwarczny - budynek gospodarczy, kon XIX w.
ul. Pietrowicka 3, Pawlow, Zespol folwarczny - obora (?), ob. magazyn, kon XIX w.
ul. Pietrowicka 3, Pawlow, Zesp6l folwarczny - obora (1?), ob. magazyn. kon XIX w.
ul. Pietrowicka Cmentaz, ll pol. XIX w.
ul. Pietrowicka, Pawlow, Cmentaz - kaplica cmentarna, kon. XIX w.
ul. Pietrowicka, Pawlow, Stacja trafo, ok. 1910-'1920 r.

ul. Powstaic6w Sl. 1, Pawlow, Za$oda. pocz. XX w.
ul. Powstaric6w Sl. 11 , Pawl6w, Dom mieszkalny, 1. 20. XX w.
ul. Powstahc6w Sl. 15, Pawl6w, Zagroda typu frankonskiego. pocz. XX w.
ul. Powstarlc6w Sl. 26, Pawl6w, Dom mieszkalno-gospodarczy, ll pot. XIX w.
ul. Powstancdw Sl. 34, Pawt6w, Zagrcda,lata 20. XX w.
ul. Powstaric6w Sl. 46, Pawt6w, Pozostalosi zagrody typu frankonskiego,2pol.XlXw.
ul. Powstaic6w Sl. 47a, Pawl6w, Dom mieszkalno-gospodarczy, pocz. XX w.
ul. Powstaric6w Sl. obok nr 47a, Pawl6w, Kapliczka- kon. XIX w.
ul. Powstanc6w Sl. 60, Pawl6w, Zagrcda. l. 20. )(X w.
ul. Powstaic6w Sl. 70, Pawl6w, Za$oda,2 pol. XIX w.
ul. Powstahc6w Sl. 72a, Pawl6w, Dom mieszkalno€ospodarczy, ok 19OO r.

ul. Powstaic6w Sl. 80, Pawl6w, Mur koscielny, grobowiec rodziny Klapper, ostatnich
wtascicieli wsi, ok. 1900 r., neoklasycyzm
ul. Powstar'rc6w Sl., 80, Pawl6w, Posesja koscielna, kapliczka w muze, ok. 1910 r.

ul. Powstaic6w Sl.80, Pawl6w, Kosciol parafialny p.w. 5w. Michala Archaniola, 1908
neogotykr

U

u

U

Powstanc6w Sl. 84, Pawl6w, Zagroda typu frankoiskiego. ok. 1910-1 920 r
Powstanc6w Sl. , Pawl6w, Pomnik poleg.lych. ok. 1945 r
Powstaicow Sl., skrzyzowanie z ul. Polna, , Pawl6w, KzyZ, 1889 r., fund. F

Majnusz
ul. Powstaic6w Sl., skzy2owanie z ul. GamowskE, , Pawl6w, Ktzyz, ok. 1890 r.,
fund. F. Doms
ul. Sloneczna, Pawlow, Zabudowa fabryki: budynek administracyjny, budynek
produkcyjny, budynki gospodarcze. ok. 1910 r.

szosa do Makowa, Pawl6w, Kzyz, 1899 r.,
ul. I Armii 2, Pietrowice Wielkie, Dom mieszkalny. 2 pol. XIX w. modernlzm,
ul. I Armij 1, Pietrowice Wielkie, Kzyz. 1913 r.,
ul. 1 Maja 4, Pietrowice Welkie, Budynek uslugowo-mieszkalny, 3 6w. XIX w.
ul. 1 MaJa 8, Pietrowice Wielkie, Gospoda J. Neumanna, ob. budynek uslugowy, ok.
'1910 r.

ul. 1 Maja 17, Pietrowice Wielkie, Dom mlodziezowy, ob. budynek uslugowo-
mieszkalny. lata 20130. XX w., modernizm
ul. 1 Maja 28, Pietrowice Wielkie, Dom mieszkalny, lata 1900-1910 r.

ul. '1 Maja 31, Pietrowice Wielkie, Zagroda frankofska, lata 1910-1920 r.

ul. 1 Maja 34, Pietrowice Wielkie, Dom rodziny Muthke, ob. budynek mieszkalno-
uslugowy, ok. 1920 r.

ul. 1 Ma.ja 45, Pietrowice Welkie, Zagroda frankoiska. ok. 1910 r.

ul. 1 Ma.ja 51 Zagroda frankoirska. ok. 19'10 r.,
ul. 1 Maja 59.59a Zagroda frankohska. ok. 1910 r.

ul. 1 Maja 61a Dom mieszkalny. ok. 1910 r.

ul. 1 Maja 61a Kayz, ok. 1894 r.

ul. 1 Maja 75a Pozostalo5ci zagrody frankoisklej, lata 20130. XX w.
ul. '1 Maja Dworzec kole.Jowy, budynek dworca. ok. 1910 r.

ul. 1 Maja Posesja koscielna. kzyz, 1891 t..
ul. 1 Maja\Wyzwolenia Figura Sw. Jana Nepomucena. ok. pol. XVlll w.. barok
droga na Grodczanki Kapliczka, '1 6w. XX w.
droga na Grodczanki Krzy2 drewniany, XI)UXX w..
droga na GrOdczanki Krzyz kamienny. 1901 r.,
droga polna na Pietraszyn KzyZ drewniany, XI)VXX w.,
ul. Janowska 9, dom mieszkalny (lata 20. XX w.)
ul. Janowska, przedluzenie droga na Cypzan6w Krzy2 kamienny. 1909 r.
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u

U

u

u

U

U

U

u

Miarki 17 Dom mieszkalny, '1900-1 910 r
Mickiewicza 23 Dom mieszkalny. 1 920-1930 r

Mickiewicza Krzyz drewniany, XIX)fi w
Mickiewicza Krzyz kamienny, 1882 r
Nowa 3 Dom mieszkalny, lata 20. XX w
Raciborska obok nr 2 Kzyz drcwniany. pierwotny ok. '1850 r., ob. XX w
Swierczewskiego 6 Dom mieszkalny, ok. 1910 r

Swierczewskiego Krzyz kamienny, 1933 r.,

Swigtokzyska/Bonczyka Kzyz drewniany, przed 1929 r.,
ul. Wyzwolenia obok nr 27 Ktzy2, 1922 t.,
ul. Wyzwolenia 40, Pietrowice Wielkie, Zagroda frankoiska. Iata 1920-1930 r.

ui. Wyzwolenia 68a, Pietrowice Wielkie, Zagroda. lata 1920-1930 r.

ul. Wyzwolenia/Fabryczna, Pietrowice Wielkie, Krzyz murowany ob. 1945 r.,
drewniany pzed 1928 r.

ul. Zymierskiego 2, Pietrowice Welkie, Kzyz drewn,any, xlxxx w.
droga na Gr6dczanki, Pietrowice Wielkie, Zespol kosciola pEtniczego Sw. Krzyza,
kaplica z cudownym 2r6dlem, 1899 r.,
droga na Gr6dczanki, Pietrowice Wielkie, Zesp6l koscio.la pEtniczego 5w. Krzyza,
ktz yz kamienny, 1900 r.,
ul. D.luga 6, Samborowice, Dom mieszkalny. lata 1910-1920 r.

ul. Dluga 12, Samborowice, Dom mieszkalny. ok. 1900 r.

ul. Dluga 20, Samborowice, Zagroda frankofiska, ok. 1910 r.

ul. Dluga 25, Samborowice, Zagrcda, ok. 1910 r.

ul. Dluga 35, Samborowice, Zagroda, ok. 1910 r.

ul. Dluga 38, Samborowice, Dom mieszkalny. ok. 1910 r.

ul. Dluga 46, Samborowice, Dom mieszkalny. ok 1910 r.

ul. Duga 54, Samborowice, Budynek mieszkalno-gospodarczy. ok. 1920 r.

ul. Dluga, obok nr 57, Samborowice, Krzy2 kamienny, 1890 r.,
ul. Dluga 61, Samborowice, Dom mieszkalny, lata 1910-1920 r.

ul. Dluga 65, Samborowice, Dom mieszkalny, ok. 1910 r.

ul, Dluga 68, Samborowice, Dom mieszkalny, lata 191 0-1920 r.

ul. Dluga 78, Samborowice, Dom mieszkalny, Iata 1900-1910 r.

ul. Dluga 79, Samborowice, Kaplica 5w. Jana Nepomucena: 1870 r., neogotycka.
ul. Dluga 79, Samborowice, Krzyz drewniany pEy kaplicy, 1868 r., (ob. 1999 r.),
ul. Opawska 3, Samborowice, Kamienica uslugowo-mieszkalna, kon. XIX w.
ul. Opawska 4, Samborowice, Dom mieszkalny, ok. 1910 r.

ul. Opawska 6, Samborowice, Dom mieszkalny, lata 1900-1910 r.

ul. Opawska 11, Samborowice, Kzyz marmurowy. 1869 r.,
ul. Opawska '16, Samborowice, Dom mieszkalny: 2 pol. XIX w.
ul. Opawska 25, Samborowice, Dom mieszkalny, 1933 r.

ul. Opawska 34, Samborowice, Dom mieszkalny, ok. 1910 r.

ul. Opawska 43, Samborowice, Kzyz kamienny, 1884 r.,
ul. Opawska 46, Samborowice, Dom mieszkalny, 1920-1930 r.

ul. Opawska 53, Samborowice, Plebania. 1921 t.

ul. Opawska 54, Samborowice, Dom mieszkalny. ok. 1910 r.

ul. Opawska 56, Samborowice, Kosci6l parafialny, pw. 5w. Rodziny. 1931-1933 r.,

ul. Opawska 57, Samborowice, Dom mieszkalny. lata 1920-1930 r.

ul. Opawska 66, Samborowice, Dom mieszkalny, lata 1910-1920 r.

ul. Polna 14, Samborowice, Za$oda.lata 1910-1920 r.

ul. Polna 17, Samborowice, Dom mieszkalny. lata 1920-1930 r.

ul. Polna 18, Samborowice, Dom mieszkalny. 1933 r.

ul. Polna 20, Samborowice, Dom mieszkalny, ok. 1930 r.

ul. Szkolna, Samborowice, Szkola, Iata 1930-1940 r.

ul. Powstahc6w Sl. 10, Zerdziny, Za$oda. ok. 1910 -1920 r.

ul. Powstalrc6w Sl. 26, Zerdziny, Zaroda. ok. 1910 -1920 r.

ul. Powstanc6w Sl. 32, Zerdziny, Zayoda, ok. 1920 r.

ul. Powstaric6w Sl. 43, Zetdziny, Dom mieszkalny, ok. 1920 r.
ul. Powstahc6w Sl.52a,zerdztny, Zagroda Frankoftska, ok. 1910- 1920r.
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- ul. Powstancow Sl. , Zerdziny, Kaplica. 1883 r.

