
Uchwala Nr  XXIV / 340 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice 

 
z dnia 15 kwietna 2005 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

solectwa Warszowice w gminie Pawlowice  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) 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 z pózn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Pawlowice, po stwierdzeniu zgodnosci               
z ustaleniami Studium uwarunkowan  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawlowice 
przyjetym uchwala Nr XXXV/240/97 z dnia 28 listopada 1997 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisje Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisje Dzialalnosci Spolecznej  

 
Rada Gminy Pawlowice 

uchwala: 
 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego solectwa Warszowice  
w gminie Pawlowice 

 
Ustalenia planu zawieraja: 

Rozdzial 1 - przepisy ogólne 
Rozdzial 2 - przepisy w zakresie przeznaczenia terenów, linii rozgraniczajacych tereny  
o róznym przeznaczeniu lub róznych zasadach zagospodarowania, szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy 
a takze przepisy dotyczace parametrów i wskazników ksztaltowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskazniki intensywnosci 
zabudowy   
Rozdzial 3 - przepisy dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni 
publicznych oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
a takze przepisy dotyczace szczególnych zasad i warunków scalania i podzialu nieruchomosci 
objetych planem miejscowym 
Rozdzial 4 - przepisy dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej 
Rozdzial 5 - przepisy dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej a takze 
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie ustalonych 
na podstawie odrebnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takze narazonych na 
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych 
Rozdzial 6 - przepisy dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego sposobu  
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenów oraz stawki 
procentowe na podstawie, których ustala sie oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci  
Rozdzial 7 - przepisy przejsciowe i koncowe. 

 
Rozdzial 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar                  
o powierzchni 410 ha polozony  w gminie Pawlowice w solectwie Warszowice zwanego dalej „planem” 
jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach opracowania. 
 

§ 2 
 

1. Integralna czescia niniejszej uchwaly jest rysunek planu w skali 1:2000, który stanowi zalacznik  
          nr 1 do uchwaly. 
 



2. Zalacznikami tekstowymi do uchwaly sa: 
1) stwierdzenie zgodnosci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Pawlowice - stanowiace zalacznik nr 2 
 2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu- stanowiace zalacznik nr 3 
 3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleza do zadan wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiace zalacznik nr 4. 

3. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu: 
1) granice terenu objetego planem 
2) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu lub róznych zasadach zagospoda-

rowania 
3) symbole literowe oznaczajace tereny o róznym przeznaczeniu lub róznych zasadach  

zagospodarowania 
4) linie wydzielajace strefy ochronne od istniejacych i projektowanych sieci magistralnych 

oraz urzadzen infrastruktury technicznej 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy 

4. Zapis symboli liczbowych i literowych na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 oznacza: 
1) oznaczenie liczbowe – numer terenu w ramach obszaru objetego planem, 
2) oznaczenie literowe – podstawowe przeznaczenie terenu. 

5. Symbole literowe, o których mowa w ust.3 pkt 3 z zastrzezeniem przepisów zawartych  
w rozdziale 2 oznaczaja nastepujace przeznaczenia podstawowe terenów: 

 1) MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 2) U  - tereny zabudowy uslugowej  
 3) RM  - tereny zabudowy zagrodowej 
 4) R  - tereny rolnicze 
 5) ZL  - tereny zieleni legowej i niskiej  
 6) WS  - tereny wód powierzchniowych 
 7) IT   -  tereny infrastruktury technicznej 
 8) KK  -   tereny komunikacji kolejowej  
 9) KDGP -   tereny publicznych dróg glównych ruchu przyspieszonego  
 10) KDL  -   tereny publicznych dróg lokalnych 
 11) KDD  -   tereny publicznych dróg dojazdowych 
 12) KDX  -   tereny ciagów pieszo-jezdnych i pieszych. 
  

