
                                                                 Uchwała nr XIV/179/2008 
                                                                 Rady Gminy Pawłowice 

                                                                 z dnia 18 kwietnia 2008r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodaro wania  przestrzennego terenu 
poło Ŝonego w rejonie ulic Stawowej, Poprzecznej i Spokoj nej w sołectwie Warszowice 

 
    Na podstawie art. 18 ust 2 punkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   art. 3 ust. 1 art. 20           
ust. 1, art. 29  ust.1 ustawy z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) po stwierdzeniu zgodności projektu planu                 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pawłowice" po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji 
Działalności Społecznej 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere nu poło Ŝonego w rejonie ulic Stawowej, 
Poprzecznej i Spokojnej w sołectwie Warszowice 

 
Rozdział 1  

Przedmiot planu 

    § 1 
 
Ustalenia planu wyraŜone są w postaci  : 
1)Treści niniejszej uchwały Rady Gminy Pawłowice zawartej w rozdziałach :   
ROZDZIAŁ 1 Przedmiot  planu 
ROZDZIAŁ 2 Ustalenia ogólne 
ROZDZIAŁ 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego 
ROZDZIAŁ 4 Zasady ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego 
ROZDZIAŁ 5 Przeznaczenie terenu, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz  
                         zagospodarowania terenu  
ROZDZIAŁ 6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  
ROZDZIAŁ 7 Wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych 
ROZDZIAŁ 8 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie              
                         i ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  
ROZDZIAŁ 9 Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury  
                         technicznej 
ROZDZIAŁ10 Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania  
                         terenu 
ROZDZIAŁ 11 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu,  
                         w tym zakaz zabudowy  
ROZDZIAŁ 12 Szczegółowe zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości 
ROZDZIAŁ 13 Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
                         ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ROZDZIAŁ 14    Ustalenia końcowe. 
 
2) Załączników do niniejszej uchwały stanowiących jej integralną część: 
a) załącznika nr 1 - rysunku planu wykonanego na mapie zasadniczej w skali 1: 1000 wraz z wyrysem 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice” 
stanowiącego część graficzną ustaleń planu, w którym obowiązują następujące ustalenia wyraŜone 
graficznie : 
- granice obszaru objętego planem , 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych sposobach zagospodarowania,  
- przeznaczenie terenu określone symbolami cyfrowo – literowymi, 
- sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi i kontrolowanymi. 



b) załącznika nr 2  zawierającego „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu”, 
c) załącznika nr 3 zawierającego „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice w sprawie sposobu 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 
własnych gminy oraz  zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”. 
 
Rozdział 2  

Ustalenia ogólne 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o  :  
1) planie – naleŜy przez to rozumieć niniejszy   miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoŜonego w rejonie ulic  Stawowej, Poprzecznej i Spokojnej w sołectwie Warszowice, 
2) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  terenu połoŜonego w rejonie ulic  Stawowej, Poprzecznej i Spokojnej w sołectwie 
Warszowice  sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiący załącznik  nr 1 do 
Uchwały,  będący  integralną częścią  ustaleń planu, 
3) obszarze – naleŜy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem, 
4) terenie – naleŜy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu               
i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym, 
5) działce – naleŜy przez to rozumieć teren wyodrębniony na mapie ewidencyjnej i oznaczony 
numerem w rejestrze gruntów, 
6) przeznaczeniu terenu (bez bliŜszego określenia) - naleŜy przez to rozumieć przeznaczenie 
podstawowe, 
7) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które 
przewaŜa powierzchniowo i funkcjonalnie na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,  
8) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŜy przez to rozumieć przeznaczenie terenu lub obiektu inne 
niŜ podstawowe i które to przeznaczenie uzupełnia,  
9) usługach lokalnych - naleŜy przez to rozumieć wszelkie usługi poprawiające standardy Ŝycia                  
i zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców. Są to usługi takie jak: handel (z wyłączeniem 
handlu hurtowego) , gastronomia, finanse i ubezpieczenia, biura, usługi doradztwa prawnego                    
i finansowego, usługi szkoleniowe, oświatowe i kulturalne, salony sztuki, usługi reklamowe, usługi 
sportu, w tym kluby fitness, siłownie, gabinety odnowy, usługi  zdrowia w formie gabinetów lekarskich 
lub przychodni lekarza domowego, przychodnie weterynaryjne, usługi w zakresie rzemiosła 
usługowego oraz inne podobne,  
10) rzemiośle usługowym- naleŜy przez to rozumieć działalność związaną z bezpośrednią obsługą 
detaliczną mieszkańców, 
11) powierzchni zabudowy - naleŜy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut poziomy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki budowlanej,  
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŜy przez to rozumieć linię zabudowy kształtowaną 
dowolnie, której nie moŜe przekroczyć Ŝaden punkt rzutu budynku, 
13) wysokości zabudowy - naleŜy przez to rozumieć wysokość mierzoną w metrach od poziomu 
terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropu  bądź najwyŜej 
połoŜonej krawędzi stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową łącznie z grubością izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przykrycia, 
14) reklamie wielkoformatowej - naleŜy przez to rozumieć wolnostojący obiekt reklamowy                          
o powierzchni przekraczającej wymiary 6 m2 lub wysokości większej niŜ 5 m,  
15) infrastrukturze technicznej - naleŜy przez to rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i związane              
z nimi  obiekty świadczące niezbędne usługi dla obszaru objętego planem w zakresie energetyki, 
dostarczania gazu, ciepła  i wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki, radiotechniki 
i radiolokacji, 
16) strefach kontrolowanych i technicznych - naleŜy przez to rozumieć pasy terenu połoŜone po obu 
stronach osi sieci infrastruktury technicznej lub otaczające urządzenia infrastruktury technicznej                
o szerokości określonej w przepisach odrębnych, objęte zakazem lub ograniczeniem zabudowy           
i umoŜliwiające dostęp do tej sieci w celach jej realizacji, eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz  
zapewniające bezpieczeństwo ich uŜytkowania, 
17) przepisach odrębnych - naleŜy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ich aktami 
wykonawczymi. 



