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c) zakazuje siê lokalizowania wolnostoj¹ cych, wielkogabarytowych reklam pomiêdzy
budynkami mieszkalnymi, na terenach rolnych i w strefach ci¹ gów ekologicznych ZE.

§ 34

1. W wypadku wyznaczenia, w wyniku pog³êbienia archeologicznego rozpoznania terenu, nowych
stref obserwacji archeologicznej (Wo), wiêksze prace ziemne prowadzone na terenie objêtym
miejscowym planem powinny mieæ zapewniony nadzór archeologiczny. Pod tym okreœleniem
rozumie siê prace ziemne zwi¹ zane z realizacj¹ sieci wodoci¹ gowej, gazowej i kanalizacyjnej,
wykopy pod fundamenty wiêkszych budynków.

2. Osoby prowadz¹ ce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, obowi¹ zane s¹ niezw³ocznie zawiadomiæo tym zarz¹ d gminy lub zarz¹ d powiatu i
w³aœciwego konserwatora zabytków. Jednoczeœnie obowi¹ zane s¹ zabezpieczyæ odkryty
przedmiot i wstrzymaæwszelkie roboty, mog¹ ce go uszkodziælub zniszczyæ, do czasu wydania
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarz¹ dzeñ.

ROZDZIA£ 6

Przepisy przejœciowe i koñcowe.

§ 35

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym,
(tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z póŸniejszymi zmianami) w zwi¹ zku z art. 85 ust 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 roku, poz. 717), ustala siê stawkê jednorazowej op³aty, okreœlon¹ w stosunku procentowym do
wzrostu wartoœci nieruchomoœci po³o¿onych w granicach jednostki objêtej planem. Stawka op³aty
wynosi 0%.

§ 36

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 37

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Œl¹ skiego.
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8) wysokoœæ budynków gospodarczych i gara¿y wolnostoj¹ cych nie powinna przekraczaæ 1
kondygnacji nadziemnej, dachy powinny byædwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu po³aci
15 - 45O.

2. Zasady dotycz¹ ce zabudowy mieszkalnej :

1) usytuowanie budynku na dzia³ce :

a) nakazuje siê sytuowaæfasady frontowe z uwzglêdnieniem linii zabudowy okreœlonych w
rysunku planu,

b) budynki gospodarcze i gara¿e na dzia³kach s¹ siaduj¹ cych mo¿na ³¹ czyæw granicy dzia³ki,
c) zakazuje siê lokalizowania jakichkolwiek obiektów kubaturowych pomiêdzy lini¹

ogrodzenia (granic¹ dzia³ki) a fasad¹ frontow¹ ;

2) materia³y budowlane oraz kolorystyka œcian:

a) nakazuje siê zastosowanie co najmniej na fragmentach elewacji tradycyjnych materia³ów
budowlanych (ceg³a, kamieñ, drewno),

b) zakazuje siê stosowanie na elewacjach sidingu winylowego,
c) kolorystyka œcian: nale¿y stosowaæbarwy pastelowe z gamy kolorów ziemi;

3) materia³y budowlane oraz kolorystyka dachów: pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub
bordowym, z mo¿liwoœci¹ zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicz-
nych i blachy dachówkopodobnej oraz innych materia³ów dachówkopodobnych.

3. Zasady dotycz¹ ce terenów “MR” :

1) usytuowanie budynku na dzia³ce :

a) wysokoœæbudynków mieszkalnych i gospodarczych nie mo¿e przekraczaæ1 kondygnacji
nadziemnej plus poddasze u¿ytkowe (podpiwniczenia dozwolone),

b) lokalizacja z uwzglêdnieniem relacji widokowych, krajobrazu i przebiegu drogi
obs³uguj¹ cej,

c) zaleca siê grupowanie budynków wokó³ wewnêtrznego podwórza,
d) zakazuje siê obudowywania zewnêtrznych, widocznych fasad zespo³u gara¿ami,

dobudówkami i komórkami gospodarczymi o p³askich dachach;

2) materia³y budowlane oraz kolorystyka fasad - jak dla zabudowy mieszkalnej, zgodnie
z ustaleniami w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Zasady dokonywania remontów, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych :

1) w przypadkach remontów fasad zaleca siê stosowanie materia³ów wykoñczeniowych
i kolorystyki zgodnie z ustaleniami w ust. 2 pkt 2 i 3;

2) w przypadkach rozbudowy i nadbudowy, jeœli jest to technicznie mo¿liwe, zaleca siê
doprowadzenie formy budynków do zgodnej z ustaleniami ust.1 i 2;

3) zakazuje siê rozbudowy obiektów polegaj¹ cej na dostawianiu przybudówek o skali i formach
odbiegaj¹ cych od stanu istniej¹ cego;

4) zakazuje siê nadbudów domów jednorodzinnych przekraczaj¹ cych 2 kondygnacje z poddaszem
u¿ytkowym;

5) ogrodzenia :

a) wysokoœædo 1,8 m,
b) ogrodzenia widoczne od strony ulic publicznych nie mog¹ byærealizowane przy u¿yciu

prefabrykatów betonowych i materia³ów odpadowych,
c) zakazuje siê stosowania pstrej kolorystyki odbiegaj¹ cej od opisanej w ust. 2 pkt 2 i 3;

5. szyldy i reklamy :

a) szyldy i inne elementy reklamowe umieszczane na budynkach, musz¹ nawi¹ zywaædo
podzia³ów i kolorystyki fasad,

b) zakazuje siê umieszczania reklam wielkoprzestrzennych typu billboard na budynkach
mieszkalnych,
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§ 32