- ul. Stawowa 4, Zerdziny, Zagroda, ok. '1900 r.

- ul. Szkolna 1, Zedziny, Szkola, lata 1920-1930 r.

- ul. Szkolna 4, Zerdziny, Zagrcda, lata 1 910-1920 r.

- szosa Zerdziny-Pietrowice. Zetdziny. Ktzyz. 1907 1.,

- ul. Swierczewskiego 14, Zerdziny, Dom mieszkalny, lata 1910-1920 r.

- ul. Swierczewskiego 31, 2erdziny, Dom mieszkalny. lata 1920-1930 r.

- ul. Swierczewskiego 35, Zerdziny, Dom mieszkalny, lata 1910-1920 r.

- ul. Swierczewskiego 37, Zerdziny, Dom mieszkalny, lata 1910-1920 r.

- ul. Swierczewskiego /Powstanc6w Sl. , Zerdziny, Krzyz kamienny, pierwotny 1860 r.

- ul. Swierczewskiego /Stawowa, Zerdziny, Krzyz drewniany, pierwotny 1879 r., ob.
1998 r.

- ul. Ogrodowa, Zerdziny, Kapliczka, '1 883 r.

- ul. Ogrodowa 1, dom mieszkalny, 1883 r.

- ul. Sikorskiego 5,Zerdziny, dom mieszkalny, lata 1920-1930

- ul. Sikorskiego, Zerdziny, Ktzyz zach.,1 6w. XX w.

- ul. Sikorskiego , Zerdziny, Krzyz wsch.. I Cw. )(X w.
3) Zakres ochrony konserwatorskiej obiekt6w izalozen wymienionych w pkt 2 obejmuje:

a) nakaz zachowania bryl budynk6w i budowli, detali architektonicznych elewacji,
kadycyjnych pokry6, dachow oraz ksztalt6w dachow,

b) dopuszczenie mozliwosci wymiany stolarki w obiektach pod warunkiem zachowania
istniejqcej formy stolarki i elewacji budynku,

c) dopuszczenie mo2liwosci pzeksztalcei majqcych na celu dostosowanie obiekt6w do
wspolczesnych standarddw uzytkowych pzy uwzglQdnieniu charakterystycznych cech
obiektow;

d) zakaz docieplania budynk6w drewnianych oraz zewnetrznego docieplania budynk6w
murowanych popzez docieplanie Scian frontowych i bocznych,

e) zakaz lokalizacji technicznego wyposazenia budynk6w (klimatyzatory, anteny, maszty)
od frontowej elewacji,

f) nakaz zachowania wartosciowego starodrzewu w granicach parceli oraz ukladu
kompozycyjnego obiekt6w.

4) Zakres ochrony konseMatorskiej kapliczek i pomnik6w wymienionych w pkt 2 obejmuje ich
zachowanie, odrestaurowanie i konseMacj? oraz zachowanie starodzewu w promieniu do
5,0 m od chronionych kapliczek i pomnik6w;

5) Zakres ochrony konseMatorskiej cmentazy wymienionych w pkt 2 obejmuje nakaz
zachowania ukladu kompozycyjnego cmentaza, wartosciowych element6w zieleni,
historycznych ogrodzen, bram i nagrobk6w zabytkowych;

6) W peypadku podejmowania budowy i rob6t budowlanych, rozumianych w mySl ustawy
Prawo budowlane, oraz wszelkich dzialafi pey lub w otoczeniu zabytk6w, o kt6rych mowa
w ustawie o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, obowiAzujA pzepisy pzywolanych
ustaw.

7) Obejmuje sie strefe ochrony konserwatorskiej dawne zabudowania folwarczne:
a) w Amandowie pzy ulicy Wiejskiej , wraz z oficynqoraz najbli2szym otoczeniem,
b) w Kornicach przy ulicy Sp6ldzielczej.

8) W strefie ochrony konserwatorskiej, o kt6re.j mowa w pkt 7 obowiqzujq nastQpujqce wymogi
konserwatorskie:
a) utrzyman ie charakteru tradycyjnej zabudowy;
b) nalezy zachowad iwyeksponowa6 elementy historycznego ukladu przestrzennego;
c) obiekty o wartosciach zabytkowych bqdqce w zlym stanie technicznym nalezy poddad

modernizacjl technicznej z dostosowaniem do obecnej lub pro.jektowanej funkcji;
d) dostosowanie wysokosci i kubatury nowej zabudowy do historycznej zabudowy

istniejecej;
e) elementy dysharmonizujqce, zwlaszcza uniemo2liwiajqce ekspozycjg wartosciowych

obiekt6w zabytkowych, winny by6 usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie
zgodnie ze szczeg6.lowymi zapisami dla poszczeg6lnych miejscowoSci;

f zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
9) Obejmuje siQ strefE ochrony konserwatorskiej zabudowania:

a) mieszkaniowe pzy ulicy Wiejskiej w Amadowie,
b) pzy ulicy Gl6wnej w Kornicach.

10) W strefie ochrony konserwatorskiej, o kt6rej mowa w pkt 9 obowiqzujq nast?pu.iEce wymogi

10
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konserwatorskie:
a) zachowanie istniejqcej linii zabudowy,
b) utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy,
c) dostosowanie wysokoSci i kubatury nowej zabudowy do historycznej zabudowy

istniejEcej,
d) zakaz lokalizac.ii reklam wielkogabarytowych,

11) Obejmuje siq strefq ochrony konserwatorskrej uklad wsi: Cyprzan6w , Kornice, Krowiarki,
Mak6w, Pawl6w, Samborowice oraz owalnicq (ul. Wyzwolenia i 1-go Maja) w Pietrowicach
Wielkich.

12) W strefie ochrony konseMatorskiej, o ktorej mowa w pkt 11 obowiazujq nastgpujqce wymogi
konserwatorskie:
a) nalezy zachowae historyczny uklad pzestzenny oraz poszczeg'lne elementy tego

uklad u,
b) nalezy utzymaC zachowane elementy ukladu pzestrzennego,
c) obiekty o warto6ciach zabytkowych b?dece w zlym stanie technicznym nalezy poddac

modernizacji technicznej z dostosowaniem do obecnej lub projektowanej funkcji;
d) nalezy dostosowad nowq zabudowQ do historycznej kompozycji przestzennej w

zakresie sytuacji, skali i bryly oraz nawiqza' tormamiwspolczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej; nowa zabudowa nie mo2e dominowa6 nad zabudowE hjstorycznq,

e) nalezy podtzyma6 funkcje historycznie utrwalone oraz dostosowac funkcje
wsp6tczesne do wartoSci zabytkowych, a funkcje uciq2liwe i degradujece wyeliminowa6,

f) dopuszcza siq realizacje nowych inwestycji, kt6re stanowiq rozszezenie
lub uzupelnienie juz istniejqcych form zainwestowania terenu, pod warunkiem, i2 nie
kolidujq one z historycznym charakterem obiektu,

g) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
13) Obejmuje siQ strefq ochrony konseMatorskiej zesp6l palacowo-parkowy w Krowiarkach -

palac, park, budynek bramy (obrony), mauzoleum, wozownia.
14) W strefie ochrony konserwatorskie.i, o kt6rej mowa w pkt 13 obowiEzujE nastepujEce wymogi

konserwatorskie:
a) zakaz lokalizacJi nowej zabudowy,
b) zachowanie historycznego ukladu pzestrzennego,
c) dopuszcza sie odtworzenie zniszczonych element6w zespolu,
d) nalezy podtzyma6 funkcje historycznie utMalone oraz dostosowad funkcje

wspolczesne do wartosci zabytkowych zespolu i jego poszczeg6lnych obiekt6w, a
funkcje uciqzliwe i degradujqce wyeliminowac

e) zakaz lokalizacj i reklam wielkogabaMowych.
15) Obejmuje sie strefE ochrony konserwatorskiej ,Dolin? Sw. KzyZa'w Pietrowicach wlelkich -

drewniany kosciolek odpustowy p.w. Sw. Kzyza, neogotycka murowana kapliczka nad
studzienkE, z\ iqzana z kultem wraz z krqgiem starych dtzew otaczajqcych kosci6l i

kapliczkQ, wolnostojqca dzwonnica, Golgota;
16) W strefie ochrony konserwatorskiej, o kt6rej mowa w pkt 15 obowiqzujq nastQpujace wymogi

konserwatorskie:
a) ustala siQ zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
b) nale2y zachowac historyczny uklad przestzenny oraz poszczegolne elementy tego

u kladu,
c) nale2y utzyma6 zachowane elementy ukladu przestzennego,
d) obiekty o wartosciach zabytkowych bedqce w zlym stanie technjcznym nalezy poddac

modernizacji z dostosowaniem do obecnej lub projektowanej funkcjii
e) dopuszcza sie odtwoeenie zniszczonych element6w zespo.lu; w niekt6rych

przypadkach wskazane jest zaznaczenie 6lad6w nieistniejqcych fragment6w
historycznej kompozycji przestrzennej,

f) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
17) Obejmuje sig strefa ochrony konserwatorskiej zespol dworski w Pietrowicach Wielkich wraz

z obiektami towazyszecymi oraz zespolem budynk6w pzemyslowych (dawna roszarnia).
18) W strefie ochrony konseMatorskiej, o kt6rej mowa w pkt 17 obowiqzujq nastQpujqce wymogi

konserwatorskie:
a) nalezy zachowac historyczny uklad przestrzenny otaz poszczeg'lne elementy tego

ukladu,
b) nalezy utzymac zachowane elementy ukladu pzestrzennego,
c) obiekty o wartosciach zabytkowych bedqce w zlym stanie technicznym nalezy poddac

modernizacji technicznej z dostosowaniem do obecnej lub projektowanej funkcjii
d) dopuszcza siQ usuniqcie obiekt6w historycznych, kt6rych stan techniczny uniemozliwia
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ich odrestaurowanie i modernizacje,
e) nalezy dqzyo do odtworzenia zniszczonych lub usuniQtych element6w zespolu; w

niektorych pzypadkach wskazane jest zaznaczenie Slad6w nieistniejqcych fragment6w
historycznej kompozycji przestrzennej,