§ 3 
 

1. Ilekroc w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: 
  1) planie – nalezy przez to rozumiec ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwaly, 

  2) uchwale – nalezy przez to rozumiec niniejsza uchwale,  
3) przepisach szczególnych – nalezy przez to rozumiec przepisy obowiazujacych ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi, szczególne wobec w/w ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 

4) rysunku planu – nalezy przez to rozumiec rysunek wykonany na mapie zasadniczej  
 w skali 1:2000, 

 5) terenie – nalezy przez to rozumiec teren o okreslonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, 

6) przeznaczeniu podstawowym – nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, które  
   powinno przewazac na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi, 
 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalezy przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia terenów 

inne niz podstawowe, które uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe, 
  8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie sie przez to grunt rodzimy pokryty 

roslinnoscia oraz wode powierzchniowa na dzialce budowlanej,  
  9) terenach publicznych – nalezy przez to rozumiec tereny przeznaczone do uzytku     

    publicznego, ogólnodostepne, 
10) uciazliwosci oddzialywania – nalezy przez to rozumiec zagrozenia jakie moze  

wywolac funkcjonowanie danego obiektu czy urzadzenia w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza i ziemi, halasu i szkodliwego promieniowania, 
 
 
 



11) terenach zieleni legowej i niskiej – nalezy przez to rozumiec tereny lak i pastwisk  
 z pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami wystepujace w formie nieurzadzonej na 
terenach niezurbanizowanych oraz tereny trawników z pojedynczymi zadrzewieniami  
i krzewami jako tereny zieleni urzadzonej na terenach zurbanizowanych,  

12) strefie uciazliwosci, strefie ochronnej, technicznej lub strefie kontrolowanej  od sieci  
 i obiektów infrastruktury technicznej nalezy przez to rozumiec: 

a) strefe negatywnego oddzialywania na ludzi zamieszkujacych na stale lub zagrozenia 
wybuchem, o których szerokosci i sposobie zagospodarowania mówia przepisy 
szczególne, 

b) pas terenu wzdluz sieci po obu jej stronach pozwalajacy na staly lub okresowy dostep 
operatora kontrolujacego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usuniecie. 

  
Rozdzial 2 

Przepisy w zakresie przeznaczenia terenów, linii rozgraniczajacych tereny o róznym 
przeznaczeniu lub róznych zasadach zagospodarowania, szczególne warunki  

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy 
a takze przepisy dotyczace parametrów i wskazników ksztaltowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskazniki intensywnosci 
zabudowy 

 
§ 4 

 
1. Wyznacza sie tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolami  1MN ÷ 33MN     
  z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna. 
2.  Dopuszcza sie na terenach, o których mowa w ust. 1 realizacje: 

1) obiektów i urzadzen uslug rzemiosla, handlu i gastronomii, 
2) budynków gospodarczych i garazy o maksymalnie dwóch stanowiskach dla samochodów, 
3) zieleni urzadzonej, 
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacyjnej dla obslugi tych terenów. 

3.  Zabroniona jest na terenach, o których mowa w ust. 1 realizacja: 
  1) obiektów i urzadzen o funkcji uslugowej, których funkcjonowanie moze stwarzac 
   uciazliwosci oddzialywania dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
  2) obiektów inwentarskich zwiazanych z hodowla zwierzat,  
  3) obiektów o funkcji produkcyjnej.  
4. Ustala sie nastepujace warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ustepie 1: 
1) utrzymuje sie zabudowe istniejaca i dopuszcza sie mozliwosc jej przebudowy i rozbudowy      

      z zachowaniem przepisów niniejszej uchwaly, 
2) udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej wynosic bedzie minimum 40 %  
  powierzchni dzialki przeznaczonej  do inwestycji,  
3) koniecznosc zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  
4) koniecznosc zachowania odleglosci od sieci infrastruktury technicznej w strefach  
  izolacyjnych pokazanych na rysunku planu , z zastrzezeniem jak w § 19 pkt 2,  

 5) powierzchnia wydzielanej dzialki nie moze byc mniejsza niz 700 m2 oraz jej szerokosc nie 
moze byc mniejsza niz 20,0 m  a dla terenu o symbolu 26MN na którym dopuszcza sie 
realizacje zabudowy mieszkaniowej szeregowej, przy wydzielaniu dzialek pod zabudowe 
szeregowa dzialka nie moze byc mniejsza niz 280 m2 i jej szerokosc nie moze byc mniejsza 
niz 6,00 m; 

 6) powierzchnia calkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie  
nie moze byc wieksza niz 35 % powierzchni dzialki przeznaczonej do inwestycji a dla terenu 
o symbolu 26MN przy realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej dopuszcza sie 
zwiekszenie powyzszego wspólczynnika do 75 %; 

