
Uchwała Nr XV / 207 / 2004
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania           
    przestrzennego terenu centrum gminy Pawłowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
dnia 10 maja 2003 r. nr 80 poz. 717)  na wniosek Wójta Gminy Pawłowice, po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

Zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum
gminy Pawłowice.
Ustalenia planu zawierają:

- przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1
przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających terenów o różnym

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz sposobów i terminów
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zawarte w
rozdziale 2

przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w rozdziale 3

przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zawarte w rozdziale 4

przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy oraz szczegółowe zasady i warunki scalenia i
podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – zawarte w rozdziale 5

przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji        
          i infrastruktury technicznej– zawarte w rozdziale 6

przepisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowanie terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy – zawarte w rozdziale 7

przepisy przejściowe i końcowe, w tym stawki procentowe na podstawie których ustala się
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zawarte w rozdziale 8.



Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem zmiany fragmentu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
terenu centrum gminy Pawłowice zwanej dalej „planem” jest ustalenie zasad
zagospodarowania przestrzennego centralnego rejonu gminy na którym planuje się realizację
nowej zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej oraz przebudowę budynków Urzędu
Gminy. Planuje się również przebudowę układu komunikacji kołowej oraz utworzenie
przestrzeni publicznych wyłączonych z ruchu kołowego.

§ 2

1. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000.
2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 stanowi integralną część uchwały i obowiązuje   

              w zakresie:
        1)   ustalonych graficznie granic opracowania zmiany planu,
        2)  ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych
przeznaczeniach,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania
terenów,

4) ustalonego graficznie obszaru objętego strefą „E” ochrony konserwatorskiej,
5) ustalonych graficznie stref izolacyjnych i ochronnych od głównych sieci infrastruktury

technicznej,
6) ustalonych graficznie obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości,
7) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

3. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe
oznaczają:
1) oznaczenie cyfrowe – numery kolejne terenów w granicach opracowania zmiany

planu,
2) oznaczenia literowe - przeznaczenie podstawowe terenu.

4. Symbole literowe, o których mowa w ust.3 pkt. 2 z zastrzeżeniem ust. 5 oznaczają
następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
1) KP - tereny komunikacji pieszej,
2) KDX - tereny publicznych ciągów pieszojezdnych,
3) KDL - tereny publicznych dróg lokalnych,
4) KDZ - tereny publicznych dróg zbiorczych,
5) UP - tereny usług publicznych,
6) U - tereny usług,
7) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
1) ZP - tereny zieleni parkowej.

4. W przypadkach zapisu przeznaczenia podstawowego terenów dla dwóch użytkowań –
tereny                 3 UP,U; 4 UP,U i 6UP,U – nie ustala się, które z tych użytkowań ma
przeważać na tych terenach.

5. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice,
 2)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji   
            z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 



o  zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) celach publicznych - należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele

publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,
2) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy

najwyżej położonym elementem dachu, a poziomem terenu,
3) modernizacji budynku – należy przez to rozumieć wszelkie prace budowlane we

wnętrzu i na zewnątrz budynku zmierzające do jego przystosowania dla nowych
funkcji, poprawy standardu oraz wyglądu bez podwyższenia wysokości i
powiększenia rzutu poziomego budynku,

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty
wymienione w ustawie „prawo budowlane”.

5) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej uciążliwości dla otoczenia - należy
przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów
szczególnych  nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

6) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw
wraz z aktami wykonawczymi,

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie wydzielonym w  planie liniami rozgraniczającymi i
obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie, lub ponad
50% powierzchni terenu użytkowanego w przeznaczeniu podstawowym,

8) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie
zasadniczej        w skali 1:1000 zawierającej w swej treści granice i oznaczenia
własności działek,

9) strefie uciążliwości, lub strefie ochronnej od sieci i obiektów infrastruktury
technicznej – należy przez to rozmieć:
a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub

zagrożenia wybuchem, o których szerokości i sposobie zagospodarowania
mówią przepisy szczególne,

b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy
dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej
usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i
głębokości posadowienia,

10) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku
publicznego, ogólnodostępne,