Ustala siê zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
1) w obrêbie obszarów “MJ” - podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z oznaczeniami na rysunku

planu,
2) w obrêbie obszarów “MJ,MR”, “UR,MN”, “UT,MN”:

a) dla dzia³ek o powierzchni mniejszej od 1100 m2 - zachowanie podzia³ów widocznych na
rysunku planu, z mo¿liwoœci¹ dokonywania scaleñ i ponownych podzia³ów istniej¹ cych
dzia³ek o nieprawid³owych parametrach (nie pozwalaj¹ cych na samodzieln¹ zabudowê),
w celu poprawy warunków ich zagospodarowania,

b) dla dzia³ek o powierzchni wiêkszej od 1100 m2 - mo¿liwoœæ dokonywania wtórnych
podzia³ów, pod warunkiem :

- zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki = 550 m2 oraz minimalnej szerokoœci frontu
dzia³ki = 17 m,

- zachowania minimalnej szerokoœci wydzielanych dojazdów - 5,5 m.

§ 33

Ustala siê lokalne standardy kszta³towania zabudowy :

1. Zasady ogólne :

1) w obrêbie wydzielonej dzia³ki budowlanej w obszarach “MR” i “UT,MN” mo¿na zlokalizowaæ
maksymalnie dwa budynki mieszkalne, a w obszarach “MJ”, “MJ,MR” - jeden budynek mieszkalny
lub mieszkalno-us³ugowy;

2) forma zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinna wolnostoj¹ ca; now¹ zabudowê bliŸniacz¹
dopuszcza siê wy³¹ cznie w obszarach “MJ,MR” oraz “MR” na istniej¹ cych dzia³kach, których
ma³a powierzchnia nie pozwala na umieszczenie zabudowy i urz¹ dzeñ infrastruktury z
zachowaniem odleg³oœci okreœlonych w przepisach szczególnych;

3) zabudowê nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem linii regulacyjnych - nakazanych oraz
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreœlonych graficznie w rysunku planu, a na dzia³kach dla
których nie okreœlono linii zabudowy - w sposób zapewniaj¹ cy optymalne us³onecznienie
terenu dzia³ek oraz minimalizacjê zacienienia s¹ siednich nieruchomoœci; w terenach
s¹ siaduj¹ cych z terenami lasów i zadrzewieñ oznaczonymi na rysunku planu symbolem “RL”,
minimalna odleg³oœænowych budynków od granicy lasu powinna wynosiæ30 m;

4) wysokoœæzabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us³ugowej :
a) w obszarach oznaczonych na rysunku planu bia³ym szrafem wysokoœæbudynku nie mo¿e

przekraczaæ1 kondygnacji nadziemnej plus poddasze u¿ytkowe,

b) w pozosta³ych obszarach - wysokoœæ budynków nie powinna przekraczaæ dwóch
kondygnacji nadziemnych plus poddasze u¿ytkowe,

c) poziom parteru nie powinien przekraczaæ 1,0 m ponad terenem w rejonie g³ównego
wejœcia do budynku;

5) forma budynków mieszkalnych i us³ugowych :

a) nakazuje siê stosowanie dachów dwuspadowych, o symetrycznych k¹ tach nachylenia
po³aci i k¹ cie spadku od 30 do 45 stopni (tj. od 57% do 100%) z kalenic¹ równoleg³¹ do
d³u¿szej osi budynku,

b) wyklucza siê stosowanie dachów mansardowych,

c) w przypadkach ³¹ czenia budynków gospodarczych i gara¿y z budynkiem mieszkalnym,
nale¿y stosowaæidentyczne k¹ ty spadków po³aci dachowych;

6) budynki gospodarcze powinny byæsytuowane w g³êbi dzia³ki - za budynkami mieszkalnymi;

7) gara¿e powinny byæsytuowane w g³êbi dzia³ki lub w linii zabudowy;
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2) przes³oniêcia istniej¹ cych dysharmonijnych elementów zagospodarowania,
3) unikniêcia wra¿enia st³oczenia zabudowy lub dominacji w stosunku do s¹ siaduj¹ cych budynków.

2. Wysokoœæbudynku w linii okapu dachu lub w linii kalenicy wraz z kszta³tem dachu oraz proporcje
elewacji winny tworzyækompozycyjne nawi¹ zanie do otaczaj¹ cej zabudowy, zw³aszcza budynków
s¹ siednich, przy uwzglêdnieniu relacji wynikaj¹ cych z wzajemnych odleg³oœci, usytuowania na
dzia³ce, kszta³tu bry³y oraz widocznoœci budynku w perspektywie z ci¹ gów komunikacyjnych.
Wymóg ten nie oznacza koniecznoœci upodobnienia stylu i charakteru architektonicznego nowej
zabudowy do budynków s¹ siednich.

3. Zakazuje siê:

a) wykonywania napisów na dachach, œcianach budynków i ogrodzeniach,
b) stosowania dachów o po³aciach przesuniêtych w linii kalenicy.

4. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu okreœlone w niniejszym rozdziale
nale¿y stosowaærównie¿ przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i odtworzeniu budynków w
obrêbie nieruchomoœci.

§ 31

Ustala siê zasady zagospodarowania terenu dzia³ek budowlanych :
1) Wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania terenu dzia³ek (czyli stosunek powierzchni

zabudowanej wraz z budynkami gospodarczymi i gara¿ami do powierzchni dzia³ki w
granicach ogrodzenia) nie mo¿e przekroczyæ:
- 20% w obszarach “UT,US”,
- 30% i nie wiêcej ni¿ 350 m2 - w obszarach “MJ” i “MJ,MR”,
- 40% w obszarach “MR”,
- 50% w obszarach “UR,MN”, “UH,UG” i “RPU,UR”.