7) laczna powierzchnia calkowita obiektów dopuszczalnych w planie uzytkowan moze 
 stanowic co najwyzej 50 % powierzchni calkowitej zabudowy, o której mowa w pkt 6, 
8) mozliwosc lokalizacji budynków w granicach dzialek; 
9) wysokosc budynków nie moze przekraczac 12,0m liczac od poziomu terenu do linii kalenicy 

dachu, przy czym poziom oparcia glównych polaci dachu na scianach zewnetrznych            
nie moze byc usytuowany wyzej niz 7,0 m od poziomu terenu a maksymalna wysokosc 
podmurówki nie moze przekraczac 1,2 m, 



 
 
10) koniecznosc stosowania dachów nowych budynków mieszkalnych o nastepujacych  
  parametrach: 
   a) dachy spadziste o symetrycznych katach spadku polaci dachowych zawierajacych  
     sie w przedziale 300÷450, 
   b) pokrycia dachów w kolorze ceglastym, bordowym, brazowym lub grafitowym                     

z mozliwoscia zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych,  
    blachy dachówkopodobnej oraz innych materialów dachówkopodobnych, 
   c) zakaz realizacji dachów z przesunieciem poziomów ich polaci w kalenicy, 
11) z zastrzezeniem pkt 12 mozliwosc realizacji dopuszczonych w ust. 2 pkt 1 i 2 

jednokondygnacyjnych budynków towarzyszacych zabudowie jednorodzinne 
12) zabudowa o której mowa w pkt 11 winna spelniac nastepujace warunki i parametry: 
  a) lokalizacja budynków na dzialkach niezabudowanych wylacznie w formie dobudowa-
    nej do budynku mieszkalnego lub do budynku towarzyszacego na dzialce sasiedniej, 

     b) wysokosc budynków towarzyszacych nie moze przekraczac 6,0 m liczac od poziomu 
terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia glównych polaci dachu na  

       scianach zewnetrznych nie moze byc usytuowana wyzej niz 3,0 m od poziomu  
       terenu, a wysokosc posadzki budynku nie moze byc zrealizowana wyzej niz 0,45 m  
       od poziomu terenu, 
    c)  koniecznosc stosowania dachów o katach spadku polaci dachowych 200÷450 i pokry-

ciach zgodnie pkt 10 lit. b, 
   d) na dzialce mozna zrealizowac tylko jeden budynek garazowy zwiazany z potrzebami 

przechowywania samochodów osobowych przez mieszkanców domu zlokalizowanego 
na tej dzialce, 

13) ustala sie koniecznosc zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie dzialki  
  przeznaczonej do inwestycji w ilosci: 
  a) minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, 

  b) minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni calkowitej obiektów uslug handlowych  lub 
rzemieslniczych, 

  c)  minimum 1 miejsce na 10 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów uslug  
    gastronomicznych, 
 14) parkingi, o których mowa w pkt. 13 lit. b, c powinny byc zadrzewione w stosunku minimum 1 

drzewo na 60 m2 powierzchni parkingu. 
 

§ 5  
  

1. Wyznacza sie tereny uslugowe oznaczone na rysunku planu symbolami 34U ÷ 35U  
 z podstawowym prz eznaczenie pod zabudowe uslugowa. 
2.  Dopuszcza sie na terenach o których mowa w ust. 1 realizacje: 

1) mieszkan o ile stanowia czesc obiektu uslugowego,  
2) ulic, placów, parkingów, sciezek rowerowych, chodników,  
3) zieleni parkowej, zadrzewien, trawników, obiektów i urzadzen malej architektury,  
4) obiektów o funkcji produkcyjnej, jezeli jest ona uzupelnieniem funkcji uslugowej, 
5) garazy dla samochodów o ile sa wbudowane w obiekty o funkcji uslugowej lub  
 produkcyjnej,  
6) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,  
7) obiektów i urzadzen obslugi komunikacji kolowej. 