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pawłowice,
12) uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć ponadnormatywne

zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziaływania
hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań,

13) usługach innych – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenów pod działalności
usługowe bez sprecyzowania w planie ich szczegółowej funkcji,

14) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest
ich czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się usługi w zakresie handlu,
gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne i
instytucje finansowe,



15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi, których głównym
realizatorem są władze samorządowe lub państwowe,

16) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję
terenu lub sposób jego wykorzystania,

17) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć proporcję
powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu
przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,

18) zabudowie wielokondygnacyjnej – należy przez to rozumieć  zabudowę o więcej niż
dwóch pełnych kondygnacjach nadziemnych.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających terenów

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 4

1. Ustala się następujące przeznaczenia i użytkowanie dopuszczalne na poszczególnych
terenach objętych zmianą planu:
1) teren o symbolu 1 KP:

a) obiekty i urządzenia małej architektury oraz estrada z zadaszeniem,
b) fontanna, schody i pochylnie terenowe,
tymczasowe przenośne obiekty związane z organizacją imprez na terenie 1 KP,
zieleń parkowa,
podziemne urządzenia infrastruktury technicznej,
parking podziemny oraz parking na powierzchni terenu,

  2) teren o symbolu 2 KP:
a) obiekty i urządzenia małej architektury,
b) schody i pochylnie terenowe,
c) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej,
d) z zachowaniem funkcji dojazdu  do istniejącego parkingu,

1) tereny o symbolach 3 UP,U; 4 UP,U; 6 UP,U:
a) ulice dojazdowe,
parkingi dla samochodów osobowych, w tym parking zagłębiony lub podziemny na

terenie 3 UP,U,
zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,
sieci podziemne i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) teren o symbolu 5 MU:
a) przejścia dla pieszych w poziomie parteru i ulica dojazdowa do terenów

sąsiednich,
b) sieci i instalacje infrastruktury technicznej,
parking podziemny łączący się z parkingiem na terenie 1 KP,

3) teren o symbolu 7 MU:
a) obiekty i pomieszczenia usługowe i działalności gospodarczych o uciążliwości

oddziaływania nie wykraczającej poza obrys terenu,
b)b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej,

4) tereny o symbolach 8 KDZ; 9 KDZ; 10 KDZ i 11 KDZ:
a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem ruchu kołowego,
na terenie 9 KDZ parkingi dla samochodów osobowych z zapewnieniem



zachowania płynności ruchu pomiędzy skrzyżowaniami dróg na terenach 8KDZ
i 10 KDZ,

zatoki dla przystanków autobusowych na terenie 9 KDZ,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
chodniki, zieleń niska i wysoka na obrzeżach jezdni,
skrzyżowania dróg typu „rondo” na terenach 8 KDZ i 10 KDZ,

5) teren o symbolu 12 KDL:
a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem ruchu kołowego,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) parkingi dla samochodów osobowych,
d) chodniki, zieleń niska i wysoka na obrzeżach jezdni,

6)  teren o symbolu 13 KDX; 14 KDX i 15 KDX:
a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem ruchu pieszego i kołowego,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
parking dla samochodów osobowych w południowej części terenu 13 KDX,
c) chodniki, zieleń niska i wysoka na obrzeżach jezdni,

 9) teren o symbolu 16 KP:
a) sieci podziemne infrastruktury technicznej,
b) zieleń niska i wysoka na obrzeżu ciągu pieszego,

 10) tereny o symbolach 17 ZP i 18 ZP:
a) z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 możliwość zarurowania istniejącego cieku lub jego

pozostawienie w formie rowu otwartego,
b) zieleń niska i wysoka,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) urządzenia małej architektury, w tym mostki nad otwartym rowem cieku

wodnego jeżeli zostanie on pozostawiony w tej formie,
 11) tereny o symbolach 19 ZP i 20 ZP:

a) zieleń niska i wysoka, ławki i siedziska,
b) elementy małej architektury,
na terenie 20 ZP zachowanie istniejącej kapliczki przydrożnej,
sieci infrastruktury technicznej.