Rozdział 3  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego 

      § 3 

Obszar objęty  planem obejmuje  powierzchnię 2,76  ha terenu. 
Dla ukształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego  planem, ustala się : 
1) układ ulic dojazdowych, których rozmieszczenie ustalono na rysunku planu, 
2) wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych terenów określone w rozdziale 5 niniejszej uchwały, 
3) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenu określone  w rozdziale 10 
niniejszej uchwały, 
4) szczególne  warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu określone               
w rozdziale 11 niniejszej uchwały, 
5) szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości określone w rozdziale 12 
niniejszej uchwały. 

      § 4 

Dla terenów, na których dopuszcza się realizację budynków i obiektów budowlanych ustala się 
odległości budynków od granicy działki oraz linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

      § 5 

1.Na obszarze objętym planem zakazuje się: 
1) realizacji nowych napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej za 
wyjątkiem sieci przyłączeniowych, 
2) realizacji wolnostojących masztów i konstrukcji wieŜowych dla montaŜu stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

2. Na obszarze objętym planem nakazuje się docelowe skablowanie linii elektroenergetycznej 20 kV 
przecinającej teren  po wyeksploatowaniu istniejącej sieci i podpór. Uwolnione w ten sposób tereny 
mogą być wykorzystane jako zieleń, drogi, parkingi, inne sieci infrastruktury technicznej lub teŜ                
w sposób taki, jak tereny sąsiednie z uwzględnieniem innych ustaleń planu dla tych  terenów. 

 

                                                                          Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  i  krajobrazu kulturowego   

       § 6 

Dla zapewnienia ciągłości systemu przyrodniczego na terenach przeznaczonych do zainwestowania 
nakazuje się pozostawienie w formie biologicznie czynnej  nie mniej niŜ 40 % powierzchni działki 
budowlanej w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 6 MN, 7 MN i 8 MN.  
 

       § 7 
 
Dla ochrony czystości powietrza atmosferycznego : 
1) nakazuje się realizację zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych systemów 
cieplnych o niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,  
2) zakazuje się stosowanie do ogrzewania pomieszczeń pieców o sprawności spalania poniŜej 70 %.  
 

       § 8 

Dla ochrony powierzchni ziemi, wód gruntowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,na terenach 
objętych planem : 
1.Zakazuje się : 
1) realizacji lokalnych systemów gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
2) lokalizowania punktów usługowych w zakresie gromadzenia, składowania i przetwarzania wszelkich 
odpadów, w tym złomowisk, 
3) składowania odpadów i ich utylizacji w miejscach do tego nie wyznaczonych. 



 
2.Ustala się : 
1) obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej, 
2) obowiązek usuwania odpadów zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami obowiązującymi              
w Gminie Pawłowice.  
3.Nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez  właściwe 
zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych. 
 

       § 9 

Na terenie objętym  planem ustala się zakaz lokalizacji  źródeł hałasu, które mogłyby pogorszyć klimat 
akustyczny na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, którego dopuszczalne wartości 
określają przepisy odrębne. 
 

       § 10 
 
Na obszarze objętym  planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest  wymagane            
w rozumieniu przepisów odrębnych.  
 
                                                                          Rozdział  5 

Przeznaczenie terenu, zasady, standardy kształtowan ia zabudowy i zagospodarowania terenu   

       § 11 

1. Przeznaczenie terenu, zasady, standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustala się dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
numerami i symbolami na rysunku planu. 
2. W terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi pas terenu połoŜony pomiędzy linią zabudowy              
a linią rozgraniczającą ulice moŜe być wykorzystany wyłącznie na cele infrastruktury technicznej, 
dojazdy, parkingi i zieleń urządzoną. 