3.     Zabroniona jest na terenach, o których mowa w ust. 1 realizacja: 
1) obiektów i urzadzen o funkcji produkcyjnej, których funkcjonowanie moze stwarzac 

uciazliwosci oddzialywania dla funkcji uslugowej,  
2) obiektów i urzadzen produkcji rolniczej i zwierzecej,   
3) obiektów o funkcji uslug  nauki, zdrowia i opieki spolecznej,  
4) budynków wylacznie o funkcji mieszkaniowej,  
5) placy skladowych, skladowisk odpadów,  

4. Ustala sie nastepujace warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy uslugowej oraz 
zagospodarowania terenów, o których mowa w ustepie 1: 
1) utrzymuje sie zabudowe istniejaca i dopuszcza sie mozliwosc jej przebudowy  
 i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwaly, 



2) udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej wynosic bedzie minimum 25 % powierzchni 
dzialki przeznaczonej do inwestycji, 

3) koniecznosc zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
4) koniecznosc zachowania odleglosci od sieci infrastruktury technicznej w strefach 

izolacyjnych pokazanych na rysunku planu, z zastrzezeniem jak w § 19 pkt 2, 
5) koniecznosc stosowania dachów o katach spadku polaci dachowych 150÷450 
6) powierzchnia calkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie 

wydzielonym liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu nie moze przekraczac 80 % 
powierzchni dzialki przeznaczonej do inwestycji, 

7) wysokosc budynków nie moze przekraczac 12,0 m liczac od poziomu terenu do najwyzej 
usytuowanego elementu dachu, za wyjatkiem urzadzen technologicznych i reklamowych.          

8) laczna powierzchnia calkowita obiektów dopuszczalnych w planie uzytkowan 
wymienionych w ust.2 pkt 1, 4, 5, 7 moze stanowic co najwyzej 50 % powierzchni 
calkowitej zabudowy o której mowa w pkt 6 

9) ustala sie koniecznosc zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie dzialki przeznaczonej 
do inwestycji w ilosci: 

 a) minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni calkowitej obiektów uslug handlowych  
    lub rzemieslniczych, 
 b) minimum 1 miejsce na 10 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów uslug  
    gastronomicznych. 
10) parkingi, o których mowa w pkt 9 powinny byc zadrzewione w stosunku minimum 1 drzewo 

na 60 m2 powierzchni parkingu, 
11) ustala sie nastepujace zasady podzialu terenu oznaczonego symbolami jak w ust. 1 na 

dzialki budowlane: 
a) minimalna powierzchnia dzialki wynosi 1000 m2, 
b) minimalna szerokosc dzialki wynosi 25 m, 

 
§ 6 

 
1. Wyznacza sie tereny uzytkowane rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolami  
 36RM ÷ 46RM z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowe zagrodowa. 
2. Dopuszcza sie na terenach, o których mowa w ust. 1 realizacje: 

1) obiektów i urzadzen uslug rzemiosla, handlu i gastronomii,  
2) garazy i budynków gospodarczych,  
3) zieleni urzadzonej,  
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,   

3. Zabroniona jest na terenach, o których mowa w ust. 1 realizacja: 
1) obiektów i urzadzen o funkcji produkcyjnej nie zwiazanej z produkcja rolnicza, zwierzeca 

lub ogrodnicza,  
2) obiektów i urzadzen rolniczych, których uciazliwosc oddzialywania wykracza poza tereny 

oznaczone symbolem RM.  
4. Ustala sie nastepujace warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy zagrodowej  oraz 

zagospodarowania terenów, o których mowa w ustepie 1: 
 1) utrzymuje sie zabudowe istniejaca i dopuszcza sie mozliwosc jej przebudowy  
  i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwaly, 
 2)  powierzchnia calkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie 

moze byc wieksza niz 40 % powierzchni dzialki przeznaczonej do inwestycji, 
3) laczna powierzchnia calkowita obiektów dopuszczalnych w planie uzytkowan moze 

stanowic co najwyzej 50 % powierzchni calkowitej zabudowy, o której mowa w pkt. 1, 
4) udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej wynosic bedzie minimum 40 % powierzchni 

dzialki przeznaczonej do inwestycji, 
5) zabudowa zagrodowa oraz zabudowa dopuszczalna towarzyszaca nie moze przekraczac 

wysokosci 12,0 m liczac od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia  
glównych polaci dachu na scianach zewnetrznych nie moze byc usytuowana wyzej niz 7,0 
m od poziomu terenu, 