f) nalezy podtrzymae funkcle historycznie utrwalone oraz dostosowao funkcje
wsp6lczesne do wartoSci zabytkowych zespolu i jego poszczeg6lnych obiekt6w, a
funkcje uciEzliwe i degradujEce wyeliminowa6,

g) nowE zabudowq nalezy dostosowad do historycznej kompozycji przestzennej w
zakresie sytuacji, skali i bryly otaz nawiEzae fotmami wspolczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej; nowa zabudowa nie moze dominowa6 nad zabudowE historycznq,

h) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
19) Obejmuje siq skefq ochrony konserwatorskiej ko5ci6l w Samborowicach wraz z bramq i

cmentazem.
20) W strefie ochrony konserwatorskiej, o kt6rej mowa w pkt 19 obowiqzujE nastgpujqce wymogi

konseMatorskie:
a) ustala siQ zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
b) nale2y zachowac historyczny uklad pzestzenny oraz poszczeg6lne elementy tego

ukladu,
c) nalezy utrzymac zachowane elementy ukladu pzestzennego,
d) obiekty o wartosciach zabytkowych bqdqce w zlym stanie technicznym nale2y poddaC

modernizacji technicznej z dostosowaniem do obecnej lub projektowanej funkcji;
e) nalezy dqzy6 do odtworzenia zniszczonych element6w zespolu; w niekt6rych

przypadkach wskazane jest zaznaczenie Slad6w nieistniejqcych fragment6w
historycznej kompozycji pzestzennej,

f) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
2'l) Obejmuje sig strefq ochrony krajobrazu kulturowego teren parku dworskiego w Kornicach.
22) W strefie ochrony krajobrazu kulturowego, o kt6rej mowa w pkt 21 obowiqzujq nastepujqce

wymogi:
a) nalezy zachowa6 i wyeksponowac elementy historycznego ukladu pzestzennego, tj.

rozplanowanie ukladu komunikacyjnego, kompozycjg wnetrz urbanistycznych
i kompozycjQ zieleni,

b zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
dopuszcza sig lokalizacjQ funkqi zwiqzanych z rekreaq4 i sportem,c

d
e

nowe inwestycje nalezy harmonijnie wpisai w otaczajacy krajobraz,
zakaz lokalizaqi reklam poza szyldami i maloformatowymi reklamami informujqcymi o
uslugach na tych terenach.

23) Obejmuje siq strefq ochrony krajobrazu kulturowego teren pzylegty do,,Doliny Sw. Ktzyza"
w Pietrowicach Wielkich.

24) W strefie ochrony krajobrazu kulturowego, o ktdrej mowa w pkt 23 obowiEzujq nastqpujqce
wymogi:
a) nalezy zachowa6 i wyeksponowae elementy historycznego ukladu pzestzennego, tj.

rozplanowanie ukladu komunrkacyjnego, kompozycjQ wnQtrz urbanistycznych
i kompozycje zieleni,

b) nowa zabudowa winna by6 dostosowana do historycznej kompozycji przestzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryly ptzy zalozeniu harmonijnego wspolistnienia
element6w kompozycji historycznej i wsp6lczesnej oraz nawiAzywaC formami
wspolczesnymi do lokalnej tradycjr architektonicznej;

c) nalezy preferowa6 te inwestycje, kt6re stanowia rozszezenie lub uzupelnienie juz
istniejqcych form zainwestowania terenu, pay zalozeniu maksymalnego zachowania i

utMalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, i2 nie kolidujq one z
historycznym charakterem obiektu,

d) nowe inwestycje nalezy harmoni.inie wpisae w otaczajqcy kra.iobraz,
el zakaz lokalizacji reklam poza szyldami i maloformatowymi reklamami informujqcymj o

uslugach na tych terenach.
25) Obejmuje siQ strefami ochrony ekspozycji:

a) tereny (na kt6rych dopuszcza siq zabudowQ) z punktu widokowego z drogi Racib6z -
Pietrowice Wielkie oraz z drogi gminnej Pietraszyn - Pietrowice Wielkie w strone
kosciola i panoramy wsi Cyprzanow;

b) w Krowiarkach tereny, na kt6rych dopuszcza siQ zabudowQ:

- z drogi Szczyty - Krowiarki w stronQ zespolu palacowo-parkowego i panoramy wsi
Krowiarki,

- z drogi polnej pomiedzy szkolq icmentazem w strong palacowo-parkowego,
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- z drogi lokalnej Mak6w - Krowiarki w stron? zespolu palacowo-parkowego i panoramy
wsi Krowiarki.

c) tereny w Makowie (na kt6rych dopuszcza sig zabudowq) z punktu widokowego z drogi
Tereny w Pawlowie z drogi wojew6dzkiej Babor6w - Pawlow w stronq kosciola wraz z
jego otoczeniem;

d) tereny w Pietrowicach Wielkich (na ktorych dopuszcza sie zabudowe) z punktu
widokowego z drogi Racib6rz - Pietrowice Wielkie w strone kosciola i panoramy wsi
Pietrowice Wielkie oraz

e) teren z punktu widokowego z drogi Kietrz - Pietrowice Wielkie w strone kosciola i

panoramy wsi Pietrowice Wielkie.
26) W strefach ochrony ekspozycji , o kt6rych mowa w pkt 25 obowiay'.uje zakaz lokalizac.ji:

a) nowych zwartych grup zieleni wysokaej, w tym zalesiefi,
b) naziemnych obiekt6w kubaturowych i punktowych, w tym infrastrukturalnych wyzszych

niZ obecna zabudowa, mogqcych zakl6cic ekspozycje uklad6w zabytkowych,
c) reklamwielkogabarytowych.

27) Obejmuje si? ochronE nastQpujqce stanowiska archeologiczne:
a) wpisane do rejestru zabytk6w:

- nr rejestru A,/Op-396/75, 22.02.1975 - obszar FZP 102-39, nr st. na obszarze 40,
nr st. w miejscowosci 1 1, w Cyprzanowie,

- nr rejestru NOp-3977n5, 22.01.1975 - obszar MP 102-39, nr st. na obszaze 42,
nr st. w miejscowosci 13, w Cypzanowie,

- nr rejestru N1744194198, 30.03. 1968 - obszar MP 102-39, nr st. na obszaee 1,
nr st. w miejscowosci 4, w Kornicach,

- nr rejestru N1745195198,30.03.1968 - obszar MP 102-39, nr st- na obszaze 2,
nr st. w miejscowosci 1 1, w Kornicach,

- nr rejestru A-1747197198, 30.03. 1968 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszaze 78,
nr st. w miejscowosci 14, w Krowiarkach,

- nr rejestru N1748196198, 30.03. 1968 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszaee 181,
nr st. w miejscowoSci 5. w Krowiarkach,

- nr rejestru NOp-394n5 - obszar MP 101-38, nr st. na obszaze 261,
nr st. w miejscowosci 80, w Makowie,

- nr rejestru AJOp-395f5 - obszar AZP 101-39, nr st. na obszaze 50,
nr st. w miejscowo6ci 37, w Makowie,

- nr rejestru NOp413n5 - obszar AZP 101-39, nr st. na obszaze 52,
nr st. w miejscowosci 39, w Makowie,

- obszat MP 101-38, nrst. na obszarze 262, nrst. w miejscowosci 81, w Makowie,
- nr rejestru A"/Op-398f5 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 61,

nr st. w miejscowosci 1 1, w Pawlowie,

- nr rejestru NOp-1751n4198, 15.04.1965 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszaee
195, nr st. w miejscowosci 24, w Pietrowicach Wielkich,

- nr rejestru NOp-387174 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszatze 117,
nr st. w miejscowoSci 14, w Samborowicach,

- nr rejestru NOp-38817 4 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 119,
nr st. w miejscowosci 14, w Samborowicach,

- nr rejestru NOp-389174 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 120,
nr st. w miejscowosci '16, w Samborowicach,

- nr rejestru NOp414l75 - obszar AZP 101-38, nr st. na obszaze 121,
nr st. w miejscowosci 17, w Samborowicach,

b) pozostale stanowiska archeologiczne pokazane na rysunku planu.
28) Ze wzgledu na bardzo liczne i rozlegle obszarowo stanowiska archeologiczne wystepujqce

na obszarze calej Gminy, obe.imuje sie caly obszar planu strefq obseMacji archeologicznejl
29) W strefie obserwacji archeologicznej, o kt6rej mowa w pkt 29 spos6b ochrony stanowisk

archeologicznych oraz zakres i rodza.j prowadzenia badari archeologicznych winien by6
zgodny z przepisami odrqbnymi w tym zakresie tj. z ustawq o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami oraz ustawq Prawo budowlane.

4. Ustala sig nast?pujqce zasady procedury scalania i podzialu nieruchomo5ci:
'1) nie okreSla si? granic teren6w wymagajEcych pzeprowadzenia procedury scalenia ipodzialu

nieruchomo6ci w rozumieniu pzepis6w odrgbnych;
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2) dla ?rzeprowadzenia scalenia i podzialu nieruchomosci na wniosek wlascicieli lub
uzytkownikow wieczystych ustala si? nastgpujqce szczeg6lowe zasady i warunki scalania i

podzialu nieruchomo5ci:
a) minimalna wielkose dziatek dla terenow oznaczonych na rysunkach planu symbolami:

- MW - 800 m'z,

_ MN, MNU, MNR iUM:

- dla zabudowy wolnostojqcej -600 m2,

- dla zabudowy bli2niaczel - 500 m2,

- dla zabudowy szeregowej -400 m2,

- U-600 m2,

- AG - 1o0o m2,

- dla pozostalych terenOw przeznaczonych na cele inne niz rolne i leSne - 100 m2,

b) minimalna szerokoso front6w dzialek dla teren6w oznaczonych na rysunkach planu
symbolami:

- MW-20 m',
_ MN |MNU, MNR iUM:

- dla zabudowy wolnostojqcej - 16 m,

- dla zabudowy bli2niaczq - 12 m,

- dla zabudowy szeregowej - 8 m,

- U-16m,
- AG-25m,
- dla pozostalych teren6w pzeznaczonych na cele inne niz rolne i le6ne - 8 m;

c) kEt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70-120".