1. Przy generalnym zakazie lokalizacji w granicach opracowania zmiany planu obiektów i
działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustala się następujące
zabronione przeznaczenia i użytkowania terenów objętych tą zmianą:

 1) tereny o symbolach KP:
   - wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe,
 2) tereny o symbolach 3 UP,U; 4 UP,U i 6 UP,U:

a) obiekty i urządzenia produkcyjne,
b) budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,

 3) teren o symbolu 5 MU:
a) obiekty i urządzenia produkcyjne,
b) wyłącznie mieszkaniowe użytkowanie terenu,

 4) teren o symbolu 7 MU:
a) obiekty i urządzenia produkcyjne których uciążliwość wykracza poza obrys

terenu                  7 MU,
b) obiekty o funkcji magazynowej, place składowe,
c) obiekty i urządzenia hodowli rolniczej i produkcji ogrodniczej,

 5) tereny o symbolach KDZ, KDL, KDX:
- wszelkie obiekty i urządzenia nie związane z funkcjonowaniem komunikacji

kołowej, pieszej i rowerowej,



 6) tereny o symbolach ZP:
a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe,
b) utwardzenie powierzchni więcej niż wynika to z potrzeb funkcjonowania

komunikacji pieszej i rowerowej.
1. Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające są obligatoryjnym wydzieleniem terenów

o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach.
2. Ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz użytkowania

niektórych terenów:
1) na niezabudowanych terenach przeznaczonych w planie do zabudowy (tereny o

symbolach 3 UP,U; 4 UP,U; 5 MU; 6 UP,U):
a) drogi związane z przygotowaniem terenów do zabudowy,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z przygotowaniem

terenów do zabudowy,
c) dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie

z przepisami niniejszej uchwały,
2) na terenach dla których w planie przewiduje się zmianę dotychczasowego

użytkowania możliwość utrzymania tymczasowego użytkowania do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przepisami niniejszej uchwały przy czym ustala się
zakaz rozbudowy obiektów i urządzeń, które użytkowane są tymczasowo na tych
terenach.

1. Tereny, na których w planie ustalono realizację celów publicznych, o których mowa w § 9
będą wykorzystywane w dotychczasowy sposób do czasu przystąpienia do realizacji
poszczególnych inwestycji.

Rozdział 3
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasad ochrony

              środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego                     i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 5

1. Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów
muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą poprzez:
1) realizacje nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do

zabudowy istniejącej, w tym do oznaczonej na rysunku planu osi kompozycji
przestrzeni publicznej, którą jest oś widokowa w kierunku bryły kościoła p.w. św.
Jana Chrzciciela,

2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania
oraz kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej
kształtowanej w ciągach komunikacyjnych oraz placu centralnego gminy, który
będzie stanowił „rynek dolny” w kompozycji przestrzennej centrum gminy.

§ 6

1. Ewentualne zarurowanie cieku wodnego na terenach 17 ZP i 18 ZP oraz przełożenie i
zarurowanie cieku na terenie 6 UP,U wymaga sprawdzenia w odpowiedniej ekspertyzie
czy nie będzie zachodziło zagrożenie zakłócenia drożności cieków i zagrożenie
powodziowe.

2. Ustala się konieczność zachowania istniejących drzew o wartościach przyrodniczych



występujących na terenach o symbolach 6 UP, U; 13 KDX; 15 KDX; 19 ZP i 20 ZP oraz
w terenach 8 KDZ i 9 KDZ na obrzeżu ciągów komunikacyjnych.

3. Ustala się konieczność zachowania:
1) figury Chrystusa Króla istniejącej w południowo-wschodnim narożniku terenu 20 ZP,
krzyża przydrożnego kapliczkowego z figurą św. Józefa istniejącego w

północno-wschodnim narożniku terenu 10 KDZ.
4. Ustala się obszar położony w strefie konserwatorskiej „E” ochrony ekspozycji kościoła

p.w. św. Jana Chrzciciela.
5. W związku z ust. 3 i ust. 4 wszelkie prace przy obiektach wymienionych w ust. 3 pkt. 1 i 2

oraz zmiany zagospodarowania terenów położonych w strefie o której mowa w ust. 4
należy uzgadniać z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Rozdział 4
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 7

1. Tereny objęte zmianą położone są w obszarze górniczym KWK „Pniówek”.
2. W związku z ust. 1 ustala się możliwość eksploatacji górniczej – złóż węgla kamiennego

w tym obszarze pod warunkiem, że eksploatacja ta nie wywoła skutków na powierzchnię
terenów przekraczających II kategorię szkód górniczych.