        § 12 

W obszarze objętym  planem ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 
1 KDL - tereny publicznej komunikacji drogowej ulica Stawowa o klasie technicznej L – do adaptacji, 
2 KDX - teren publicznej komunikacji drogowej – ulica Poprzeczna o klasie ulicy technicznej ulicy 
dojazdowej pieszo–jezdnej – do adaptacji,   
3 KDX - teren publicznej komunikacji drogowej – ulica Spokojna o klasie ulicy technicznej ulicy 
dojazdowej  pieszo – jezdnej – do adaptacji,   
4 KDX  -  teren publicznej komunikacji drogowej – projektowane przedłuŜenie ulicy Spokojnej o klasie 
ulicy technicznej ulicy dojazdowej pieszo–jezdnej – do realizacji,  
5 R - tereny rolne – bez prawa zabudowy, 
6 MN, 7 MN i 8 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

               § 13 

Dla terenów o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych sposobach zagospodarowania ustala się 
następujące warunki zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki zabudowy  : 
1.Dla terenu oznaczonego symbolem  1 KDL  ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny publicznej komunikacji drogowej – ulica klasy  technicznej L, 
2) przeznaczenie uzupełniające sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i  zieleń przyuliczna, 
3) w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbolem 1 KDL dopuszcza się lokalizację przystanków 
komunikacji drogowej i ścieŜki rowerowej . 
4) adaptuje się istniejące urządzenia drogowe oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej                  
z moŜliwością budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących . 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem  2 KDX  i stanowiącym część ulicy Poprzecznej drogi publicznej 
dojazdowej ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - komunikacja drogowa i piesza, w tym urządzenia drogowe (chodniki), 
2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 



3) adaptuje się istniejące urządzenia drogowe oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej                 
z moŜliwością budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących . 
3.Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDX- ulicy Spokojnej o szerokości w liniach rozgraniczających 
4 – 5 m ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe- komunikacja drogowa i piesza, 
2) przeznaczenie uzupełniające- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) adaptuje się istniejące urządzenia drogowe oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej                
z moŜliwością budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących. 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem  4 KDX  ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe- tereny komunikacji droga dojazdowa  pieszo – jezdna, 
2) przeznaczenie uzupełniające- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) parametry i warunki zagospodarowania- szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5 m, w całości 
utwardzona. 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem  5 R  ustala się przeznaczenie na cele rolnicze, bez prawa 
zabudowy.  
6.Dla terenu oznaczonego symbolami   6 MN  i  7 MN  ustala się: 
1)przeznaczenie podstawowe- mieszkalnictwo w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, 
2)przeznaczenie uzupełniające- przeznaczenie usługowe (usługi lokalne i rzemiosło usługowe), 
garaŜe i zabudowa gospodarcza, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, sady i ogrody 
przydomowe, parkingi, dojazdy, drogi wewnętrzne, 
3) na terenach oznaczonych symbolami 6 MN i  7 MN adaptuje się istniejące zainwestowanie                   
i zagospodarowanie, 
4) przy realizacji zabudowy gospodarczej i garaŜy wysokość zabudowy  nie moŜe być większa niŜ 6m. 
5) ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) łączna powierzchnia zabudowy- (w tym obiektów gospodarczych i garaŜy)- nie więcej niŜ  40 % 
powierzchni działki, 
b) minimalna szerokość frontu działki- 18 m. 
6) Dla budynku mieszkalnego ustala się: 
a) wysokość zabudowy nie więcej niŜ 12 m, w tym poddasze uŜytkowe, 
b) dach wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 15 – 450 , 
c) kierunek głównej kalenicy: 
 - prostopadły lub równoległy do ulic oznaczonych symbolami 1 KDL, 2 KDX, 3 KDX, 4 KDX,   
d) przy realizacji wjazdu na działkę ustala się obowiązek odsunięcia bramy wjazdowej na działkę na 
odległość umoŜliwiającą warunkowe zatrzymanie i postój bez naruszenia płynności ruchu ciągów 
drogowych i pieszych. 
7.Dla terenu oznaczonego symbolem   8 MN   ustala się  : 
1) przeznaczenie podstawowe- mieszkalnictwo w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej lub 
szeregowej, 
2)   przeznaczenie uzupełniające: 
a) w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej - jak dla terenu oznaczonego symbolami 6 MN i 7 MN, 
b) w zabudowie jednorodzinnej szeregowej- garaŜe zabudowa gospodarcza, infrastruktura techniczna, 
zieleń urządzona, ogrody przydomowe, parkingi, dojazdy, 
3) ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej jak dla terenu oznaczonego symbolami  6 MN i 7 MN, określone w  § 13 ust. 6 punkty 4) 
do 6). 
4) ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy szeregowej: 

a) łączna powierzchnia zabudowy (w tym obiektów gospodarczych i garaŜy)- nie więcej 
      niŜ 55 %  powierzchni działki , 
b) minimalna szerokość frontu działki- 7,5 m, 
c) wysokość zabudowy nie więcej niŜ 12 m, 
d) dach dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych 15 – 45 % lub dach płaski, 
e) kąt nachylenia połaci dachowych naleŜy ustalić wspólny dla całego zespołu zabudowy 

szeregowej, 
f) kierunek kalenicy- prostopadły do osi ulicy, 
g) minimalna odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni- 7 m . 

5) dla budynku gospodarczego i garaŜy ustala się  : 
          a) wysokość obiektu  -  do  6,0 m, 

b) dach projektowany indywidualnie. 

 



 

                                                                     § 14 

Ustalone w  § 13 parametry, wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują przy zmianie 
sposobu uŜytkowania, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektów istniejących oraz budowie 
obiektów i robotach budowlanych. 
 