2) Powierzchnie podjazdów, placów itp. pokryte nawierzchni¹ utwardzon¹ nie powinny
przekraczaæ20% powierzchni dzia³ki w granicach ogrodzenia.

3) Nale¿y zachowaæistniej¹ ce zadrzewienia o naturalnym charakterze.

4) Minimum 25% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæzieleni¹ urz¹ dzon¹ ,

5) Wykorzystanie terenu nieruchomoœci na cele dzia³alnoœci us³ugowej lub wytwórczej wymaga
spe³nienia nastêpuj¹ cych warunków:

a) dojazd do nieruchomoœci powinien posiadaæutwardzon¹ jezdniê o szerokoœci co najmniej
4,75m,

b) w wypadku ulic bez przejazdu (siêgaczy) dojazd musi byæ zakoñczony placem
umo¿liwiaj¹ cym nawracanie samochodów ciê¿arowych,

c) je¿eli prowadzona dzia³alnoœægospodarcza wi¹ ¿e siê z wykorzystaniem terenu dzia³ki lub
zlokalizowanych na niej budynków u¿ytkowych innych ni¿ gara¿e, teren powinien byæ
odseparowany wizualnie (ogrodzeniem lub zieleni¹ zimozielon¹ ) od s¹ siaduj¹ cych
nieruchomoœci o funkcji mieszkaniowej.

6) W obrêbie dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniægara¿e lub sta³e miejsca postojowe, przy czym:

a) dla zabudowy mieszkaniowej nale¿y przyj¹ æwskaŸnik minimum 2 miejsca parkingowe na
1 budynek;

b) w wypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w granicach nieruchomoœci nale¿y
zbilansowaædodatkowe potrzeby parkingowe zwi¹ zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ ,

c) zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca parkingowe zwi¹ zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej powinno byæustalane indywidualnie dla zamierzonego sposobu
u¿ytkowania terenu, przy uwzglêdnieniu miejsc przeznaczonych dla klientów oraz dla
personelu, przy czym:

- dla dzia³alnoœci handlowych w granicach dzia³ki nale¿y przewidzieæparkingi w iloœci nie
mniejszej ni¿ 1 miejsce na 25 m2 powierzchni handlowej,

- dla dzia³alnoœci gastronomicznej nale¿y przyj¹ æminimum 1 miejsce na 10 m2 powierzchni
ogólnej lokalu lub 2 miejsca parkingowe na 8 miejsc konsumenckich - nie licz¹ c miejsc
postojowych dla personelu, które winny byæzapewnione dodatkowo.
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2. Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu na cele dzia³alnoœci us³ugowej lub wytwórczej, o której
mowa w ust. 1, nie mo¿e stwarzaæuci¹ ¿liwoœci wobec s¹ siaduj¹ cych nieruchomoœci, szczególnie
w postaci:
1) wytwarzania ha³asu, wibracji, dra¿ni¹ cych woni lub œwiat³a o du¿ym natê¿eniu;

2) wykorzystywania surowców lub materia³ów zawieraj¹ cych substancje toksyczne lub ³atwopalne
w iloœci mog¹ cej stanowiæzagro¿enie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania siê do
otoczenia, np. w wyniku po¿aru lub w stanach nadzwyczajnych zagro¿eñ;

3) regularnego zajmowania jezdni lub chodnika do celów parkowania pojazdów, poza
wyznaczonymi ogólnodostêpnymi miejscami postojowymi;

4) zajmowania do celów parkowania ulic dojazdowych bez przejazdu oraz ulic nie posiadaj¹ cych
pasów postojowych, których jezdnia jest szerokoœci mniejszej ni¿ 4,75 m;

5) dojazdu samochodów ciê¿arowych o ³adownoœci powy¿ej:

a) 8 ton - w wypadku dzia³ek posiadaj¹ cych wjazdy z ulic klasy L,

b) 2 ton - w wypadku dzia³ek posiadaj¹ cych wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych
wewnêtrznych;

6) parkowania samochodów ciê¿arowych poza terenem nieruchomoœci,

7) sta³ego parkowania na terenie nieruchomoœci, poza gara¿ami, wiêcej ni¿ jednego samochodu
ciê¿arowego o ³adownoœci powy¿ej 2 ton.

§ 28

W obrêbie obszaru jednostki nakazuje siê:

1) dla obszarów “UR,MN” - dostosowanie formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenów do
wymogów ochrony przed ha³asem, okreœlonych w przepisach szczególnych dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi,

2) dla terenów “MJ”, “MJ,MR”, “MR”, “UT,MN”, “UT,US” - dostosowanie formy u¿ytkowania
i zagospodarowania terenów do wymogów ochrony przed ha³asem, okreœlonych w przepisach
szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

3) stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotycz¹ cych szczególnych zasad ochrony
powierzchni ziemi.

§ 29

1. W obrêbie obszaru jednostki zakazuje siê u¿ytkowania terenu na cele funkcji pogarszaj¹ cych
jakoœæ œrodowiska zamieszkania, w szczególnoœci zwi¹ zanych ze sk³adowaniem, a tak¿e
gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, z³omu, zu¿ytych pojazdów, maszyn i urz¹ dzeñ,
opakowañ, paliw lub innych materia³ów.

2. Prowadzona dzia³alnoœæ rolnicza i gospodarcza nie mo¿e powodowaæ zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i gleby. Intensyfikacjê produkcji rolniczej dopuszcza siê wy³¹ cznie pod
warunkiem zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem.