Ustala siq nastepujqce parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu :

'l) zachowac niepzekraczalne linie zabudowy od linri rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem
planu o ile ustalenia szczegolowe nie stanowiq inaczej,

2) dopuszcza siq:
a) nadbudowe, pzebudowq i rozbudowq istniejecych obiekt6w, w pasie pomiedzy

ustalonq niepzekraczalnq linja zabudowy, a liniq rozgraniczajqcq terenu drogi pzy
zachowaniu warunku nie pzekraczania istniejqcej linii zabudowy Wznac"onq pEez
obiekt rozbudowywany i wysokoSci okreslonej w ustaleniach szczegolowych,

b) przebudowq istniejqcej zabudowy polozonej w liniach rozgraniczajqcych terenu drogi
oraz zmiane sposobu uzytkowania, z zakazem rozbudowy i nadbudowy,

z uwzglQdnieniem warunk6w technicznych budynk6w okreSlonych przepisami w zakresie
ochrony pzed drganiem i halasem w tym zwi?kszonych wymagai konstrukcyjnych i

izolacyjnych (np. realizacji zabezpieczeh takich jak stolarka dzwiekochlonne, zieleh
izolacyjna) w celu zniwelowania uciqzliwosci wywolanym ruchem kolowym oraz warunk6w
okreslonych pzepisami o drogach publicznych.

3) inwestycje ealizowaC projektujEc liczbe miejsc parkingowych wedlug potzeb
indywidualnych, jednak nie mniej ni2:
a) dla zabudowy mieszkaniowe.i jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe lub gara2owe

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

mieszkanie, z zastzezeniem lit. m,
c) dla obiekt6w handlowo-uslugowych prowadzqcych spzedaz detalicznq i uslugi dla

ludnosci, dla biur - 1 miejsce parkingowe na kazde 50 m' powiezchni uzytkowej, z
zastzezeniem lit. m,

d) dla gastronomii - 1 miejsce na kazde 25 m2 powiezchni uzytkowej, z zastzezeniem lit.
m,

e) dla innych obiekt6w produkcyjnych, aktywnosci gospodarczej oraz drobnej wytw6rczosci
i zemiosla - 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych, z zastzezeniem lit. m,

f) dla hoteli, pensjonat6w, agroturystyki -'l miejsce parkingowe na kazde 3 miejsca
noclegowe, z zastzezeniem lit. m,

S) dla obiektow sportowych, dom6w kultury, Swietlic, kin, klub6w, bibliotek, kosciol6w i

domow wyznaniowych - 1 miejsce parkingowe na 10 uzytkownikow, z zastzezeniem lit.

m,
h) dla pzychodni zdrowia, gabinet6w lekarskich - 2 miejsca parkingowe na kazde 25 m2

powiezchni uzytkowej. z zastzezeniem lit. m,
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i) dla szkol, pzedszkoli, zlobk6w, 1 miejsce parkingowe na klzdych 5 zatrudnionych,
j) dla pozostalych obiektow - 1 miejsce parkingowe na 100 m'powierzchni zabudowy,
k) miejsca parkingowe i postojowe dla istniejqcych i projektowanych inwestycji nalezy

bilansowac i tealizowae w ramach dzialki budowlanej, na kt6rej realizowana jest
inwestycja;

I) dopuszcza siQ lokalizacjQ miejsc do parkowania dla samochod6w osobowych w formie
wydzielonych zatok lub wyznaczonych mlejsc postojowych w obrQbie jezdni, w liniach
rozgraniczajqcych d169 publicznych zgodnie z przepisami odrQbnymi, a tak2e
w parkingach podziemnych,

m) w bilansowaniu miejsc parkingowych dla obiekt6w okreslonych w lit. b - i, pzy rcalizaqi
miejsc parkingowych powyzej 5 nalezy zabezpieczye min. 1 miejsce ptzeznaczone na
parkowanie pojazdow zaopatzonych w karte parkingowa,, a pay parkingach powyzej
15 - min. 2 takie miejsca. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w karte parkingowq winny byd specjalnie oznakowane i usytuowane
blisko wejSC do budynk6w uzytecznosci publicznej,

n) w pzypadku braku miejsca na zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych
iposto.jowych dla obiekt6w uslugowych ihandlowych, dopuszcza siq bilansowanie tych
miejsc realizowanych na dzialce budowlanej i 096lnodostqpnych parkingach;

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

- dwu lub wielospadowe, o nachyleniu gl6wnej polaci dachowe.i w pzedztale 20' -
48', dla budynkow mieszkaniowych, mieszkaniowo - uslugowych, gara2owych i

gospodarczych,

- plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe oraz wielokzryiznowe, o nachyleniu g.l6wnej
polaci dachowej w peedziale 0" - 50'dla budynk6w uslugowych i produkcyjnych,

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

- dopuszcza sie realizacje facjatek, lukarn idoswietlei,
- dopuszcza sie kontynuacjQ istniejacej formy dachu w ptzypadku rozbudowy

budynku oraz tealizaqe dach6w jednospadowych dla obiekt6w gospodarczych
igarazowych, lokalizowanych przy granicy dzialki - wylqcznie poza frontowq czq6ciq
dzialki budowlanej, z zachowaniem kierunku spadku gl6wnej poiaci do Srodka dzialki,

b) pokrycie dachu - dach6wki, r62ne materialy i elementy o faktuze dachowek, blachy
ptaskie, faliste, gont, strzechy; w koloze czerwieni, brqzu, grafltu z ich odcieniami;
zakaz stosowania materialow typu papa na lepiku na dachach o pochyleniu wiqkszym
ni2 15",

c) Sciany budynk6w mieszkalnych i usfugowych - okladziny Scian: tynki gladkie
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
sidlng, dekoracji typu "potluczone taleae";

d) ogrodzenia - realizowac z materialow typu cegta, drewno, kam,en, metal, kuty metal
itp.; obowiezuje zakaz stosowania do realizacji ogrodzen prefabrykowanych pelnych
przQsel betonowych od strony dr6g publicznych; z wyjEtkiem dr6g transportu rolniczego;

e) w pzypadku rozbudowy lub nadbudowy budynk6w sakralnych dopuszcza siq
utzymanie ich dotychczasowej formy architektonicznej, wysokosci i skali zabudowy,
dotychczasowej formy dachu i kqta nachylenia polaci dachowych, z zastosowaniem
dotychczasowych material6w;

5) dopuszcza si? utrzymanie istniejqcej zabudowy o wska2nikach niespelniajqcych wymog6w
okre6lonych w ustaleniach niniejszego planu z zakazem ich zwiqkszania, za wyjqtkiem
pzypadku, o kt6rym mowa w pkt 6;

6) w pzypadku istniejecej zabudowy, kt6rej dach moze by6 pzebudowany na forme zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza si? przekroczenie ustalonej w planie wysokosci
zabudowy i wskaznika intensywnoSci zabudowy o maksymalnie 10% tych wartosci.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestzeni publicznej:
1\ Wznacza siQ obszary pzestrzeni publicznej na terenach dr6g publicznych oznaczonych

symbolem KDZ, KDL i KDD, ciEg6w pieszo - jezdnych oznaczonych symbolem KDP, ciagu
pieszego oznaczonego symbolem l.KP1 oraz teren6w zieleni ueadzonej oznaczonych
symbolem ZP;

2) ustala sig nastgpujece zasady zagospodarowania terenu iksztaltowania zabudowy obszaru
pzestzeni publicznej:
a) zakaz lokalizacji wolnostojqcych noSn ik6w reklamowych,
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b) nakaz ujednolicenia kolorystyki i detali elementow uzytkowych maiej architektury
w ramach inwestycji, w szczegolno6ci: lamp oswietleniowych, oznakowania tras
rowerowych iturystycznych, lawek, element6w dekoracyjnych i uzytkowych dla
aranzacji sezonowych, koszy na Smieci, a takze elementow zagospodarowania terenu
(chodniki, posadzki, place, ciqgi piesze i pieszo-jezdne),

c) obowiqzek zapewnienia dostepnoSci osobom niepelnosprawnym do komunikacji,
ciEg6w pieszych, przejs6 pieszych, czasowych miejsc postojowych (likwidacja prog6w
wysokosciowych), obiekt6w uslugowych oraz teren6w zieleni uzqdzonej.

7. W pzypadku obszar6w szczeg6lnego zagro2enia powodziq oraz osuwania sie mas
ziemnych, ustala sie:
1) W granicach obszar6w szczeg6lnego zagrozenia powodziq o prawdopodobieistwie powodzi

Q10Yo oraz o prawdopodobienstwie powodzi Q1%, znajdujqcych siQ na obszarze planu,
wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy prowadzi6 uwzgledniajac przepisy prawa wodnego;

2) w granicach obszar6w zagrczenia powodziq o prawdopodobienstwie powodzi Q0,2%,
znajdujEcych siQ na obszafte planu, pzy realizacji inwestycji nalezy uwzgl?dni6 mozliwose
wystEpienia lokalnych powodzi i podtopien.

3) pzy realizacji obiekt6w budowlanych ora pracach ziemnych na terenach zagrozonych
ruchami masowymi oznaczonych na rysunku planu, a tak2e na terenach predysponowanych
do wystapienia ruch6w masowych oznaczonych na rysunku planu, nakaz uwzglgdnienia
aktualnych warunk6w geotechnicznych;

8. Ustala si? zasady rozbudowy i budowy system6w komunikacji:
1) obsluga obszaru planu pzez istniejqcy i projektowany uklad drogowy:

a) uklad ponadlokalny - ciqgi komunikacyjne oznaczone symbolami KDG stanowiqce
drogi wojewodzkie nr 416 lqczqca Racib6z z Kietzem iclubczycami, nr 417 lqczacq
Racib5a z Szonowem oraz nr 916 t qczacE Racib6z z pzejsciem granicznym
Pietraszyn-Sudice,

b) uklad podstawowy obslugujqcy komunikacyjnie tereny obszaru ob.,etego planem - drogi
publiczne zbiorcze oznaczone symbolami KDZ stanowiqce drogi powiatowe,

c) uklad wspomagajqcy obe.lmujqcy:

- drogi publiczne lokalne oznaczone symbolami KDL,

- drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami KDD,
- ciqgi pieszo-jezdne oznaczone symbolami KDP,
- drogi wewngtrzne KDW;

2) dojazd do dzialek budowlanych: bezpoSrednio z drogi publicznej lub za posrednictwem
ciqg6w pieszo - jezdnych i dr6g wewnqtrznych oraz dojazdow niewydzielonych, o ktorych
mowa w 52 pkl 10;

3) dojazd do p6l popzez drogi oznaczone symbolem KR,
4) niewydzielone dojazdy niezbedne dla poszczeg6lnych dzialek budowlanych nalezy

realizowaC w nastQpujqcy spos6b:
a) dla obslugi 1 - 5 dzialek budowlanych dopuszcza siq lokalizacjq dojazdu o minimalnej

szerokosci 5 m,
b) obsluga wiQcej ni2 5 dzialek budowlanych poprzez drogi wewngtzne lub ciqgi pieszo-

jezdne o minimalnej szerokosci 6 m, zakoiczone placem do zawracania samochod6w
upzywllejowanych o wymiarach wynikajqcych z pzepis6w odrQbnych, lub zapewnienie
wy1azdu na drogQ publicznE bez koniecznoSci zawracania,

5) miejsca parkingowe i postojowe nalezy realizowac zgodnie z S 4 ust. 5 pkt. 3;
6) Ptzy modernizacji dr6g dopuszcza sig ich poszeeenie do wielkosci minimalnych

okre6lonych w przepisach odrebnych.