Rozdział  6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków   

                                                                                § 15 

Na terenie objętym planem nie występują: 
1) obiekty i strefy ochrony konserwatorskiej objęte rejestrem obiektów zabytkowych, 
2) tereny i obiekty objęte lokalną ochroną konserwatorską i nie ustala się lokalnych wymagań                     
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.  
 

    Rozdział 7 
                         Wymagania wynikaj ące z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych  

                                                                                § 16 

1.Dla realizacji celów publicznych wyznacza się: 
     -  tereny ulic oznaczone symbolami  1 KDL,   2 KDX,   3 KDX,   4 KDX .      

2.  W liniach rozgraniczających dróg, o których mowa w  ust. 1 zakazuje się lokalizacji  wolnostojących    
     reklam wielkoformatowych . 
 

    Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie                         i ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów 

 
         § 17 

Ochroną przed hałasem obejmuje się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W rozumieniu 
przepisów o ochronie przed hałasem terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej są tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 6 MN, 7 MN i 8 MN. 
 

        § 18  

W rozumieniu przepisów odrębnych w obszarze objętym planem nie występują:  
1) tereny zamknięte i ich strefy ochronne, 
2) tereny zagroŜone osuwaniem mas ziemnych, 
3) tereny zagroŜone powodzią , 
4) tereny objęte prawnymi formami ochrony przyrody, 
5) tereny leśne. 

              § 19 

1.W rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych terenami objętymi ochroną prawną są 
grunty rolne IV klasy bonitacyjnej oznaczone w planie symbolem 5 R.  
2. Dla ochrony kompleksu rolnego w skład którego wchodzą grunty rolne oznaczone w planie 
symbolem 5 R ustala się zakaz zabudowy tych gruntów. 
 



    Rozdział 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów kom unikacji i infrastruktury technicznej  

        § 20 

1.Aby zapewnić dostępność  komunikacyjną terenów mieszkaniowych dla obsługi  obszaru objętego 
planem ustala się obowiązek realizacji drogi  dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KDX oraz adaptację istniejących ulic: Stawowej, Poprzecznej i Spokojnej oznaczonych odpowiednio 
symbolami 1 KDL, 2 KDX i 3 KDX.  
2.Warunkiem realizacji zabudowy na terenach objętych  planem jest wyposaŜenie tych terenów               
w sieci i niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz sieci i urządzenia 
teletechniczne z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale. 
3.Tereny pomocnicze komunikacji – parkingi i garaŜe będą lokalizowane na działkach 
mieszkaniowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych  symbolami  : 6 MN,   7 MN , 8 MN   
 
               § 21 

1.Adaptuje się istniejący system sieci infrastruktury technicznej wraz z ich strefami technicznymi                 
i kontrolowanymi.  
2. Wkroczenie z inwestycją w strefę techniczną lub kontrolowaną jest dopuszczalne wyłącznie na 
warunkach określonych przez zarządcę drogi. 
 

             § 22 

Zaopatrzenie w wodę moŜe być realizowane z istniejących wodociągów przebiegających przez obszar 
objęty planem. 
 
            § 23 

1. Odprowadzenie ścieków naleŜy realizować w systemie rozdzielczym. 
2. Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do istniejącej gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
 
             § 24 
 
1.Zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów realizowanych na obszarze objętym  planem naleŜy 
zapewnić poprzez włączenie w istniejący system sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 
2. Adaptuje się istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne wraz z ich strefami technicznymi, 
wolnymi od zabudowy i zadrzewienia o szerokości: 
     -  2 x 8 m- od linii  SN  20 kV , 
     -  2 x 2 m- od linii  SN  1 kV. 
3.Zaopatrzenie w energię elektryczną nowych obiektów będzie realizowane w ramach indywidualnych 
umów przyłączeniowych. 
4.Dopuszcza się zabudowę terenu w strefach technicznych linii napowietrznej  20kV i 1kV po 
uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z właścicielem linii.  
 
            § 25 

Źródłem zaopatrzenia obiektów w ciepło do ogrzewania budynków, podgrzewania wody                            
i przygotowywania posiłków moŜe być energia elektryczna, gaz oraz indywidualne proekologiczne 
źródła ciepła. 
 
           § 26 

1.Zaopatrzenie w gaz moŜe być realizowane z sieci gazowej  średniopręŜnej  stalowej Ø 50 
przebiegającej w liniach rozgraniczających ulic: Stawowej i Poprzecznej, w oparciu o indywidualne 
umowy o dostawę gazu zawarte z operatorem sieci gazowej. 



2.Adaptuje się istniejące przyłącza gazowe zaopatrujące w gaz obiekty połoŜone na terenie 
oznaczonym symbolami 6 MN i 7 MN. 
 