§ 30

Ustala siê ogólne zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu jednostki:

1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrêbie dzia³ki wraz z innymi
elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleñ lub obiekty ma³ej architektury, powinny byæ
kszta³towane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹ cej zabudowy, w celu:
1) harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie,

uwzglêdniaj¹ c po³o¿enie i ukszta³towanie terenu w otoczeniu lokalizowanej inwestycji, a
w szczególnoœci:
- jego widocznoœæz ulic publicznych, tras rowerowych, eksponowanych miejsc,
- ochronê atrakcyjnych panoram,
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2. Odprowadzenie œcieków:
1) w obszarach oznaczonych na rysunku planu jako obszary, w których przewiduje siê stosowanie

indywidualnych oczyszczalni œcieków b¹ dŸ zbiorników bezodp³ywowych - mo¿liwoœærealizacji
indywidualnych biologicznych oczyszczalni œcieków;

2) w pozosta³ych obszarach - odprowadzanie œcieków docelowo nastêpowaæbêdzie systemem
projektowanej kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem œcieków do urz¹ dzeñ oznaczonych
w rysunku planu symbolem 2.IT - 5.IT - lokalnych oczyszczalni œcieków lub pompowni -
zale¿nie od wybranego wariantu rozwi¹ zania gospodarki œciekowej w zlewni Pielgrzymówki;

3) przy projektowaniu systemu kanalizacji rozdzielczej nale¿y przewidywaæmo¿liwie najkrótsze
odcinki kanalizacji deszczowej, preferuj¹ c odprowadzenie wód opadowych do lokalnych
cieków i obni¿eñ terenu;

4) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie nieczystoœci
w szczelnych zbiornikach, z zapewnieniem mo¿liwoœci wywozu, przy czym minimalna
pojemnoœæzbiorników w momencie oddawania obiektu do u¿ytku powinna wystarczaæna co
najmniej 14-dniowy okres gromadzenia nieczystoœci, przy uwzglêdnieniu liczby przewidywanych
u¿ytkowników obiektu i jego funkcji.

3. Zaopatrzenie w gaz - z istniej¹ cej i przewidzianej do rozbudowy sieci gazoci¹ gów œrednio-
i niskoprê¿nych, wed³ug zasad wyra¿onych na rysunku planu za pomoc¹ orientacyjnego
przebiegu sieci oznaczonych symbolami “G”.

4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹ cej i przewidzianej do rozbudowy sieci
elektroenergetycznej, z uwzglêdnieniem nowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.IT.

5. Dopuszcza siê zmiany przebiegu, a tak¿e lokalizacjê nowych, nie uwidocznionych w rysunku
planu przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹ zagospodarowania
jednostki (w tym stacji transformatorowych), we wszystkich obszarach, równie¿ poza
wyznaczonymi pasami drogowymi, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych oraz pod warunkiem uzyskania zgody w³aœciciela nieruchomoœci.

6. Przy realizacji poszczególnych przewodów infrastruktury technicznej nale¿y uwzglêdniaæ
umieszczenie w przekroju poprzecznym ulic wszystkich sieci projektowanych docelowo,
z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia (w tym wzajemnych odleg³oœci) okreœlonych
w obowi¹ zuj¹ cych przepisach szczególnych. Ponadto w projektach tych nale¿y uwzglêdniaæ
mo¿liwoœæwprowadzenia podziemnych sieci teletechnicznych.

§ 26

1. Z zastrze¿eniem ust. 2 ustala siê wyposa¿enie terenów przewidzianych do zabudowy w sieæ
wodoci¹ gow¹ , gazow¹ , elektroenergetyczn¹ oraz kanalizacyjn¹ - z wyj¹ tkiem obszarów
przewidzianych do indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania œcieków, o których
mowa w § 25 ust. 2 pkt 1.

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœærozpoczêcia budowy inwestycji w przypadku, gdy teren przeznaczony
do zabudowy bêdzie posiada³ sieæ wodoci¹ gow¹ i elektroenergetyczn¹ , pod warunkiem, ¿e
inwestycja bêdzie mia³a zapewnienie dostawy mediów niezbêdnych do jej funkcjonowania oraz
rozwi¹ zany sposób odprowadzania œcieków zgodnie z przepisami § 25.

ROZDZIA£ 5

Przepisy dotycz¹ ce lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania i podzia³u terenów na dzia³ki budowlane,

w tym szczególne warunki zagospodarowania terenów

§ 27

1. Dzia³alnoœæ handlowa, us³ugowa lub wytwórcza prowadzona zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczalnym okreœlonym w rozdziale 2, winna mieæcharakter nieuci¹ ¿liwy
dla œrodowiska, w szczególnoœci nie koliduj¹ cy z funkcj¹ mieszkaniow¹ .
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§ 23

1. Ustala siê klasy funkcjonalne dróg w obszarze planu :

a) drogi klasy L (lokalne), jednojezdniowe dwupasowe oznaczone symbolami :

- 1.K L1/2 - ul. gen. W. Sikorskiego,
- 2.K L1/2 - ul. Powstañców,
- 3.K L1/2 - ul. Golasowicka,
- 4.K L1/2 - ul. Zebrzydowicka,
- 5.K L1/2 - ci¹ g ul. Zielona - ul. Podlesie,

b) drogi klasy D (dojazdowe), jednojezdniowe jedno- i dwupasowe (zgodnie z oznaczeniem
“1/1” lub “1/2” wystêpuj¹ cym w rysunku planu po literze “D”), oznaczone symbolami:

- 1.K D1/1 - ci¹ g ³¹ cz¹ cy ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Jasn¹ ,
- 2.K D1/2 - ul. Jasna,
- 3.K D1/2 (1/1 na odcinku miêdzy stawami) - ul. Rzeczna,
- 4.K D1/2 - ul. Brzozowa (odcinek od ul. Zebrzydowickiej do planowanej drogi 5.K D1/2),
- 5.K D1/2 - planowana,
- 6.K D1/2 - ul. Rzeczna,
- 7.K D1/2 - droga ³¹ cz¹ ca planowan¹ drogê 6.K D1/2 z ul. Zebrzydowick¹ ,
- 8.K D1/2 - ul. Grunwaldzka,
- 9.K D1/2 - ul. Zielona (odcinek od ul. Podlesie do drogi 16.K Dw 1/1),

c) drogi dojazdowe wewnêtrzne oznaczone symbolami 1.K Dw - 27.K Dw: jednojezdniowe jedno-
i dwupasowe, zgodnie z oznaczeniem “1/1” lub “1/2” wystêpuj¹ cym w rysunku planu po
symbolu “Dw”,

d) wydzielone ci¹ gi piesze oznaczone symbolami 1.K Dp - 2.K Dp.