 6) mozliwosc lokalizacji budynków w granicach dzialek; 
7) dachy spadziste o symetrycznych katach spadku polaci dachowych w przedziale 300÷450,  
8) zakaz realizacji dachów z przesunieciem poziomów ich polaci w kalenicy, 



9) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub bordowym z mozliwoscia 
zastosowania dachówek ceramicznych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub 
innych materialów dachówkopodobnych, 

10) ustala sie koniecznosc zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie dzialki  
  przeznaczonej do inwestycji w ilosci:  

 a) minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, 
   b) minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni calkowitej obiektów uslug handlowych  

     lub rzemieslniczych, 
    c) minimum 1 miejsce na 10 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów uslug  

     gastronomicznych. 
 11) parkingi, o których mowa w pkt. 10  powinny byc zadrzewione w stosunku minimum  

 1 drzewo na 60 m2 powierzchni parkingu, 
12) ustala sie, ze na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami jak w ust.1 

wydzielenie dzialki musi spelniac nastepujace warunki: 
    a) minimalna powierzchnia dzialki  - 1000 m2 , 

    b) minimalna szerokosc dzialki   - 18,0 m 
    

§ 7 
 

1.  Wyznacza sie tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami 47R ÷ 63R i 168R         
  z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. 
  Na terenach tych obowiazuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz realizacji zalesien .   
2.  Dopuszcza sie na terenach o których mowa w ust. 1 realizacje: 

1) zadrzewien sródpolnych,  
2) sciezek rowerowych, ciagów pieszych i dróg polnych, 
3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej. 

 
§ 8 

 
1.  Wyznacza sie tereny zieleni legowej i niskiej oznaczone na rysunku planu symbolami 64ZL ÷  

94ZL oraz 166ZL i 167ZL 
  Na terenach tych obowiazuje zakaz zabudowy kubaturowej a takze ustala sie utrzymanie 

droznosci istniejacych cieków wodnych . 
2. Dopuszcza sie na terenach o których mowa  ust. 1 realizacje  
 1)  stawów, dróg gospodarczych, sciezek rowerowych, 
 2)  sieci i urzadzen infrastruktury technicznej. 
 

§ 9 
 
1. Wyznacza sie tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami     
 95WS ÷ 120WS. 
2.  Dopuszcza sie na terenach o którym mowa w ust. 1 realizacje wszelkiego rodzaju urzadzen 

 zmierzajacych do zachowania splywu, poprawy czystosci wód, zwiekszenia dotychczasowej 
retencji.  

3. Zabroniona jest na terenach o którym mowa w ust.1 realizacja wszelkich obiektów budowlanych 
z wylaczeniem urzadzen wzmiankowanych w ust.2.  

 
§ 10 

 
1. Wyznacza sie teren przeznaczony pod realizacje sieci i obiektów infrastruktury technicznej 

oznaczony na rysunku planu symbolem 121IT÷123IT oraz 164IT i 165IT 
2. Dopuszcza sie, na terenach o którym mowa w ust. 1 realizacje : 

1) obiektów i urzadzen zwiazanych z funkcjonowaniem obiektów infrastruktury 
technicznej  
2) ulic, placów, parkingów, chodników.  

3. Zabroniona jest, na terenie o którym mowa w ust 1 realizacja: 
1) wszelkich obiektów o funkcji mieszkaniowej, 
2) obiektów i urzadzen o funkcji produkcyjnej. 

 
§ 11 



 
1. Wyznacza sie tereny komunikacji kolejowej oznaczone na rysunku planu symbolem 124 KK. 
2. Dopuszcza sie, na terenie o którym mowa w ust. 1 realizacje sieci i urzadzen infrastruktury 

technicznej. 
 