    § 27 

1.Obsługa teletechniczna obszaru wymaga kompleksowej budowy sieci i urządzeń teletechnicznych. 
2.Przy realizacji sieci i urządzeń teletechnicznych dopuszcza się: 
1) sytuowanie tej sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych, 
2) w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bezpieczeństwa lub innymi, wynikającymi          
z potrzeb społeczno – gospodarczych, sytuowanie tejŜe sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg,                
z zachowaniem przepisów odrębnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów, 
3) lokalizację naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych 
technicznie lokalizacjach, jako obiektów wolnostojących (na terenie posiadanym lub nabywanym przez 
gestora sieci), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą 
ich właścicieli, 
4) zamianę sieci napowietrznych na sieci doziemne, 
5) wykonywanie przekładki istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem 
terenów za zgodą gestora sieci, 
6) budowę i rozbudowę telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych wraz z niezbędnymi obiektami                 
i antenami linii radiowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym 
szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami magnetycznego promieniowania 
niejonizującego. 
3. Adaptuje się istniejące napowietrzne sieci teletechniczne przebiegające w liniach rozgraniczających 
ulicy Stawowej. 
            § 28 

1.Na całym obszarze objętym planem ustala się moŜliwość realizacji sieci, instalacji i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych i parkingów niezbędnych dla obsługi obszaru          
z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej uchwale.  
2.Przy realizacji nowego zainwestowania, zmianie zagospodarowania terenu lub realizacji nowych 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy uwzględnić minimalne odległości od istniejących sieci 
infrastruktury technicznej określone przepisami odrębnymi. 
 

            § 29 

Przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się obowiązek: 
a) zapewnienia dostępu do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w trybie eksploatacji jak                 
i w trybie awaryjnym, 
b) uwzględnienia w planowanym zagospodarowaniu odpowiednich stref i odległości od sieci                        
i urządzeń infrastruktury technicznej. 
            § 30 

1.Sieci infrastruktury technicznej naleŜy realizować uwzględniając racjonalność wykorzystania terenu 
poprzez ich prowadzenie w liniach rozgraniczających ulic a w razie braku takiej moŜliwości -
równolegle do ulicy lub granicy działki i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.  
2.Przy projektowaniu i lokalizacji sieci infrastruktury technicznej naleŜy przestrzegać minimalnych 
odległości pomiędzy róŜnymi rodzajami uzbrojenia technicznego określonych w przepisach 
odrębnych. 
 

Rozdział 10 

       Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa nia, urz ądzania i u Ŝytkowania terenu 

           § 31 

Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym 
planie, tereny w obszarze objętym planem mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy tj.           
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego planu. 



 
Rozdział 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz og raniczenia w ich u Ŝytkowaniu,w tym 
zakaz zabudowy  
 

     § 32 

1. Obszar objęty planem jest zlokalizowany w zasięgu czwartorzędowego, uŜytkowego piętra 
wodonośnego, w którym wody podziemne występują płytko i nie posiadają ciągłej pokrywy izolującej, 
chroniącej poziom wodonośny od zagroŜeń zewnętrznych. Dla tego obszaru ustala się: 
a) obowiązek uregulowania gospodarki wodno– ściekowej kaŜdej inwestycji przed uzyskaniem 
pozwolenia na jej uŜytkowanie, 
b) prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem lokalnych przepisów o utrzymaniu czystości               
i porządku w gminach.  
2.Lokalizacja obiektów mogących bezpośrednio zagrozić jakości wód podziemnych                                     
i powierzchniowych musi spełniać wymogi bezpiecznej ich eksploatacji. 
 
             § 33 

Obszar objęty  planem znajduje się poza terenem górniczym „KrzyŜowice III” oraz poza wpływem 
projektowanej do  2020 roku (koniec koncesji) eksploatacji górniczej  KWK  „Pniówek”, zatem przy 
realizacji zabudowy nie są wymagane zabezpieczenia wynikające ze skutków przewidywanej 
eksploatacji górniczej. 
 

     § 34 

1.W granicach objętych planem występują lokalne ograniczenia i utrudnienia w realizacji ustalonych 
planem przeznaczeń, które wynikają z istniejącego technicznego zainwestowania obszaru, w tym: 
1) przebiegu linii elektroenergetycznej SN 20 kV , 
2) gazociągu niskiego ciśnienia Ø 50 , 
3) kolektora sanitarnego Ø 200 , 
4) wodociągu Ø 110 , 
5) przyłączy sieciowych wraz z ich strefami kontrolowanymi i technicznymi. 
2.Dopuszcza się moŜliwość likwidacji, zmiany trasy lub innego sposobu prowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej niŜ ma to miejsce w stanie istniejącym. 
     

     § 35 
W rozumieniu przepisów odrębnych o ochronie przed hałasem tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem  6 MN  i  7  MN  są terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

     § 36 

Na obszarze objętym  planem zakazuje się umieszczania wolnostojących wielkogabarytowych 
nośników reklamowych na działkach przylegających bezpośrednio do ulic : Stawowej, Poprzecznej          
i Spokojnej. 
    