2. Przy modernizacji istniej¹ cych i budowie planowanych dróg, o których mowa w ust. 1, nale¿y
d¹ ¿yæ do uzyskania warunków technicznych okreœlonych w przepisach szczególnych,
z zastrze¿eniem ust. 3.

3. Ustala siê szerokoœæulicy 6. KD, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu :

a) na odcinku od zjazdu z ulicy Zebrzydowickiej do naro¿nika budynku oznaczonego na rysunku
planu numerem 24, szerokoœæpasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹ cych – 5 m, w tym
szerokoœæutwardzonego pasa terenu (jezdni) – maksymalnie 4 m,

b) na odcinku od naro¿nika budynku, o którym mowa w ppkt a) do granic dzia³ki oznaczonej na
rysunku planu numerem 4-798/154 - od 5 do 8 m w liniach rozgraniczaj¹ cych,

c) na pozosta³ej d³ugoœci ulicy 6.KD – 8 m w liniach rozgraniczaj¹ cych.

§ 24

Wyznacza siê tereny niezbêdne do wytyczania œcie¿ek rowerowych oznaczone na rysunku
planu symbolem TR oraz tereny tras rowerowych. Wykonanie œcie¿ek urz¹ dzonych bêdzie
mo¿liwe po realizacji systemu kanalizacji sieciowej - w czêœci pasów drogowych zajêtych w stanie
obecnym na rowy odwadniaj¹ ce.

ROZDZIA£ 4

Przepisy dotycz¹ ce zasad obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej

§ 25

Ustala siê zasady obs³ugi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹ gowej - istniej¹ cej i przewidzianej do rozbudowy, wed³ug
zasad wyra¿onych na rysunku planu przy pomocy orientacyjnych przebiegów wodoci¹ gów,
oznaczonych symbolami “W”, lub z indywidualnych studni.
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§ 19

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM RP,
o przeznaczeniu podstawowym na cele upraw rolnych, bez prawa zabudowy trwa³ymi
obiektami kubaturowymi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) lokalizacjê szklarni i innych obiektów s³u¿¹ cych produkcji ogrodniczej,
2) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

§ 20

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY CI¥GÓW EKOLOGICZNYCH OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU
SYMBOLEM ZE, o przeznaczeniu podstawowym na cele ochrony lokalnych wartoœci
przyrodniczo-krajobrazowych i bioró¿norodnoœci.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:
1) gospodarkê rybn¹ na stawach hodowlanych, w tym tworzenie nowych stawów,
2) uprawy polowe, ogrodnicze i sadownicze i leœne,
3) wykorzystanie rekreacyjne - wyznaczanie miejsc piknikowych z niezbêdn¹ infrastruktur¹

komunikacyjn¹ i sanitarn¹ oraz urz¹ dzanie œcie¿ek rowerowych i tras pieszych,
4) wznoszenie obiektów gospodarczych zwi¹ zanych z gospodark¹ roln¹ o powierzchni

zabudowy nie przekraczaj¹ cej 20m2.
5) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

§ 21

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY LASÓW I ZADRZEWIEÑ OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU
SYMBOLEM RL, o przeznaczeniu podstawowym na cele gospodarki leœnej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) wykorzystanie rekreacyjne - wyznaczanie miejsc piknikowych oraz urz¹ dzanie œcie¿ek
rowerowych i tras pieszych,

2) wznoszenie obiektów gospodarczych zwi¹ zanych z gospodark¹ leœn¹ o powierzchni
zabudowy nie przekraczaj¹ cej 20m2.

3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad
i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIA£ 3

Przepisy dotycz¹ ce terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych,
dróg i ulic oraz terenów niezbêdnych do wytyczania œcie¿ek rowerowych.

§ 22

1. Do terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych zalicza siê:

1) teren oœrodka wielofunkcyjnego 1.UI,UK, o którym mowa w § 12,
2) tereny ogólnodostêpnej zieleni rekreacyjnej (ZP,K), o których mowa w § 15,
3) publiczne ci¹ gi piesze oznaczone symbolami 1.K Dp - 2.K Dp,
4) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1.K L1/2 - 5.K L1/2, 1.K D1/1, 2.K D1/2,

3.K D1/2, 4.K D1/2, 5.K D1/2, 6.K D1/2, 7.K D1/2, 8.K D1/2, 9.K D1/2.

2. Liniami rozgraniczaj¹ cymi terenów s³u¿¹ cych do realizacji celów publicznych s¹ linie
rozgraniczaj¹ ce obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 4).
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§ 14

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.UT,US -
2.UT.US, o przeznaczeniu podstawowym na cele us³ug turystyki, rekreacji oraz sportu
i kultury fizycznej, w tym obiektów kubaturowych zwi¹ zanych z tymi us³ugami.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:
1) uzupe³niaj¹ ce i wzbogacaj¹ ce funkcje podstawowe, jak: us³ugi kultury, rozrywki,

gastronomii, handel detaliczny - realizowane wy³¹ cznie jako towarzysz¹ ce funkcji
podstawowej;

2) wykorzystanie terenu na cele urz¹ dzenia miejsc gier i zabaw dla dzieci w ca³oœci lub
czêœci,

3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad
i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych,

4) urz¹ dzanie parkingów ogólnodostêpnych.