§ 12 
 

1. Wyznacza sie tereny komunikacji drogowej oraz pieszej oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 

1) 125KDGP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod droge glówna ruchu 
przyspieszonego  

2) 126KDL ÷ 129KDL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi lokalne  
3) 130KDD ÷132KDD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi dojazdowe  
4) 133KDX ÷163KDX z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ciagi pieszo-jezdne  
  i piesze oraz place nawrotowe  

2.  Dopuszcza sie, na terenach o których mowa w ust. 1 realizacje: 
1) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej  
2) chodników, sciezek rowerowych, elementów malej architektury   

3.  Zabroniona jest, na terenach o których mowa w ust.1 realizacja wszelkich obiektów 
kubaturowych. 

 
§ 13 

 
Dla terenów, na których istnieje mozliwosc zabudowy kubaturowej, ustala sie nieprzekraczalne linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

 
Rozdzial 3 

Przepisy dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych 
oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

a takze przepisy dotyczace szczególnych zasad i warunków scalania i podzialu nieruchomosci 
objetych planem miejscowym 

 
§ 14 

 
1. Grunty wydzielone pod drogi oznaczone na rysunku planu symbolami 126KDL ÷129KDL, 

130KDD ÷132KDD przeznaczone  dla realizacji celów publicznych przejete beda, na wlasnosc 
Powiatu Pszczynskiego lub Gminy Pawlowice zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Przejecie terenów, o których mowa w ust. 1 nastapi w liniach rozgraniczajacych ustalonych  
 na  rysunku planu. 
 

§ 15 
 

 Ustala sie mozliwosc przejecia na wlasnosc Gminy Pawlowice terenów ciagów pieszo-jezdnych  
 i pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami 133KDX ÷163KDX.  

 
§ 16 

 
 1. Kazdy teren przeznaczony do zabudowy musi miec zapewniony bezposredni dostep do ulicy 

publicznej lub do publicznego ciagu pieszo-jezdnego. 
2. Ustala sie nastepujace szerokosci pasa terenu w liniach rozgraniczajacych dróg i ciagów 

pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu: 
1) symbolem  125KDGP - 45,0 m 
2) symbolem  126KDL ÷ 129KDL  - 15,0 m 

  3)  symbolem  130KDD ÷ 132KDD - 10,0 m 
  4)  symbolem  133KDX ÷ 143KDX, 148KDX, 152KDX ÷154KDX, 156KDX ÷ 158KDX,  
     160KDX, 163KDX  - 6,0 m 
  5)  symbolem  144KDX, 146KDX, 149KDX ÷ 151KDX  - 8,0 m 
  6)  symbolem  145KDX, 147KDX, 155KDX, 159 KDX, 161KDX, 162KDX - 10,0 m 



 3. Ustala sie minimalne szerokosci jezdni: 
 1) dla dróg oznaczonych symbolem KDD – 5,0 m 

2) dla ciagów pieszo-jezdnych i pieszych oznaczonych symbolem KDX – 4,5 m. 
4. Ustala sie mozliwosc realizacji sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych dróg oraz 

ciagów pieszo-jezdnych oraz poza tymi liniami. 
5. Sciezki rowerowe jednokierunkowe beda mialy szerokosc minimum 1,5 m, a dwukierunkowe 

minimum 2,0 m. 

6. Skrzyzowania sciezek rowerowych z ulicami nalezy wykonac  jako pasy wydzielone przy 
przejsciach dla pieszych.  

7. Ustala sie zakaz umieszczania w pasie terenu w liniach rozgraniczajacych dróg tymczasowych 
jak i stalych urzadzen reklamowych oraz sadzenia drzew i krzewów.  

 
§ 17 

 
Na terenie objetym planem nie ustala  sie obszarów na których realizacja zabudowy i przeksztalcenia 
ich zagospodarowania wymagaja obligatoryjnego scalenia i podzialu nieruchomosci. 
 
 

Rozdzial 4 
Przepisy dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

 
§ 18 

 
1. W zakresie zaopatrzenia w wode: 

1) utrzymuje sie: 
   a)  istniejacy system zaopatrzenia w wode z mozliwoscia remontu, modernizacji  
    i rozbudowy na warunkach ustalonych z administratorem lub wlascicielem sieci, 

   b) przebiegi wodociagów magistralnych wraz ze strefami uciazliwosci (technicznymi) przez 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami   

    - wodociag φ  800 przez tereny 30MN; 56R; 82ZL; 123IT; 111WS; 81ZL; 158KDX; 
80ZL; 29MN; 54R;127KDL; 150KDD; 23MN; 139KDX; 130KDD; 14MN; 67ZL, 

    - wodociag φ 400 i φ 300 biegnacy wzdluz pólnocno-wschodniej granicy opracowania 
przez tereny 62R; 92ZL; 116WS; 94ZL; 63R 