3. W trakcie realizacji planu należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wpływu
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

§ 8

Tereny w granicach opracowania zmiany planu nie są objęte zagrożeniami występowania
powodzi i osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 5
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni

publicznych, szczególnych warunków zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy oraz szczegółowe zasady i warunki scalenia

i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 9

1. Ustala się, że tereny objęte zmianą za wyjątkiem terenu o symbolu 7 MU będą



ogólnodostępne  i przeznaczone dla realizacji następujących celów publicznych:
1)  utrzymania i wydzielenia gruntów pod drogi publiczne w liniach rozgraniczających 

terenów o symbolach 8 KDZ¸11 KDZ; 12 KDL; 13 KDX; 14 KDX i 15 KDX,
2)  utworzenia placu publicznego w formie rynku oraz ciągów pieszych na terenach         

o   symbolach 1 KP; 2 KP i 16 KP,
3)  utrzymanie i rozbudowa obiektów organów władzy i administracji na terenach             
     o  symbolach   3 UP,U i 4 UP,U,
4)    utrzymanie i otworzenie publicznych terenów zieleni parkowej na terenach o
symbolach 17 ZP¸20 ZP.

2. Na terenie 6 UP,U dopuszcza się lokalizację hali targowej lub organizację targowiska
jako realizację celu publicznego.

§ 10

1. Ustala się, że realizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami planu na terenie 6 UP,U
wymaga scalenia nieruchomości.

2. Dopuszcza się możliwość ponownego podziału nieruchomości na terenach o których
mowa w ust. 1 po realizacji zabudowy zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

Rozdział 6
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 11

Każdy teren przeznaczony do zabudowy musi mieć dostęp do drogi publicznej,
bezpośrednio lub za pośrednictwem drogi przechodzącej przez teren sąsiedni.

§ 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 ustala się następujące linie rozgraniczające dróg i
normatywy wyliczenia miejsc parkingowych:
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

a) o symbolach KDZ  –  20,0 m
b) o symbolu KDL  –  12,0 m
c) o symbolu KDX –  6,0 m

2) minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:
a) 35 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług

administracji,
b) 45 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług

handlu,
c) 50 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumenckich w restauracjach i

kawiarniach oraz innych obiektach  gastronomicznych.



1. Ustala się możliwość poszerzenia i zwężenia linii rozgraniczających dróg i ulic
pieszojezdnych o których mowa w ust. 1 pkt. 1 w zakresie zgodnym z rysunkiem planu.

2. W liniach rozgraniczających dróg o symbolach 9 KDZ; 11 KDZ i 12 KDL dopuszcza się
możliwość lokalizacji parkingów, przy zachowaniu płynności ruchu wzdłuż tych ciągów
komunikacyjnych.

§ 13

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dla obszaru objętego planem dostawę wody z ujęć położonych poza jego obszarem:
2) tranzyt wody przez teren opracowania w kierunku zachodnim,
3) strefy ochronne dla sieci:

a) magistralnych, tranzytowych o szerokości 8 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

b) dla pozostałych sieci zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) naruszenie strefy ochrony sieci wymaga uzgodnienia z właścicielem,

administratorem lub użytkownikiem sieci.
1. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków sanitarnych na
oczyszczalnię ścieków, a wód opadowych do cieków,

2) dla sieci kanalizacji sanitarnej:
a) strefę ochronną o szerokości zależnej od średnicy i głębokości sieci,
b) swobodny dojazd do studzienek kanalizacyjnych.

1. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:
1) podczyszczanie ścieków deszczowych do parametrów, o których mówią przepisy

szczególne,
2) lokalizację obiektów podczyszczających w liniach rozgraniczających dróg, poza

pasem jezdnym,
3) udrażnianie  istniejących odbiorników wód opadowych: rowów, cieków,
4) dla projektowanych terenów o znacznym stopniu utwardzenia (placów, parkingów,

otoczenia centrów handlowych i usługowych) konieczność zastosowania materiałów
posadzkowych o znacznym stopniu przesiąkliwości,

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) podstawową formą zaopatrzenia w gaz jest jego dostawa z sieci,
2) jako wspomagający układ zaopatrzenia w gaz z sieci ustala się zaopatrzenie w gaz

płynny,
3) odległości podstawowe od gazociągów oraz strefę kontrolowaną zgodnie z

„Rozporządzeniem” z 30.07.2001 Dz.U. nr 97 lub zgodnie z aktami je
zmieniającymi.

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) dostawę energii sieci napowietrznej lub kablowej 20 kV poprzez stacje

transformatorowe 20/0,4 kV:
a) w terenach zurbanizowanych z sieci kablowej,
b) w terenach otwartych lub otoczonych przez tereny otwarte z sieci

napowietrznej,
2) od linii elektroenergetycznych, od ich skrajnych przewodów ustala się strefę

uciążliwości,               o których mówią przepisy szczególne, aktualne na dzień
rozpatrywania lokalizacji inwestycji,

3) zagospodarowanie terenu w odległościach mniejszych niż wymienione w pkt  2
wymaga uzgodnień z Zakładem lub Rejonem Energetycznym,



4) rozwój sieci średnich napięć winien odbywać się w oparciu o „Koncepcję rozwoju
sieci ŚN na terenie gminy Pawłowice”.

1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) istniejące źródła adaptuje się pod warunkiem modernizacji do parametrów

spełniających wymogi norm ochrony środowiska,
2) w wypadku braku możliwości modernizacji źródła ciepła sieci zdalaczynne winny być

przejęte przez źródła spełniające te wymogi,
3) systemy grzewcze projektowanych inwestycji winny spełniać wymogi aktualnych

norm ochrony środowiska.

§ 14

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi,
o których mowa w § 2 ust. 4 ustala się wyposażenie w następujące sieci:
1) tereny o symbolach UP,U i MU – wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną,
2) tereny o symbolach KDZ, KDL, KDX, KP i ZP – kanalizację deszczową,

elektroenergetyczną oświetleniową,
3) dla terenów, o których mowa w pkt 1¸2 dopuszcza się budowę sieci gazowej.

1. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia inwestycji na terenach, o których mowa w ust. 1, w
przypadku, gdy obiekty w terenach o symbolach U, UP, MU posiadać będą zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej oraz zapewnienie odbioru ścieków,

§ 15

Dla terenów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2:
1) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych na oczyszczalnię,
2) dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach z ich okresowym wywozem na

oczyszczalnię, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 7
Przepisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

oraz zagospodarowanie terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 16

1. Na terenach oznaczonych symbolami UP,U i MU  przeznaczonych do zabudowy oraz z
możliwością zabudowy ustala się następujące szczególne warunki i zasady ich
zagospodarowania:
1) na terenie o symbolu 3 UP,U:

a) rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy,
b) możliwość realizacji zabudowy w granicach linii rozgraniczających terenu

pokazanych na rysunku planu,
c) maksymalna wysokość zabudowy 15,0 m od poziomu terenu po jego

ostatecznym ukształtowaniu,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
e) zachowanie co najmniej 10 % powierzchni terenu w formie biologicznie

czynnej,
f) możliwość realizacji parkingu podziemnego oraz obsługę komunikacyjną terenu



od drogi 9 KDZ,
2) na terenie o symbolu 4 UP,U:

a) możliwość rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów Straży Pożarnej i
usług,

możliwość realizacji zabudowy w granicach linii rozgraniczających terenu
pokazanych na rysunku planu, przy zachowaniu możliwości realizacji ulicy
dojazdowej  wzdłuż wschodniej granicy terenu oraz zapewnienie możliwości
wjazdu na teren 1 KP od strony wschodniej,

maksymalna wysokość zabudowy 12,0 m od poziomu terenu po jego ostatecznym
ukształtowaniu oraz przy zastosowaniu dachów stromych dwuspadowych o
nachyleniu połaci 250¸600 krytych dachówką ceramiczną w kolorze
czerwonym,