9. Ustala sig zasady rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej:
1) w zakresie wodociqg6w ustala siQ:

a) zaopatzenie w wodq popzez istniejqce sieci wodociqgowe z ujq6 wody pitnej
w Makowie, Amandowie oraz Samborowicach, kt6re w calosci pokrywajq potzeby
socjalno-bytowe oraz uslugowe i produkcyjne,

b) ustala siQ mozliwosci rozbudowy systemu stosownie do potzeb socjalno-bytowych,
produkcji iuslug oraz cel6w gaSniczych,

c) rozw6j sieci wodociEgowej zaleca sig prowadzic jako uklad pierScieniowy,
d) dopuszcza siQ zaopatrzenie w wodq ze 2rodel indywidualnych,
e) dopuszcza powiEzania sieciowe z przyleglymi gminami,

0 przeciwpozarowe zaopateenie w wode realizowac zgodnie z obowiaTujecymi w tym
zakresie pe episami odrqbnymi;
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2) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala siq:
a) dopuszcza siQ indywidualne rozwiqzania w zakresie gospodarki Sciekowej, poprzez

realizacjq szczelnych zbiornikow wybieralnych, z ktorych Scieki wywozone b?dE do
oczyszczalni komunalnej lub popzez realizacjg pzydomowych oczyszczalni 5ciek6w,
uwzglQdniajEc pzepisy odrqbne w powyzszym zakresre;

3) w zakresie kanalizacji deszczowei ustala siQ:

a) dopuszcza si? odprowadzenie w6d opadowych poprzez indywidualne rozwiqzania,
zzastzezeniem zapewnienia ochrony pzed pzenikaniem zanieczyszczen do w6d i gleby,
z zachowaniem warunkow okreSlonych w pzepisach odrebnych,

b) dla zabudowy uslugowej i produkcyjnej dopuszcza siq mo2liwo66 zastosowania uzqdzef
oczyszczdEcych, zbiornik6w retencyjno-odparowujqcych lub indywidualnych
podczyszczalni w6d opadowych, usytuowanych w obrebie dzialki budowlanej,

c) dla powiezchni szczelnej utwardzonych parkingow powyzej 0,'l ha, obowiqzek realizacji
kanalizacji opadowe.i wraz z urzqdzeniami zapewniajqcymi oczyszczenie w6d zgodnie
z przepisami odrQbnymi,

4) w zakresie gazownictwa ustala si?:
a) zasilanie w gaz z gazociEgu wysokiego cisnienia relacji Obrowiec - Racib6rz popzez

istniejece stacje redukcyjno-pomiarowE w Pietrowicach Wielkich lub z odgalQzienia od
gazociqgu Obwodnica Poludniowa Raciboea w kierunku SRP Owsiszcze popzez
istniejqcq stacje redukcyjno-pomiarowe w Boleslawiu,

b) istnieje mo2liwos6 rozbudowy sieci opartej o system SrednioprQzny,
c) dopuszcza sig lokalizacjq, pzebudowg i modernizacjQ obiekt6w, urzEdzen i linii

gazociqg6w przesylowych oraz sieci gazowniczych,
d) nakazuje sig zachowanie stref kontrolowanych oraz innych ograniczen wynikajEcych

z przepis6w odrgbnych, w szczeg6lnosci z Rozporzqdzenia Minjstra Gospodark, z dnia
26 kwietnia 20 13 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadao sieci
gazowe i ich usytuowanie,

e) dopuszcza siq budowQ odcinka gazociqgu relacji Polska - Czechy DN 1000 PN 8.4
MPa, kt6rego lokalizacja zostala oznaczona na rysunku planu;

6) w zakresie eleKroenergetyki ustala sie:
a) podstawowe zaopatzenie w energie eleKrycznq poprzez istniejqcE siec

elektroenergetycznq 110 kV, relacji Racib6tz Studzienna - Chemik (Blachownia
Kqdziezyn) oraz druga relacji Racib6rz Studzienna - Kietrz,

b) mozliwosC modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych SN/NN oraz linii
zasilajacych SN, w tym instalowanie urzqdzeri o wysokiej mocy,

c) dla teren6w oddalonych od stacji transformatorowych mo2liwo56 budowy nowych sieci i

stacji,
d) od sieci elektroenergetycznej nakaz uwzglqdnienia stref ochronny okreSlonych w

pzepisach odrebnych,
e) linle kablowe pzesylajqce energiq z uzqdzefi elektrowni wiatrowych do GPZ na

obszarze objetym opracowaniem realizowa6 wylEcznie jako linie podziemne. Linie
kablowe nalezy lokalizowac \,v liniach rozgraniczajqcych dr0g wewnetrznych,
publicznych lub w terenach rolnych,

f) dopuszcza sig polozenie r6wnolegle z liniami elektroenergetycznymi, okablowania
sterowania, automatyki i telekomunikacji;

7) w zakresie cieplownictwa ustala siq:
a) ogzewanie obiekt6w w oparciu o indywidualne rozwiqzania pzy zastosowaniu paliw

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

b) dopuszcza siq wykorzystywanie urzqdzen produkujqcych energiq z odnawialnych 2r6del
energii, w tym: w formie solar6w, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla;

8) w zakresie telekomunikacji ustala sie:
a) zaopatzenie w sie6 teletechnicznE popzez wykorzystanie i rozbudowq istniejqcej siecl

zgodnie z przepisami odrqbnymi w tym zakresie,
b) dopuszcza siq w calym obszaze planu realizacjQ inwestycji z zakresu lqcznosci

publicznej z uwzglednieniem pzepis6w odrqbnych, z tym 2e w terenach MN, MNU oraz
UM dopuszcza si? tylko lokalizacje infrastruktury telekomunikacy.inej o nieznacznym
oddzialywaniu;

9) w obszarze objQtym planem dopuszcza siq zmianQ pzebiegu sieci, budowg, rozbudowe oraz
pzebudowg sieci, obiekt6w i uaqdzeh infrastruktury technicznej, w sposob nie kolidujEcy
z innymi ustaleniami planu, zachowujqc warunki pzepis6w odrQbnych w tym zakresie;

'10) wysokosc obiekt6w infrastruktury technicznej - dostosowac do wymog6w technologicznych
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obiektu, jednak nie wi?ksza ni| 20 m.

10. Ustala sig szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich
ulytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) dla wszystkich ciekow naturalnych i row6w melioracyjnych znajdujEcych si? w obszaze planu

obowiqzuje ich ochrona i zachowanie ciEglosci popzez:
a) zakaz zabudory w pasje 3 m (obustronnie) od gomej krawqdzi skarpy bzegowe.i rowu

melioracyjnego lub cieku,
b) zachowanie pas6w wolnych od ogrodzei oraz innych obiekt6w i wzadzeh budowlanych

nie zwiazanych z utzymaniem ieksploatacjq cieku, o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m;
c) w pasie o kt6rym mowa w lit. b dopuszcza sig:

- budowq utzqdzeh wodnych, w tym regulacyjnych zwiqzanych z bezpieczenstwem
przeciwpowodziowym,

- prowadzenie rob6t konseMacyjnych zwiazanych z bezpieczedstwem
przeciwpowodziowym,

- budowq obiekt6w infrastruktury technicznej i komunikacy.lnej;
2) obowlqzek peelozenia sieci drenarskich dla zachowania prawidlowego funkcjonowania

utzqdzeh melioracyjnych, w przypadku zabudowy w terenach zdrenowanych; dopuszcza sie
odbudowg i remont uzadzen melioracji wodnych podstawowych;

3) obowiqzek zachowania minimalnych odleglosci dla obiekt6w budowlanych od teren6w kolei
wynikajqcych z przepis6w odr?bnych;

4) obowiqzek zachowania ograniczei w zagospodarowaniu obszarow poloznych w granicach
teren6w zamkniQtych kolei oraz ich strefach ochronnych, oznaczonych na rysunku planu,
zgodnie z pzepisami odrQbnymi;

5) w granicach pasow izolujacych tereny cmentarny 150 m w obszarze objetym planem
rcalizacja wszystkich budynk6w korzysta.jqcych zwody ptzy spelnieniu warunku podlqczenia
ich do lokalnej sieci wodociAgowej:

6) w granicach pas6w o szerokosci 50 m, izolujqcych tereny cmentarzy obowiqzuje zakaz
lokalizacji obiekt6w na staly pobyt ludzi, zaklad6w zywienia zbiorowego, obiekt6w produkcji
lub pzechowywania artykul6w 2ywnosciowych oraz studni kopanych. W pasach miedzy
50 m, a 150 m realizacja ww. inwestycji mozliwa jest pod warunkiem podlqczenia wszystkich
budynk6w kozystajqcych zwody do lokalnej sieci wodociqgowej, zgodnie z pzepisami
odrebnymi o cmentazach.

11. Ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie K6rych ustala sig oplatg , o K6rej
mowa w art. 36 ust. 4:

Ustala siq stawkQ procentowa, na podstawie kt6rej ustala sie jednorazowA oplate w stosunku
procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci na skutek uchwalenia planu w przypadku, gdy
wlasciciel lub u2ytkownik wieczysty zbpva tg nieruchomosc w terminie nie p62niejszym niz 5 lat
od daty wejscia planu w zycie w wysokosci 20 %.