Rozdział 12 

Szczegółowe zasady, warunki scalania i podziału nie ruchomo ści 

       § 37 

1.Na obszarze objętym  planem nie ustala się obowiązku scalania gruntów wymaganego na 
podstawie przepisów szczególnych. 
2.Ustala się moŜliwość scalania i podziału nieruchomości dla realizacji zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustalonym w  planie przeznaczeniem. 
3.Ustala się moŜliwość podziału i scalania nieruchomości bez ograniczeń jeśli występuje jeden                    
z podanych niŜej warunków  : 



1) podział nieruchomości następuje w celu regulacji stanu władania gruntem lub poprawy warunków 
geometrycznych działki, 
2) podział nieruchomości następuje w celu realizacji przeznaczenia terenu ustalonego planem, 
3) podział nieruchomości następuje w celu wydzielenia terenów dla ulic, dojazdów, parkingów, placów 
manewrowych i urządzeń infrastruktury technicznej. 
4.Przy podziale nieruchomości  połoŜonych przy istniejących i projektowanych ulicach : 
1) ustala się zasadę  prowadzenia w miarę moŜliwości podziału nieruchomości prostopadle do ulicy 
lub równolegle do  działek sąsiednich, 
2) zakazuje się wydzielania działek:  
a) o powierzchni mniejszej niŜ  225 m2 dla zabudowy szeregowej, 
b) o powierzchni mniejszej niŜ  700 m2  dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej. 
Zakaz ten nie dotyczy terenów wydzielanych na potrzeby komunikacji, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz terenów wydzielanych na potrzeby powiększenia sąsiedniej nieruchomości. 
   

Rozdział 13 

Stawki procentowe na podstawie których ustala si ę opłat ę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos podarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 z pó źniejszymi zmianami) 

      § 38 

Na obszarze objętym planem ustala się   20 %  stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, określonej w stosunku do wszystkich terenów objętych planem. 
 

Rozdział  14 
                  Ustalenia ko ńcowe  

       § 39 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

       § 40 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 
 
Uzasadnienie do uchwały  

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Warszowicach przy ul. 

Stawowej Poprzecznej i Spokojnej. 

Uchwała ta stanowi wykonanie uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr V/49/2007 z dnia 23 
marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr  XIV/ 179 /2008   Rady Gminy  
Pawłowice  z dnia 18.04.2008 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  RADY  GMINY  PAWŁOWICE 

o sposobie rozpatrzenia uwag zło Ŝonych do „ Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło Ŝonego w rejonie ulic : Stawowej, Poprzecznej i Spok ojnej                   

w sołectwie Warszowice " nieuwzgl ędnionych przez Wójta Gminy Pawłowice 
 
Zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami ) po zapoznaniu się z listą 
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Pawłowice uwag zgłoszonych do projektu                                     
„ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic : Stawowej, 
Poprzecznej i Spokojnej w sołectwie Warszowice "   
 

Rada Gminy Pawłowice postanawia  : 
 

1. Nie uwzględnić uwag zgłoszonych przez Pana Kazimierza Zorębę zamieszkałego                              
43-254 Warszowice ul. Spokojna 2, dotyczących :  
 
1.1 zmiany przebiegu ulicy Spokojnej zgodnie z załączonym do uwagi szkicem  

z następującym uzasadnieniem  : 
Lokalizacja przedłuŜenia ulicy Spokojnej została utrzymana w przebiegu zgodnie z dotychczasowym 
planem miejscowym. Proponowane w uwadze rozwiązanie drogowe jest nieprawidłowe ze względu na 
geometrię dróg i wyprowadzenie ul. Spokojnej w zakręt ulicy Stawowej. Dla przebiegu ul. Spokojnej 
według ustaleń obowiązującego planu miejscowego opracowano juŜ dokumentację projektową. 
Likwidacja istniejącego przewęŜenia ulicy Spokojnej wymagałaby ingerencji w układ istniejących 
prywatnych działek budowlanych o przeznaczeniu mieszkaniowym i w konsekwencji wykupu przez 
gminę ich części po cenach rynkowych. Biorąc pod uwagę funkcję ulicy Spokojnej jako ulicy 
dojazdowej pieszo – jezdnej, słuŜącej bezpośredniej obsłudze kilkunastu budynków oraz projektowany 
drugi wyjazd z ulicy Spokojnej na ulicę Stawową, utrzymano geometrię ulicy Spokojnej zgodnie ze 
stanem istniejącym  
 
1.2. umoŜliwienia wykupienia od Gminy terenu połoŜonego na południe od działki 1270/46 ( obszar 
oznaczony literą C na załączonym do uwagi szkicu ) w cenie wykupu nieuŜytków gminnych 

z następującym uzasadnieniem : 
Proponowany wykup gruntów od gminy po cenie poniŜej wartości gruntów budowlanych jest 
niekorzystny dla gminy pod względem ekonomicznym. Ustalenia dotychczasowego planu 
miejscowego (nadal obowiązującego) w odniesieniu do ul. Spokojnej zostały podtrzymane w 
przedłoŜonym projekcie planu, ze względu między innymi na fakt, Ŝe została juŜ opracowana 
dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Spokojnej, a ponadto taki przebieg ulicy pozwala 
wydzielić nowe działki budowlane pomiędzy ul. Stawową a projektowaną ulicą Spokojną. SprzedaŜ 
tych działek będzie realizowana po cenach działek budowlanych, a wysokość ceny będzie wynikała z 
przetargu.  
 