§ 15

1. WYZNACZA SIÊ OBSZAR OZNACZONY NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM 1.ZP,K,
o przeznaczeniu podstawowym na cele zieleni publicznej i parkingów ogólnodostêpnych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarze ZP,K obejmuje:
1) urz¹ dzenie miejsc gier i zabaw dla dzieci,
2) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

§ 16

1. WYZNACZA SIÊ TERENY DRÓG WRAZ Z URZ¥DZENIAMI TOWARZYSZ¥CYMI, OZNACZONE
NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.K L - 5.K L, 1.K D - 9.K D, 1.K Dw - 27.K Dw oraz 1.K Dp
- 2.K Dp, o przeznaczeniu na cele uk³adu komunikacyjnego obszaru objêtego planem wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹ w obrêbie pasa drogowego.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenów wymienionych w ust. 1 obejmuje wyznaczanie miejsc
postojowych dla samochodów, jeœli pozwalaj¹ na to parametry przekroju poprzecznego ulicy.

§ 17

WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM 1.IT - 5.IT,
o przeznaczeniu podstawowym na cele urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej - odprowadzania
i oczyszczania œcieków oraz elektroenergetycznych.

§ 18

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM 1.RPO - 3.RPO,
o przeznaczeniu podstawowym na cele produkcji rolnej, w tym obiektów kubaturowych
i urz¹ dzeñ zwi¹ zanych z ta produkcj¹ .

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) lokalizacjê rolniczej zabudowy mieszkaniowej (siedliskowej),
2) uprawy polowe, ogrodnicze i sadownicze,
3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.
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§ 10

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.UT,MN -
3.UT,MN, w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ us³ugi turystyki,
sportu i rekreacji oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) us³ugi handlu i gastronomii,
2) us³ugi rozrywki,
3) wykorzystanie nieruchomoœci w ca³oœci lub czêœci na cele us³ug publicznych, lub

zieleni urz¹ dzonej,
4) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹

zagospodarowania jednostki, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych,

5) urz¹ dzanie parkingów ogólnodostêpnych.

§ 11

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.UH,UG -
2.UH,UG, w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu jest:

1) handel detaliczny,
2) dzia³alnoœægastronomiczna,
3) us³ugi komercyjne dla ludnoœci.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:
1) dzia³alnoœægospodarcz¹ ma³ych przedsiêbiorstw us³ugowych i wytwórczych, z wykluczeniem

funkcji sk³adowych, uci¹ ¿liwych dla œrodowiska oraz obni¿aj¹ cych estetykê otoczenia,
2) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.

§ 12

1. WYZNACZA SIÊ OBSZAR OZNACZONY NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM 1.UI,UK,
o przeznaczeniu podstawowym na cele lokalnego wielofunkcyjnego oœrodka us³ug
publicznych (stra¿nica stra¿y po¿arnej wraz z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi).

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenu, z zastrze¿eniem dalszych przepisów planu jest:

1) zagospodarowanie uzupe³niaj¹ ce i wzbogacaj¹ ce funkcje podstawowe, jak: us³ugi kultury,
rozrywki, gastronomii, handel detaliczny;

2) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad
i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych;

3) urz¹ dzanie parkingów ogólnodostêpnych.

§ 13

1. WYZNACZA SIÊ OBSZAR OZNACZONY NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM 1.RPU,UR,
o przeznaczeniu podstawowym na cele obiektów i urz¹ dzeñ obs³ugi rolnictwa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarze wymienionym w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) dzia³alnoœærzemieœlnicz¹ - us³ugow¹ i produkcyjn¹ ,
2) wykorzystanie nieruchomoœci wy³¹ cznie na cele dzia³alnoœci ma³ych przedsiêbiorstw

us³ugowych, handlowych lub wytwórczych - bez towarzysz¹ cej funkcji mieszkaniowej,
3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej, przy zachowaniu zasad

i warunków okreœlonych w przepisach szczególnych.
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§ 7

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.MJ - 17.MJ,
w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, realizowana w formie wolnostoj¹ cej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) nieuci¹ ¿liw¹ dzia³alnoœæus³ugow¹ lub wytwórcz¹ , która prowadzona jest jako towarzysz¹ ca
podstawowej funkcji mieszkaniowej nieruchomoœci, wy³¹ cznie na zasadzie wykorzystania czêœci
budynku mieszkalnego - z wy³¹ czeniem terenu dzia³ki i zlokalizowanych na niej zabudowañ
gospodarczych;

2) hodowlê drobnego inwentarza i drobiu wy³¹ cznie na w³asny u¿ytek, nie stanowi¹ c¹
przedmiotu dzia³alnoœci gospodarczej;

3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹
zagospodarowania jednostki, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych.