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0,
obsługa komunikacyjna terenu od drogi 11 KDZ poprzez teren 5 MU,

3) na terenie o symbolu 5 MU:
a) realizacja ciągu budynków usługowo-mieszkaniowych o wysokości 2

kondygnacji z użytkowym poddaszem,
możliwość realizacji zabudowy w granicach linii rozgraniczających terenu

pokazanych na rysunku planu przy zapewnieniu dojazdu od drogi 11 KDZ do
terenów sąsiednich,

maksymalna wysokość zabudowy 12,0 m od poziomu terenu po jego ostatecznym
ukształtowaniu oraz przy zastosowaniu dachów stromych, dwuspadowych o
nachyleniu połaci 250¸600 krytych dachówką ceramiczną w kolorze
czerwonym,

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5,
możliwość podziału realizacji budynku na 4¸5 kamienic realizowanych indywidualnie

przez pojedynczych inwestorów, pod warunkiem, że realizacje te będą
wykonywane według wspólnego projektu budowlanego,

4) na terenie o symbolu 6 UP,U:
a) realizacja obiektu użyteczności publicznej o znaczeniu ogólnogminnym,
b) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na

rysunku planu oraz strefy izolacyjnej i ochronnej od istniejącej magistrali
wodociągowej,

c) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m od poziomu terenu po jego
ostatecznym ukształtowaniu,

d) konieczność przełożenia istniejącego cieku wodnego poza obrys
projektowanego budynku,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8,
f) zachowanie co najmniej 20 % powierzchni terenu w formie biologicznie

czynnej,
obsługę komunikacyjną terenu od ciągu pieszojezdnego 13 KDX,

5) na terenie o symbolu 7 MU:
a) możliwość rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniejących budynków,
b) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na

rysunku planu,
c) maksymalna wysokość zabudowy 12,0 m od poziomu terenu po jego

ostatecznym ukształtowaniu,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8,
e) konieczność zachowania co najmniej 30 % powierzchni terenu w formie

biologicznie czynnej,



obsługę komunikacyjną terenu od ciągu pieszojezdnego 13 KDX.
2. Na terenach oznaczonych symbolami KP i ZP ustala się następujące szczególne

warunki                   i   zasady   zagospodarowania:
        1)  na terenie 1 KP:

a) realizacja placu publicznego w formie rynku z możliwością podniesienia jego
poziomu do 1,5 m w stosunku do poziomu chodnika przy drodze 9 KDZ,

b) konieczność podkreślenia w kompozycji posadzki placu osi widokowej w
kierunku kościoła,

c) możliwość wyburzenia istniejącego budynku oraz przebudowy istniejącej
infrastruktury technicznej,

2) na terenie 2 KP:
a) możliwość realizacji schodów i pochylni terenowych,
b) możliwość wyburzenia istniejącego budynku,
c) konieczność zachowania co najmniej 20 % powierzchni terenu w formie

biologicznie czynnej,
3) na terenach o symbolach 17 ZP i 18 ZP:

a) możliwość urządzenia ciągu zieleni parkowej na bazie istniejącego cieku
wodnego, jako rowu otwartego lub cieku zarurowanego,

możliwość realizacji mostków nad rowem cieku wodnego.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe, w tym stawki procentowe

na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 17

Na terenach objętych zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice
przyjęte uchwałą Rady Gminy w Pawłowicach Nr XX/203/2000 z dnia 19 czerwca 2000
r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 41 poz. 603 z dnia
10.11.2000 r.

§ 18

1. W wypadku wyznaczenia, w wyniku pogłębienia archeologicznego rozpoznania terenu,
nowych stref badań archeologicznych (W) lub nowych stref obserwacji archeologicznej
(Wo), większe prace ziemne prowadzone w tych strefach powinny mieć zapewniony
nadzór archeologiczny. Pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z
realizacją sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji, wykopy pod fundamenty większych
budynków.

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który
posiada cechy zabytku obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Wójta Gminy lub
Starostę Powiatu i właściwego konserwatora zabytków. Jednocześnie obowiązane są
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub
zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
odpowiednich zarządzeń.

§ 19



1. Ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.

2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy nie będzie pobierał opłat
o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.    