2. Nie uwzględnić uwag zgłoszonych przez Pana Edwarda Łakotę zamieszkałego 43-254 
Warszowice,  ul. Spokojna 4 dotyczących : 
 
2.1. zmiany lokalizacji ulicy Spokojnej zgodnie z załączonym do uwag szkicem, co zdaniem 
składającego uwagę poprawiłoby funkcjonowanie tej drogi a w szczególności wyeliminowałoby  
trudności dojazdu większych samochodów do posesji przy ul. Spokojnej 10,18,20 dzięki ominięciu 
istniejącego przewęŜenia 



 
z następującym uzasadnieniem : 

Lokalizacja przedłuŜenia ulicy Spokojnej została utrzymana w przebiegu zgodnie z dotychczasowym 
planem miejscowym. Proponowane w uwadze rozwiązanie drogowe jest nieprawidłowe ze względu na 
geometrię dróg i wyprowadzenie ul. Spokojnej w zakręt ulicy Stawowej. Dla przebiegu ul. Spokojnej 
według ustaleń obowiązującego planu miejscowego opracowano juŜ dokumentację projektową.  
Likwidacja istniejącego przewęŜenia ulicy Spokojnej wymagałaby ingerencji w układ istniejących 
prywatnych działek budowlanych o przeznaczeniu mieszkaniowym i w konsekwencji wykupu przez 
gminę ich części po cenach rynkowych. Biorąc pod uwagę funkcję ulicy Spokojnej jako ulicy 
dojazdowej pieszo – jezdnej, słuŜącej bezpośredniej obsłudze kilkunastu budynków oraz projektowany 
drugi wyjazd z ulicy Spokojnej na ulicę Stawową, utrzymano geometrię ulicy Spokojnej zgodnie ze 
stanem istniejącym  
 
2.2 umoŜliwienia wykupienia od Gminy terenu połoŜonego na południe od działki 1273/46 ( obszar 
oznaczony literą B na załączonym do uwagi szkicu ) z zaznaczeniem, Ŝe nie będzie ten teren 
zakwalifikowany jako teren budowlany 
 

z następującym uzasadnieniem : 
Proponowany wykup gruntów od gminy po cenie poniŜej wartości gruntów budowlanych jest 
niekorzystny dla gminy pod względem ekonomicznym. Ustalenia dotychczasowego planu 
miejscowego (nadal obowiązującego) w odniesieniu do ul. Spokojnej zostały podtrzymane                     
w przedłoŜonym projekcie planu, ze względu między innymi na fakt, Ŝe została juŜ opracowana 
dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Spokojnej, a ponadto taki przebieg ulicy pozwala 
wydzielić nowe działki budowlane pomiędzy ul. Stawową a projektowaną ulicą Spokojną. SprzedaŜ 
tych działek będzie realizowana po cenach działek budowlanych, a wysokość ceny będzie wynikała         
z przetargu.  
 
3. Nie uwzględnić uwag zgłoszonych przez Pana Kazimierza Zorębę zamieszkałego                                  
43-254 Warszowice ul. Spokojna 2 oraz Pana Edwarda Łakotę zamieszkałego  43-254 Warszowice   
ul. Spokojna 4, dotyczących :  
 
3.1.zmiany lokalizacji ulicy Spokojnej zgodnie z załączonym do uwag szkicem, co zdaniem 
składającego uwagę poprawiłoby funkcjonowanie tej drogi a w szczególności wyeliminowałoby 
trudności dojazdu większych samochodów do posesji przy ul. Spokojnej 10,18,20 dzięki ominięciu 
istniejącego przewęŜenia 
 

z następującym uzasadnieniem : 
Lokalizacja przedłuŜenia ulicy Spokojnej została utrzymana w przebiegu zgodnie z dotychczasowym 
planem miejscowym. Proponowane w uwadze rozwiązanie drogowe jest nieprawidłowe ze względu na 
geometrię dróg i wyprowadzenie ul. Spokojnej w zakręt ulicy Stawowej. Dla przebiegu ul. Spokojnej 
według ustaleń obowiązującego planu miejscowego opracowano juŜ dokumentację projektową. 
Likwidacja istniejącego przewęŜenia ulicy Spokojnej wymagałaby ingerencji w układ istniejących 
prywatnych działek budowlanych o przeznaczeniu mieszkaniowym i w konsekwencji wykupu przez 
gminę ich części po cenach rynkowych. Biorąc pod uwagę funkcję ulicy Spokojnej jako ulicy 
dojazdowej pieszo – jezdnej, słuŜącej bezpośredniej obsłudze kilkunastu budynków oraz projektowany 
drugi wyjazd z ulicy Spokojnej na ulicę Stawową, utrzymano geometrię ulicy Spokojnej zgodnie ze 
stanem istniejącym. 

 
3.2. umoŜliwienia wykupienia od Gminy nieuŜytków celem ich zagospodarowania, co poprawi zdaniem 
składających uwagę wizerunek okolicy 
 

z następującym uzasadnieniem : 
W dotychczasowym planie miejscowym nadal obowiązującym, tereny o których mowa w uwadze są 
przeznaczone na cele realizacji mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej. Propozycja, złoŜona przez 
składającego uwagę, ich wykupienia po cenie nieuŜytków jest niekorzystna dla gminy  jako sprzedaŜ 
terenów mieszkaniowych poniŜej ich rynkowej wartości.  