§ 8

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.MJ,MR -
36.MJ,MR, w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa
mieszkaniowo-rolnicza i mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana w formie wolnostoj¹ cej lub
bliŸniaczej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) nieuci¹ ¿liw¹ dzia³alnoœæus³ugow¹ lub wytwórcz¹ zwi¹ zan¹ z przetwórstwem rolnym;
2) nieuci¹ ¿liw¹ nierolnicz¹ dzia³alnoœæus³ugow¹ lub wytwórcz¹ , która prowadzona jest jako

towarzysz¹ ca podstawowej funkcji mieszkaniowej nieruchomoœci, z wykluczeniem sposobów
u¿ytkowania i zagospodarowania stwarzaj¹ cych uci¹ ¿liwoœci zewnêtrzne oraz obni¿aj¹ cych
estetykê otoczenia;

3) hodowlê drobnego inwentarza i drobiu jako towarzysz¹ c¹ podstawowej funkcji
mieszkaniowej nieruchomoœci;

4) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹
zagospodarowania jednostki, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych;

5) urz¹ dzanie dojazdów i dojœædo posesji oraz parkingów ogólnodostêpnych.

§ 9

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.UR,MN -
4.UR,MN, w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa
rzemieœlnicza i mieszkaniowa. W zakresie podstawowego przeznaczenia na cele zabudowy
rzemieœlniczej mieœci siê dzia³alnoœæ ma³ych przedsiêbiorstw us³ugowych, handlowych lub
wytwórczych, która mo¿e byæprowadzona w pobli¿u zabudowy mieszkaniowej nie stwarzaj¹ c
uci¹ ¿liwoœci wobec s¹ siaduj¹ cych terenów. Dzia³alnoœæta mo¿e byæprowadzona zarówno jako
towarzysz¹ ca podstawowej funkcji mieszkaniowej nieruchomoœci - z mo¿liwoœci¹ wykorzystania w
tym celu terenu dzia³ki oraz zlokalizowanych w jej obrêbie budynków u¿ytkowych, jak
i samodzielnie - bez towarzysz¹ cej funkcji mieszkaniowej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:
1) dzia³alnoœærolnicz¹ , w tym ogrodnicz¹ ,
2) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹

zagospodarowania jednostki, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych,

3) urz¹ dzanie dojazdów i dojœædo posesji oraz parkingów ogólnodostêpnych,
4) w obszarze oznaczonym symbolem 1.UR,MN - przeznaczenie terenu w ca³oœci lub czêœci na

cele us³ug publicznych, funkcji sportowych i rekreacyjnych lub zieleni urz¹ dzonej.
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- funkcjê rekreacyjno-wypoczynkow¹ .

2. Uzupe³niaj¹ ce funkcje obszaru stanowiæpowinny:

- funkcja mieszkaniowa zwi¹ zana z kontynuacj¹ produkcji rolnej oraz s³u¿¹ ca poprawie
warunków mieszkaniowych ludnoœci so³ectwa Pielgrzymowice,

- us³ugi s³u¿¹ ce zaspokojeniu lokalnych potrzeb mieszkañców oraz zwi¹ zane z funkcj¹
rekreacyjno-wypoczynkow¹ .

§ 5

1. Ustala siê podstawowe rodzaje przeznaczenia terenów w obrêbie obszaru objêtego planem
oraz ich linie rozgraniczaj¹ ce, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

1) MR - tereny zabudowy siedliskowej,

2) MJtereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami MN,

3) MJ,MR - tereny zabudowy mieszkaniowo-rolniczej,

4) UR,MN - tereny zabudowy rzemieœlniczo-mieszkaniowej,

5) UT,MN - tereny us³ug turystyki i rekreacji z dopuszczeniem programu mieszkaniowego,

6) UH,UG - tereny us³ug i handlu,

7) UI,UK - tereny lokalnego wielofunkcyjnego oœrodka us³ug publicznych,

8) RPU,UR - tereny obiektów i urz¹ dzeñ obs³ugi rolnictwa oraz rzemios³a,

9) UT,US - tereny turystyki, rekreacji oraz sportu i kultury fizycznej,

10) ZP/K - tereny zieleni publicznej i parkingów ogólnodostêpnych,

11) K - tereny dróg wraz z urz¹ dzeniami towarzysz¹ cymi,

12) IT - tereny infrastruktury technicznej,

13) RPO - tereny rolne z dopuszczeniem obiektów s³u¿¹ cych produkcji rolnej,

14) RP - tereny upraw rolnych bez prawa zabudowy,

15) ZE - tereny ci¹ gów ekologicznych,

16) RL - tereny istniej¹ cych lasów i zadrzewieñ oraz tereny przeznaczone do zalesienia.

2. Tereny po³o¿one w obrêbie obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹ cymi, o których mowa
w ust. 1 pkt 1) - 16) mog¹ byæzagospodarowane wy³¹ cznie na cele zgodne z podstawowym
przeznaczeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale, lub czêœciowo na cele przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z zasadami okreœlonymi w dalszych przepisach planu.

3. Ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniej¹ ce w pasach drogowych wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹ cymi ulic publicznych pozostawia siê do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako
tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiêkszania kubatury, z mo¿liwoœci¹ dokonywania
remontów.

§ 6

1. WYZNACZA SIÊ OBSZARY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI 1.MR - 43.MR,
w obrêbie których podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa rolnicza - mieszkalna
i gospodarcza, zwi¹ zana wy³¹ cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu w obszarach wymienionych w ust. 1, z zastrze¿eniem
dalszych przepisów planu, obejmuje:

1) dzia³alnoœæus³ugow¹ lub wytwórcz¹ zwi¹ zan¹ z przetwórstwem rolnym;
2) zagospodarowanie, w tym zabudowê, dla funkcji agroturystycznej,
3) lokalizacjê przewodów i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹ zanych z obs³ug¹

zagospodarowania jednostki, przy zachowaniu zasad i warunków okreœlonych w przepisach
szczególnych,

4) urz¹ dzanie dojazdów i dojœædo posesji oraz parkingów ogólnodostêpnych.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


2

2) linie rozgraniczaj¹ ce obszary o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) symbole literowe obszarów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania, posiadaj¹ ce odniesienie w dalszych ustaleniach planu, przy czym:
a) pierwsza czêœæsymbolu (numer przed kropk¹ ) wyró¿nia obszary o ró¿nych zasadach

zagospodarowania lub ró¿nych zasadach podzia³u na dzia³ki budowlane,
b) druga czêœæsymbolu (oznaczenie literowe po kropce) oznacza przeznaczenie

podstawowe terenu.
4) linie regulacyjne zabudowy nakazane oraz nieprzekraczalne,
5) oznaczenia graficzne wyra¿aj¹ ce lokalne zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania

terenu:
a) linie podzia³u na dzia³ki budowlane,
b) oznaczenia dopuszczalnej wysokoœci zabudowy.