Rozdzial ll. Ustalenia szczego.lowe

ss.
1. Wyznacza sig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami:

A.MWI, B.MW1+B.MW7, D.MW1, F.MW1+F.MW4, G.MWI+G.MW3, K.MW1+K.MW3, dla kt6rych
ustala siQ:

1) pzeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowawielorodzinna;
2) pzeznaczeniedopuszczalne:

a) uslugi realizowane jako wbudowane, z ograniczeniem do 50% powierzchni uzytkowej
obiektu,

b) garaze realizowane jako zespoty do 10 stanowisk postojowych,
c) 096lnodostQpnyparking.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala si? nastQpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powierzchni zabudowy - 80%l
2) wskaznik intensyvvnosci zabudowy:

a) maksymalnyl

- na terenach o symbolach B.MW1+B.MW7- 1 ,

- na pozostalych terenach - 0,8,
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b) minimalny - 0,2;
3) maksymalna wysokosc zabudowy:

a) o kt6rej mowa w ust. 1 pkt. 1 - 15 m,
b) o kt6rej mowa w ust. 1pkt2lit. b-6m,
c) pozostalej zabudowy - I m;

4) minimalny wska2nik powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenach o symbolach D.MW1, F.MW1+F.MW4 - 200/0,

b) na pozostalych terenach - 30o/o

s6.
1. Wyznacza siQ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami

A.MN1+A.MN5, B.MN1+B.MN2O, C.MN1+C.MN5, D.MN1+D.MN3, E.MN1+E.MN6, F.MN3+F,MN7,
G.MN1+G.MN18, H.MN1+H.MN9, l.MN1+l.MN3, J.MN1+J.MN4, K.MN1+K.MNs, dla kt6rych ustala
si?:
1 ) ptzeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkan iowa jednorodzi n na;
2) peeznaczenie dopuszczalne:

a) uslugi podstawowe,
b) zaklady drobnej wytw6rczosci irzemiosla,
c) pzebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejqcej zabudowy zagrodowej,
d) budynki gospodarcze i garazowe.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala si? nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 50%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny :

- na terenach o symbolach D,MNI+D.MN3, H.MN'l+H.MNg - 0,5,

- na pozostalych terenach - 0,6,
b) minimalny - 0,1 ;

3) maksymalna wysokosi zabudowy - 12 m;
4) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
5) dla obiektow wolnostojqcych uslug podstawowych nakaz ograniczenia powiezchni zabudowy

do 150 m':
6) dla obiekt6w drobnej wytw6rczosci i rzemiosla nakaz ograniczenia do 100 m2 powierzchni

uzytkowej oaz nakaz jej lokalizacji poza frontowa czQsciq dzialki budowlanej.

s7.
1. Wynacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone na

rysunku planu symbolami: B.MNR1+B.MNR11, C.MNR1+C.MNR'|3, D.MNR1+D.MNR16,
E.MNR1+E.MNR11, F.MNR1+F.MNR7, G.MNR1+G.MNR24, H.MNR,I+H.MNR9, I.MNR1+I.MNR4,
J.MNR1+J.MNR10, K.MNRl+K.MNR7, dla kt6rych ustala sie:
1) pzeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczeniedopuszczalne:

a) uslugi podstawowe,
b) produkcja zwiAzana z Wzet' otstwem rolnym,
c) obiekty drobnej wytw6rczosci i zemiosla,
d) budynki gospodarcze i gatazowe.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60%;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) maksymalny - 0,7,
b) minimalny - 0,'l i

3) maksymalna wysokosa zabudowy:
a) budynkOw mieszkaniowych i mieszkaniowo-uslugowych -'12 m,
b) budynkow produkcji zwiEzanej z przetworstwem rolnym oraz gospodarczych - 15 m;
c) pozostalej zabudowy - '10 m;

4\ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne| - 20%;
5) dla obiekt6w drobnej wytworczosci i lzemiosla nakaz ograniczenia do '150 m2 powiezchni

uzytkowej otaz nakaz jej lokalizacji poza frontowq czqSciq dzialki budowlanej.

s8.
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1. Wyznacza si? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczone
symbolami: B.MNU'l+B.MNU5, c.MNU1+c.MNU9, D.MNU1+D.MNU15, E.MNU1+E.MNU5,
F.MNU1+ F.MNU3, G.MNU1+G.MNU34, H.MNU1+H.MNU15, I.MNU.I=I.MNU6, J.MNU1+J.MNU3,
dla kt6rych ustala sig:
1') wzeznaczenie podstawowe:

a) zabudowamieszkaniowajednorodzinna,
b) zabudowa uslugowa,
c) istniejqca zabudowa zagrodowa na terenach C.MNU7, C.MNU9 i C.MNU8 z

zastrzezeniem ust.2 pkt 7;

2) ptzeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty drobnej wytw6rczosci irzemiosla
b) budynki gospodarcze igarazowe.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siq nastqpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powierzchni zabudowy - 70%;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) maksymalny - 0,7
b) minimalny - 0,2;

3) maksymalna wysoko66 zabudowy:
a) budynk6w jednorodzinnych - 12 m;
b) pozostalych budynk6w - 15 m,
c) pozostalej zabudowy 10 m

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 25%i
5) zaklady rzemieSlnicze lokalizowa6 poza frontowq czQsciq dziatki budowlanej;
6) dla obiekt6w drobnej wytw6rczosci i rzemiosla nakaz ograniczenia do 150 m' powiezchni

uzytkowej oraz nakaz jej lokalizacji poza frontowq czgsciE dzialki budowlane.j.
7) Dla istniejqcej zabudowy zagrodowej na terenach C.MNU7, C.MNU9 iC.MNUS dopuszcza sie

pzebudowe, rozbudowQ i nadbudowe istniejEcych obiekt6w gospodarczych zwiEzanych z
produkcje rolnq oraz lokalizacjq nowych obiekt6w w ramach istniejqcego gospodarstwa.

se.
1. Wfznacza sie tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: A.Ul,

B.u'l+8.U7, C.U1+C.U6, D.U1+D.U6, E.U1+E.u3, F.u1+F.U2, G.u1+G.U19, H.U1+H.u8, l.u1+
1.U5, J.U1+J.U4, K.Ul, dla kt6rych ustala siq:
1 ) ptzeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa;
2\ ptzeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania w obiektach uslugowych,
b) obiekty drobnej wytw6rczosci irzemiosla,
c) sklady, bazy, magazyny.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastqpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powiezchni zabudowy -75%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,8,
b) minimalny - 0,2i

3) maksymalna wysokos6 zabudowy - 15 m,
4) minimalny wska2nik powiezchni biologicznie czynnel - 20Yo.

s 10.
1. Wyznacza sie tereny zabudowy uslugowo-mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu

symbolami: B.UMI, B.UM2, c.UM1, D.UMI, F.UM2, F.UM3, G.UM1+ G.UM11, l.UM1+l.UM3,
J.UM1, J.UM2, dla kt6rych ustala siQ:

1) pzeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa uslugowa,
b) zabudowamieszkaniowajednorodzinna,
c) zabudowamieszkaniowawielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczal ne: o biekty s kladowe i magazynowe.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siQ nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztattowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 80%;
2) wskaznik intensywnoSci zabudowy:
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a) maksymalny - 1,0;
b) minimalny - 0, 1 ;

3) maksymalna wysokosc zabudowy - 15 m;
4\ minimalny wska2nik powierzchni biologicznie czynnel - 15%,
5) dla obiekt6w mieszkalnych nakaz ograniczenia do 200 m'powiezchni uzytkowej

s 11.
1. Wynacza si? tereny uslug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: : A.USl,

B.US1, C.US1, C.US2, D.US'!, E.US1, F.US1+F.US3, G.USI, G.US2, H.US1, l.USl, K.USI, dla
kt6rych ustala si?:
1 ) Wzeznaczenie podstawowe: obiekty i u rzqdzen ia sportowo-rekreacyj ne;
2) ptzeznaczenie dopuszczalne:

a) obiektyzaplecza socjalno-administracyjnego,
b) uslugi.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siQ nastqpujEce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowan ia zabudowy:'l) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60%;
2l wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,6,
b) minimalny - 0,02;

3) maksymalna wysokosc zabudowy - 15 m;
4l minimalny wska2nik powiezchni biologicznie czynnej - 30%.

s 12.
1. WEnacza siQ tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych

i ogrodniczych, oznaczone na rysunkach planu symbolami: E.RM1, F,RM1, z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowe zagrodowq.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastQpujEce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 40%;
2) wska2nikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,9,
b) minimalny - 0,02;

3) maksymalna wysokosc zabudowy:
a) mieszkaniowe.j w zabudowie zagrodowej- 12 m,
b) zwiazanej z produkcjq rolna, m. in. lnwentarskich igospodarczych- 13 m,
c) produkcji zwiezanej z przetw6rstwem rolnym - 13 m,
d) pozostalej -8m;

4) minimalny wska2nik powierzchni biologicznie czynn$ -?0%.

s 13.
1. \Nyznacza sie tereny obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych

i ogrodniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: B.RU1, E.RUl, F.RU1+F.RU3,
K.RUI, dla kt6rych ustala siQ:
1) ptzeznaczenie podstawowe: obiekty i uzEdzenia obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych;
2) uslugi i wzqdzenia sluaqce produkcji rolnej, hodowlanej iogrodniczej;
3) pzeznaczeniedopuszczalne:

a) obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, uslugowego, socjalno-mieszkaniowego i

biurowego Sci6le zwiqzanego z produkcja rolnq i hodowlanq,
b) obiekty zwiazane z ekspozycjq idystrybucjE produkt6w pochodzenia rolnego.

2. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala siQ nastqpujEce warunki zagospodarowania teren6w
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60 %i
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,6,
b) minimalny - 0,001;

3) maksymalna wysokoso zabudowy - 15 ml
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4) minimalny wskaznik powierzchni b jologicznie czynnej - 25yo.
5) dopuszcza sie budowe szklarh i tuneli foliowych przeznaczonych pod uprawy ogrodnicze na

powierzchni calej dzialki.

s 14.
1. Wyznacza siq tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu: A.R1+A.Rl2, B.R1+8.R33,

C.R1+C.R28, D.R1+D.R23, E.R1+E.R16, F.R1+ F.R26, G.Rli G.R50, H.R1+ H.R25, l.R1+ 1.R17,
J.R1+J.R25, K.R1+K.R12, dla kt6rych ustala siQ:

1) ptzeznaczenie podstawowe: uprawy rolne iogrodnicze;
2) peeznaczenie dopuszczalne: szlaki turystyczne i ptzyrodnicze.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza siQ pzebudowQ, rozbudowe i nadbudowQ istniejqcej
zabudowy zagrodowej, kt6rq nalezy Wowadzie zgodnie z 512 ust. 2 .