 
4. Nie uwzględnić uwag zgłoszonych przez Państwa Urszulę i Czesława Lasek zamieszkałych               
43-254 Warszowice ul. Pszczyńska 114, dotyczących :   
 
4.1 stwierdzenia niecelowości określania w planie szerokości linii rozgraniczających z uwagi na fakt, 
Ŝe odległości te są określane odrębnymi przepisami, które mogą ulec zmianie 
 

z następującym uzasadnieniem : 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 punkt 1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r., w planie miejscowym linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu ustala się 
obowiązkowo.   
 
4.2. braku zgody na brzmienie § 25 „ Źródłem zaopatrzenia obiektów w ciepło do ogrzewania 
budynków, podgrzewania wody i przygotowania posiłków moŜe być energia elektryczna, gaz, oraz 
indywidualne proekologiczne źródła ciepła”, który zdaniem składających uwagę niepotrzebnie zawęŜa 
moŜliwość stosowania innych rodzajów energii. Nadmieniając, Ŝe na terenie gminy Pawłowice 
stosowanie proekologicznych rodzajów energii jest zalecane i promowane, ale nie wymagane 
 

z następującym uzasadnieniem : 
Obowiązek ochrony środowiska ( w tym powietrza atmosferycznego ) nakłada na sporządzającego 
plan art. 1 pkt. 3  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
który obliguje  sporządzającego plan do uwzględnienia wymagań ochrony środowiska  
 
5. Nie uwzględnić uwag zgłoszonych przez Panią Halinę Wowra zamieszkałą                                       
43-254 Warszowice ul. Pszczyńskiej 58, dotyczących :  
 
5.1 braku zgody na brzmienie § 25 „ Źródłem zaopatrzenia obiektów w ciepło do ogrzewania 
budynków, podgrzewania wody i przygotowania posiłków moŜe być energia elektryczna, gaz, oraz 
indywidualne proekologiczne źródła ciepła”, który zdaniem składającej uwagę niepotrzebnie zawęŜa 
moŜliwość stosowania innych rodzajów energii 
 

z następującym uzasadnieniem : 
Obowiązek ochrony środowiska ( w tym powietrza atmosferycznego ) nakłada na sporządzającego 
plan art. 1 pkt. 3  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
który obliguje  sporządzającego plan do uwzględnienia wymagań ochrony środowiska  
 
5.2 wyraŜenia poglądu, Ŝe celowym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zmian polegających na 
przeprowadzeniu ulicy Spokojnej wzdłuŜ działek będących własnością składającej uwagę ( działki nr 
1275/46, 1276/46), a następnie w linii prostej jej wyprowadzenie na ulicę Stawową.    W przypadku 
wprowadzenia tego rozwiązania zobowiązuje się ona do dokonania zakupu gruntu pomiędzy jej 
działką a ulicą stawową w cenie zakupu poniŜej wartości terenów budowlanych. 

z następującym uzasadnieniem : 
1) Proponowane w uwadze rozwiązanie drogowe jest nieprawidłowe ze względu na geometrię dróg          
i wyprowadzenie ul. Spokojnej w zakręt ulicy Stawowej 
2) Proponowany wykup gruntów od gminy po cenie poniŜej wartości gruntów budowlanych jest 
niekorzystny dla gminy pod względem ekonomicznym  
3) Ustalenia dotychczasowego planu miejscowego ( nadal obowiązującego ) w odniesieniu do               
ul. Spokojnej zostały podtrzymane w przedłoŜonym projekcie planu, ze względu między innymi na 
fakt, Ŝe została juŜ opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Spokojnej, a ponadto taki 
przebieg ulicy pozwala wydzielić nowe działki budowlane pomiędzy ul. Stawową a projektowaną ulicą 
Spokojną. SprzedaŜ tych działek będzie realizowana po cenach działek budowlanych, a wysokość 
ceny będzie wynikała z przetargu.  
 



 
Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr  XIV/ 179 /2008   Rady Gminy  
Pawłowice  z dnia 18.04.2008 r. 

 
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E 
R A D Y   G M I N Y   P A W Ł O W  I C E  

 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym plani e zagospodarowania przestrzennego 

terenu poło Ŝonego w rejonie ulic Stawowej, Poprzecznej i Spokoj nej w sołectwie Warszowice, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt óre nale Ŝą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o f inansach publicznych 
 
 
1. Gmina Pawłowice będzie inwestorem zapisanych w planie inwestycji naleŜących do zadań 
własnych gminy z zakresu drogowej infrastruktury technicznej obejmującej :  
- realizację drogi dojazdowej pieszo – jezdnej oznaczonej symbolem 4 KDX  
- realizację oświetlenia przyulicznego drogi oznaczonej symbolem 4 KDX 
 
2. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie wymagają realizacji nowych inwestycji w zakresie 
sieciowej infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy. 
 
3. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w punkcie 1 będą :  
a) budŜet gminy 
b) środki wniesione do budŜetu tytułem renty planistycznej 
c) fundusze pomocowe 
d) partnerstwo publiczno - prywatne 
 
4. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w punkcie 1 będzie postępował 
sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze 
objętym planem.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