§ 3

Ilekroæw uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y rozumieæprzez to niniejsz¹ uchwa³ê Rady;
2) planie - nale¿y rozumieæprzez to przepisy planu, o którym mowa w § 1 uchwa³y;
3) rysunku planu - nale¿y rozumieæprzez to rysunek planu w skali 1:2000, sporz¹ dzony na

podk³adzie mapy sytuacyjno - wysokoœciowej z naniesionymi granicami w³adania, stanowi¹ cy
integraln¹ czêœæustaleñ planu jako za³¹ cznik do niniejszej uchwa³y;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæistniej¹ cy lub ustalony w planie
sposób u¿ytkowania terenów w obrêbie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹ cymi,
któremu winny byæ podporz¹ dkowane inne sposoby u¿ytkowania okreœlone jako
dopuszczalne;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y rozumieæprzez to istniej¹ cy lub ustalony w planie
sposób u¿ytkowania nieruchomoœci lub ich czêœci, który uzupe³nia lub wzbogaca
przeznaczenie podstawowe, albo mo¿e wspó³istnieæ z przeznaczeniem podstawowym na
warunkach okreœlonych w planie;

6) przeznaczeniu terenu (bez bli¿szego okreœlenia) - nale¿y przez to rozumieæprzeznaczenie
podstawowe;

7) jednostce - nale¿y przez to rozumieæwydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹ cymi
obszar opatrzony symbolem literowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3);

8) zabudowie jednorodzinnej - rozumie siê przez to budynki o jednym lub dwóch
mieszkaniach;

9) zabudowie siedliskowej - rozumie siê przez to zabudowania mieszkalne, inwentarskie oraz
inne budynki i urz¹ dzenia na terenach indywidualnych gospodarstw rolnych, zwi¹ zane
wy³¹ cznie z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ - zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leœnych;

10) rzemioœle - rozumie siê przez to dzia³alnoœægospodarcz¹ okreœlon¹ w przepisach ustawy
z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioœle.

ROZDZIA£ 2

Przepisy dotycz¹ ce przeznaczenia terenów, linii rozgraniczaj¹ cych tereny o ró¿nych
funkcjach oraz tymczasowych sposobów zagospodarowania.

§ 4

1. Ustala siê wiod¹ ce funkcje zagospodarowania obszaru objêtego planem:
- funkcjê rolnicz¹ , z ukierunkowaniem profilu dzia³alnoœci rolniczej na uprawy ekologiczne,

gospodarkê ryback¹ , agroturystykê,

- funkcjê ekologiczn¹ i ochronn¹ , w stosunku do lokalnych wartoœci krajobrazu i œrodowiska
przyrodniczego,
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UCHWA£A NR XIV/189/2004
RADY GMINY PAW£OWICE

z dnia 6 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czêœci obszaru gminy obejmuj¹ cej

obszar o pow. 442,76 ha w so³ectwie Pielgrzymowice, gmina Paw³owice

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) stosownie do art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹ dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy
Paw³owice, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisjê Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy w Paw³owicach

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czêœci obszaru gminy obejmuj¹ cej

obszar o pow. 442,76 ha w so³ectwie Pielgrzymowice gmina Paw³owice.

Ustalenia planu obejmuj¹ :

ROZDZIA£ 1 - przepisy ogólne,
ROZDZIA£ 2 - przepisy dotycz¹ ce przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹ cych tereny

o ró¿nych funkcjach,
ROZDZIA£ 3 - przepisy dotycz¹ ce terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, dróg i

ulic oraz terenów niezbêdnych do wytyczania œcie¿ek rowerowych,
ROZDZIA£ 4 - przepisy dotycz¹ ce zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
ROZDZIA£ 5 - przepisy dotycz¹ ce lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania

zabudowy oraz zagospodarowania i podzia³u terenów na dzia³ki budowlane, w tym
szczególne warunki zagospodarowania terenów i rehabilitacji istniej¹ cej zabudowy i
infrastruktury technicznej,

ROZDZIA£ 6 - przepisy przejœciowe i koñcowe.

ROZDZIA£ 1

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan czêœci obszaru gminy o pow. 442,76 ha w so³ectwie Pielgrzymowice, zwany dalej
“planem” obejmuje fragment so³ectwa nosz¹ cy lokaln¹ nazwê Wielka Strona, którego granice
stanowi¹ :

- od strony pó³nocnej - ul. Rzeczna, ul. gen. W. Sikorskiego,
- od strony wschodniej - ulice : Powstañców, Golasowicka, Zebrzydowicka, Grunwaldzka

i Sosnowa,
- od strony po³udniowej - granica z Miastem i Gmin¹ Strumieñ,
- od strony zachodniej - granica z gmin¹ Zebrzydowice, zgodnie z oznaczeniem na rysunku

planu.

§ 2

1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹ cy za³¹ cznik do niniejszej
uchwa³y.

2. W rysunku planu obowi¹ zuj¹ nastêpuj¹ ce oznaczenia:

1) linie rozgraniczaj¹ ce ulice publiczne,
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