3. W terenach D.Rl, D.R3, D.R4, D.R13, D.R't4, D.R16, 0.R19, D.R20 dopuszcza sie lokalizacjq
suchych zbiornik6w wodnych pelniacych funkcje przeciwpowodziowe.

s 15.
1. wyznacza si? tereny aktywnosci gospodarczej, oznaczone na rysunkach planu symbolami:

A.AG1, B.AG1+B.AGs, C.AGI+C.AG4, D.AG1+D.AG4, E.AG1, F.AGs+F.AG8, G.AG1+ G.AG6,
H.AGI, l.AG1* l.AGs, J.AG1, K.AGI, K.AG2, dla kt6rych ustala siQ:

1) ptzeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, bazy, sklady imagazyny;
2) pzeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno-biurowego,
b) obiekty zwiqzane z ekspozycja idystrybucjq wyrob6w produkcji,
c) uslugi,

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

a) maksymalny - 0,8,
b) minimalny - 0,3;

3) maksymalna wysoko6c zabudowy - 15 m,
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynn el - 1 5%,
5) dopuszcza sie lokalizacje punktu selektylvnej zbi6rki Smieci na terenie o symbolu G.AG4.

s 16.
1. WFnacza si? tereny le6ne, oznaczone na rysunku planu symbolami: B.ZL1+B.ZLg, C.ZL1+C.ZL4,

D.ZL1+D.ZLs, F.ZLI+F.ZL6, G.ZL',l, G.ZL2, H.ZL1, HZL2, l.ZL1, J.ZL1, J.ZLz, K.ZL1+R.ZL', z
pzeznaczeniem pod grunty leSne.

s 17.
1. \Nyznacza sie teren zalesief, oznaczony na rysunku planu symbolem B.ZR1 , obejmujEcy grunty

rolne i nieuzytki z pzeznaczeniem pod zalesienie.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala siq nastgpujqce warunki zagospodarowania terenu:
1\ ptzy dokonywaniu zalesien uwzglqdnic zagospodarowanie teren6w sqsiadujEcych

i pzeznaczonych na cele nieleSne oraz utzymanie granicy rolnoJeSnej;
2l zachowat wymagane odleglosci nasadzei od osi sieci infrastruktury technicznej, zgodnie

z pzepisami odr?bnymi;
3) stosowai nasadzenia zgodnie z warunkami siedliskowymi.

s 18.

1. Wyznacza siQ tereny zieleni urzqdzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: B.ZP1+BZP3'
O.ZP,I, O.ZPL, F.ZP1+F.ZPs, G.ZP'|+G.ZP9, H.ZP1, l.ZP1+l.ZP3, J.ZP1, J.ZP2, dla kt6rych

ustala si?:
1 ) przeznaczenie podstawowe: publiczna zieleit utz Edzona;
2\ przeznaczenie dopuszczalne:

a) terenowe urzqdzenia sportu irekreacji,
b) place, skwery.

2. W terenath wyznaczonych w ust. 1 ustala siQ nastQpujqce warunki zagospodarowania terenu

i ksztaltowania zabudowy:
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1 ) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 10%;
2) wska2nikintensylvnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,1 ,

b) minimalny - 0,01;
3) maksymalna wysokosc zabudowy - 5 m;
4\ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 90%;
5) nakaz urzqdzenia miejsc wypoczynku (lawki, oSwietlenie, altany, zadaszenia) oraz ciqg6w

pieszych.

s 1s.
1. Wyznacza sig teren ogrod6w dzialkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem B.ZDI, dla

kt6rego ustala sie:
1) pzeznaczenie podstawowe:

a) ogrody dzialkowe
b) altany dzialkowe i budynki gospodarcze o powiezchni zabudowy do 35 m2;

c) obiekty malej architektury;
2l pzeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i utzEdzert infrastruktury technicznej;
b) drogi wewnQtene oraz ciEgi piesze i rowerowe;
c) miejsca postojowe.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala siQ nast?pujqce warunkl zagospodarowania terenu
i ksztaltowan ia zabudowy:
'1) maksymalny wskaznik powiezchni zabudowy - 15%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,'15,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokosi zabudowy - 6 m;
4) minimalny wskaznik powiezchni biologicznie czynnej - 70yo;

s 20.
1 . Wyznacza siQ tereny cmentarzy, oznaczone na rysunkach planu symbolami: B.ZC'I, C.ZC1,

D.ZC1, G.ZCI,H.ZC1, J.ZC'\, dla ktorych ustala siq:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentaze;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty uslugowe zwiqzane bezposrednio z obslugq cmentarza

- dom pogzebowy, kaplica, obiekty administracyjne itp.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastqpujece warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dla obiektow dopuszczonych w ust. - 2-5%i
2) wskaznik intensywnoSci zabudowy dla obiektOw dopuszczonych w ust. 2:

a) maksymalny - 0,1 ,

b) minimalny - 0,01;
3) maksymalna wysokoSc zabudowy, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2:

a) zwiqzanej z kultem religijnym - 10 m,
b) mozliwosi lokalizacji dominanty w postaci wrezy lub dzwonnicy - '15 m,
c) pozostala zabudowa - 6 m;

4) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
5) maksymalny udzial terenu pzeznaczonego na pola gzebalne - 90% powierzchni ogolnej

cmentarza;
6) obowiqzek wydzielenia zieleniq miejsca na odpady.

s 21.
1. Wyznacza siQ tereny w6d powierzchniowych Sr6dlEdowych, oznaczone na rysunku planu

symbolami: A.ws1+A.ws4, B.ws1+B.wsl0, c.ws1+c.ws7, D.ws1+D.wss, E.ws1, E.ws2,
F.WS1+ F.WS6, G.WS1+G.WS19, H.WS1+H.WS6, l.WS1+t.WS3, J.WS1+J.WS8, K.WS1+K.WS3,
z podstawowym pzeznaczeniem pod wody powiezchniowe.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiqzuje zakaz zabudowy, za wyjqtkiem:
1\ uzAdzefi wodnych, budowli przeciwpowodziowych;
2) budowli umozliwiajacych ruch pieszy i rowerowy, zachowujqc przepisy odrQbne.
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s 22.
1. Wyznacza sie tereny infrastruKury technicznej - energetyka , oznaczone na rysunku planu

symbolami: A.lTEl, B.lTEl, B.lTE2, C.ITEl, D.lTEl, E.|TE1, G.lTE1, H.lTE1, LITE1, LITE2,
J.ITE'|, K.|TE1, dla Korego ustala si? z podstawowym pzeznaczeniem pod obiekty tozdzielni
elektroenergetyczn I wraz z urzqdzeniami infrastruktury technicznej;

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastQpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaftowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powiezchni zabudowy - 60%;
2) wskaznikintensylvnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,6,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokoSd zabudolvy - 13 m;
4) minimalny wska2nik powiezchni biologicznie czynnej - 30%.

s 23.
1. Wyznacza sie tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczone na rysunkach planu

symbolami: G.lTGl, H,lTGl z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i uzqdzenia
gazownicze.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sig nastgpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powiezchni zabudowy - 80%;
2) wska2nikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,8,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokos6 zabudowy - 6 m;
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnq - 10Yo.

s 24.
1. Wyznacza sie tereny infrastruktury technicznej - wodociegi, oznaczone na rysunkach planu

symbolamr: A.lTW1+A.lTw3, J.lTwl, z podstawowym pzeznaczeniem pod obiekty i uzedzenia
uzdatniania wody.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siq nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 20%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,2,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokoS6 zabudowy - 6 m;
4\ minimalny wskaznik powiee chni biologicznie czynnej - 30%.

s 25.
1. wyznacza sig teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, oz aczony na rysunku planu

symbolem A.|TK1, z podstawowym pzeznaczeniem pod obiekty i unqdzenia oczyszczalni
Sciek6w i pzepompownie.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala siQ nast?pujEce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powiezchni zabudowy - 30%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,2,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokoSc zabudowy - 6 m;
4) minimalny wskaznik powiezchni biologicznie czynnej - 30%.

s 26.
1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznei - telekomunikacja, oznaczony na rysunku planu

symbolem F.lTf1,z podstawowym przeznaczeniem pod stacje bazowe telefonii kom6rkowej.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala siQ nastQpujace warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 30o/o;

2) wskaznikintensywnoScizabudowy:
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a) maksymalny - 0,4,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysokosc zabudowy - 6 mi
4) minimalny wskaznik powiezchni biologicznie czynnej - 50%

s 27.
1. v,'lyznacza sie teren infrastruktury technicznej - gospodarka odpadami, oznaczony na rysunku

planu symbolem G.ITO1, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sluzqce do selektylvnej
zbi6rki odpad6w.

2. W terenie wyznaczonym w ust. I ustala sig nastQpujEce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 30%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 0,5,
b) minimalny * 0,01;

3) maksymalna wysoko66 zabudowy:
a) o kt6rei mowa w ust. 1 - 12 m,
b) pozostalej - 8 m;

4l minimalny wskaznik powiezchni biologicznie czynnq - 20%.

s 28.
1. Wyznacza slg tereny obslugi komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunkach planu

symbolami B.Ksl, c.Ks'l+c.KS3, D.KS1+D.KS3, G.KS1+G.KSs, H.KS1, l.KSl, dla kt6rych ustala
sie:
1\ pzeznaczenie podstawowe: parkingi;
2) dopuszcza sie lokalizacjQ stacji paliw na terenie o symbolu C.KS3;

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaltowan ia zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powiezchni zabudowy na terenie o symbolu C.KS3- 60 %;
2) wska2nik intensywnosci zabudowy na terenie o symbolu C.KS3:

a) maksymalny - 0,7,
b) minimalny - 0,01;

3) maksymalna wysoko66 zabudowy na terenie o symbolu C.KS3 -15 m;
4) minimalny wskaznik powiezchni biologicznie czynnq- 15Yo.

s 2s.
I . Wfznacza si? tereny komunikacji - dr6g publicznych , oznaczone symbolami: B.KDGI,

D.KDGI, D.KDG2, E.KDG1, E.KDG2, F.KDG1, G.KDGI, |.KDG1, J.KDG1 z podstawowym
przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy G (gl6wne).

2. Szerokosd drogi w liniach rozgraniczajqcych - zgodnie z rysunkiem planu.

s 30.
1. \Nyznacza siq tereny komunikacji - dr6g publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

.KDz1, o.Koz1, D.KozZ, F.KDZ1, G.KDZ'|+G.KDa5, H.KDZ'!, l.KDz1, J.Koz'l, K.KDZ1, z
podstawowym pzeznaczeniem pod drogi publiczne klasy Z (zbiorcze).

2. Szerokose drogi w liniach rozgraniczajacych KDZ.2 - zgodnie z rysunkiem planu,

s 31.
1. Wyznacza siq tereny komunikacji - dr6g publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

A.KDL1, B.KDL1+B.KDL3, C.KDL1, D.KDL1, E.KDL1+E.KDL3, F.KDL1, G.KDL1, G.KDL2,
H.KDL1, z podstawowym pzeznaczeniem pod drogi publ;czne klasy L (lokalne).

2. Szerokosc dr6g w liniach rozgraniczajqcych - zgodnie z rysunkiem planu,

s 32.
Wyznacza sie tereny komunikacli - dr6g publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
A.KDD1, B.KDD1+B.KDD11, C.KDD1+C.KDD5, D.KDD1*D.KDD8, E.KDD1rE.KDD3, F.KDD1+
F.KDD7, G.KDD1+ G.KDDg, H.KDD,I+ H.KOD6, I.KDD1+ I.KDD9, J.KDD1+J.KDD4,
K.KDD1+K.KDD5, z podstawowym pzeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe).
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2. SzerokoS6 drogi w liniach rozgraniczajqcych - zgodnie z rysunkiem planu,

s 33.
1. Wyznacza siq tereny komunikacji - dr6g wewngtznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

B.KDW,I, B.KDW2, C.KDW.I+C.KDW4, D.KDW1, F.KDW1+F,KDW3, G,KDW1+G.KDW4,
H.KDW1+ H.KDW3, J.KDWI, K.KDWI, K.KDW2, z podstawowym pzeznaczeniem pod drogi
wewnetzne.

2. Szerokosc drogi w liniach rozgraniczajqcych -zgodnie z rysunkiem planu.

s 34.
1. Wyznacza sie tereny komunikacji - ciqg6w pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunku planu

symbolami: :A.KDP1, B.KDP1iB.KDP7, C.KDP1+C.KDP11, D.KDP1+D.KDP9, E.KDP1+E.KDP5,
F.KDP1, F.KDP2, G.KDP1+G,KDP4O, H,KDP1+H.KDP4, I.KDP1+I.KDP5, J.KDP1+J.KDP3,
K.KDPI, z podstawowym pzeznaczeniem pod ciqgi pieszo-jezdne.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siq zakaz lokalizacji obiekt6w kubaturowych.

3. SzerokoSi ciqgu pieszo-.jezdnego w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu.

s 3s.
1. \tvlizna?za siQ teren komunikacji - ciqg pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem : l.KP1 , z

podstawowym pzeznaczeniem pod ciqgi pieszy.

2. W terenie wfznaczonym w ust. I ustala si? zakaz lokalizacji obiekt6w kubaturowych.

3. Szerokosd ciqgu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczajqcych - zgodnie z rysunkiem planu.

s 36.
1. Wllz,nacz.a siQ tereny komunikacji - drogi transportu rolniczego, oznaczone na rysunku planu

symbolami: A.KR1+A.KR7, B.KR1+B.KR11, C.KR1+C.KR4, D.KR1+D.KR12, E.KR1+E.KR8,
F.KRI+ F.KR12, G.KR1+G.KRs, H.KR1+H.KR6, I.KRl+I.KR3, J.KR1+J.KR8, K.KR1+K.KR4, Z
podstawowym pzeznaczeniem pod drogi transportu rolniczego.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala siq zakaz lokalizacli obiektow kubaturowych.

3. Szerokosd dr6g transportu rolniczego w liniach rozgraniczajEcych - zgodnie z rysunkiem planu.

s 37.
1. WFnacza siq tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolami: C.KKI, F.KKI,

G.KK1+G.KKs, H.KK'|, l.KK1, K.KKI, K.KK2 z podstawowym pzeznaczeniem pod obiekty i

urzqdzenia inf rastruktury kolejowej.

2. W terenach wyznaczonym w ust. 1 ustala sie nastepujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztaftowania zabudowy:
1) maksymalny wska2nik powierzchni zabudowy - 80%:
2) wskaznikintensyrmoscizabudowy:

a) maksyrnalny - 0,8,
b) minimalny - 0,001;

3) maksymalna wysokosc obiekt6w i uzqdzei - 20 m,
4) minimalny wskaZnik powiezchni biologicznie czynnel - 10%.

Rozdzial lll. Ustalenia kof cowe

s 38.
Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie

s 3e.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia lej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

PTtT-EW zAeY
fitdy Gn!iny elkE

Wojew6dztwa Slqskiego

J

lc
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zal?lcznik nt 2
do uchwaly nr XVlll/180/2016

Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 2'l lipca 2016 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG

WNIESIONYCH DO WYTO2ONEGO DO PUBLIGZNEGO WGLADU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp
Data

wplywu
uwagi

Nazwisko i imig,
nazwa jednostki
organizacyjnej

iadres
zglaszaJqcego

uwagi

TreSC uwagi

Oznaczenie
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie
W6jta

w sprawie
rozpatrzenia

uwagi

Rozstrzygniqcie Rady
GminY

zalqcznik do uchwaly
nr XVlll/'180/2016

z dnia 21 lipca 2016 r.

Uwagi/
Uzasadnienie

UwzglQd
Nie

uwzgled Uwzgled
Nie

uwzgled.

1 2 4 6 7 I I 10

1
05 04 2016

Wniosek o zmianq
przeznaczenia na

nieruchomosci (lTO -
gospodarka

odpadami) ze
wzgledu na

sqsiedztwo terenu z
zabudowaniami
mieszkaniowymi

G,ITO1

Dz.4?9

Pietrowice Wlk

Wa2na inwestycja celu publicznego,
utTz ymanie przeznaczenia z

poprzedniego planu miejscowego

Wykaz dotyczy wylozonego do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przeslrzennego gminy Pietrowice Wielkie - Etap ll.

3.

Krystyna
Kubiczek

Ul. 1 Maja 117
47-480

Pietrowice WIk.



Lp
Data

wplywu
uwagi

Nazwisko i imie,
nazwa jednostki
organizacyjnej

iadres
zglaszajqcego

uwagi

TreSC uwagi

Oznaczenie
nieruchomoSci,
ktorej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecie
W6jta

w sprawie
rozpatrzenia

uwagi

Rozstrzygniecie Rady
Gminy

zalqcznik do uchwaly
nr XVllU180/2016

z dnia 21 lipca 2016 r.

Uwagi/
Uzasadnienie

Uwzgled
Nie

uwzgled Uwzgled
Nie

uwzglQd

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

2.1 08.04 2016
Piotr Parys

Ul. Ogrodowa 9
47-480 Lekart6w

Zmiana
przeznaczenia terenu

przy Swietlicy na
tereny sportu i

rekreacji USI

I.UM3

Lekart6w

Brak potrzeby zmiany przeznaczenia
terenu UM na US. Ustalenie

ptzez aczenia dzialki UM nie powoduje
ograniczefl w zakresie wylacznie
lokalizacji uslug sportu i rekreacji.

08 04 2016
Piotr Parys

Ul. Ogrodowa 9
47-480 Lekart6w

Wstzymanie prac
nad MPZP do czasu
wyjaSnienia sytuacji
prawnej dotyczqcej
stref oddzialywania

wiatrak6w.

Uwaga bezprzedmiotowa. Proiekt nie
zawiera dopuszczenia lokalizacji

urzqdzert produkujqcych energiQ z
odnawialnych 2r6del energii powyzej '100

kW wykorzystujqcych energie wiatru.

3 11.04.2016

Oswald i Maria
Schuderla

Ul. Raciborska
17

47-480 Lekart6w

Zaprzestanie prac
nad uchwaleniem

planu do czasu
uchwalenia przez

sejm RP tzw. Ustawy
odlegloSclowej

Uwaga bezprzedmiotowa. Projekt nie
zawiera dopuszczenia lokalizacji

wzEdzen produkujqcych energiQ z
odnawialnych 2r6del energii powy2ej 1 00

kW wykorzystu.iEcych energiQ wiatru.



Lp
Data

wplywu
uwagi

Nazwisko i imiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgtaszajqcego

uwagi

TreSC uwagi

Oznaczenie
nieruchomosci,
ktorej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecie
W6jta

w sprawie
rozpatrzenia

uwaqi

RozstrzygniQcie Rady
Gminy

zalqcznik do uchwaly
nr XVlll/180/2016

z dnia 21 lipca 2016 r.

Uwagi/
Uzasadnienie

Uwzgled
Nie

uwzglqd UwzglQd
Nie

uwzglgd

1 2 3 4 6 7 B I 10.

4 1 1.04.2016

Rudziok Artur
Ul. Polna 24

47 -480
Pietrowice Wlk

Ustanowienie zakazu
pryzmowania

kiszonek i obornika na
gruncie w odleglosci
60 m od okien i drzwi

budynk6w
mieszkalnych jak
r6wniez budowy

silos6w w te.i

odlegloSci.
Niedopuszczanie

pryzmowania
kiszonek i obornika na
gruncie w odleglosci

mniejszej niz 60 m od
d169 publicznych,
dojazdowych do

domOw mieszkalnych.

Caly obszar
planu

Uwaga czeSciowo uwzglqdniona.
W pozostalej czqSci uwagi ograniczenia

w tym zakresie regulujq przepisy
odrqbne.

PRZEWO tQZr',QY
RadY Gnriny 'te'{igl\iF

..t

5.

*l



Zalqcznik nr 3
do uchwaly nr XVlll/180/2016

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,
KT6RE NALEzA oo ZADAN 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 ll, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleza do zadarl

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

Dz.U. 22016 t. poz. 446) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z peepisami ofinansach

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

22013 t., poz. 885 z p62n. zm.).

sl
Przewiduje si? poniesienie nastQpujqcych nakladOw na infrastrukture, w tym

budowa d169,

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

rozbudowa sieci wodociqgowej.

s2
Zadania finansowane bQdE ze Srodk6w wlasnych gminy, Srodk6w - lfunduszy zewnetznych

oraz 6rodk6w podmiot6w prywatnych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.

s3
Realizacja inwestycji wymienionych w $ 1 odbywa6 si? bedzie sukcesywnie w miarq pozyskiwania

Srodk6w finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszaze objQtym planem.

PRZEr'.1
Rady Gmrrr

N ZACY
ice lYislkia

Henryk Matef