  2) ustala sie dostawe wody : 
   a) dla pólnocnej czesci terenu z wlaczenia do magistrali φ 800 w rejonie ul. Krótkiej     
   b) dla poludniowej czesci terenu z wlaczeniem do magistrali φ 800 w rejonie ulicy 

Stawowej  
   c) przy budowie sieci nalezy dazyc do tworzenia pierscieniowego systemu zasilania  
    w wode  
  3) ilosc dostarczonej wody dla poszczególnych typów zabudowy okresla „Rozporzadzenie   

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm 
zuzycia wody”, 

  4) utrzymuje sie lokalizacje urzadzen wodociagowych w terenie o symbolu 123IT wraz  
   z dojazdem od drogi o symbolu 158KDX. 
2. W zakresie odprowadzenia scieków: 

1) ustala sie rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem scieków bytowych do 
kanalizacji sanitarnej a wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej  

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki na oczyszczalnie 
dopuszcza sie: 

    a) gromadzenie scieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem scieków  
     na oczyszczalnie  
    b) stosowania lokalnego ich oczyszczania w granicach gruntu stanowiacego wlasnosc 

odprowadzajacego jesli pochodza z wolno stojacego budynku mieszkalnego  
     i spelniaja warunki, o których mówia przepisy szczególne 
 

  c) przebiegi projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala sie w liniach 
rozgraniczajacych dróg i ulic, 



c) dopuszcza sie prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczajacymi dróg i ulic o ile wyma-
gaja tego wzgledy technologiczne. 

  3)  Projektuje sie budowe pompowni kanalizacyjnych w terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 121IT; 122IT.    

 3. W zakresie elektroenergetyki: 
  1)  utrzymuje sie przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz ze strefami 

uciazliwosci przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
    a) linii 110 kV przez tereny 58R; 160KDX, 
    b) linii 20 kV przez tereny : 30MN; 158KDX; 56R; 82ZL; 111WS, 81ZL; 54R; 35U;  
     125KDGP; 34U; 150KDX; 10MN; 11MN; 151KDX; 130KDD; 53R; 21MN;  
     147KDX; 18MN; 17MN; 145KDX; 16MN; 127KDL; 67ZL; 95WS; 68ZL; 97WS;  
     137KDX; 50R; 70ZL; 52R; 100WS; 73ZL; 104WS,  
  2)  utrzymuje sie lokalizacje stacji transformatorowych w terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 56R; 35U; 11MN; 16MN, 
  3)  dostawe energii elektrycznej na terenie opracowania wskazuje sie: 
    a) ze stacji zlokalizowanych na terenach opisanych w pkt 2  
    b) z trzech stacji polozonych po poludniowej stronie terenu, poza granica  
     opracowania , przy ulicach Borynskiej i Lakowej  

c) z dwóch projektowanych stacji zlokalizowanych: 
 - w pasie rozgraniczajacym drogi 127KDL w sasiedztwie skrzyzowania z droga  
  131KDD poza pasem jezdnym 
 - w terenie 53R na styku z liniami rozgraniczajacymi drogi 130KDD i z terenem  
  21MN  
d) prognozowany wzrost zapotrzebowania na energie i moc wynosi: 
 - wzrost zapotrzebowania mocy 528 MW 
 - wzrost zapotrzebowania w energie 1,73 GWh    

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) utrzymuje sie istniejacy system zaopatrzenia w gaz z mozliwoscia remontu modernizacji  
 i rozbudowy na warunkach uzgodnionych z dostawca gazu  

2) ustala sie dostawe gazu z sieci sredniopreznej  
3) projektowane sieci gazowe, tam gdzie na to pozwala uklad uliczny, nalezy zamykac  
 w pierscienie   
4) wzdluz sieci gazowych nalezy pozostawic strefy kontrolowane zgodnie  
 z „Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.  
 

§ 19 
 

1. Utrzymuje sie istniejacy system sieci infrastruktury technicznej o których mowa w § 18 wraz        z 
ich strefami uciazliwosci ustalonymi na rysunku planu, których szerokosci reguluja przepisy 
szczególne z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Wkroczenie z inwestycja w strefe uciazliwosci sieci na odleglosc mniejsza niz ustalaja przepisy 
szczególne dopuszcza sie jedynie za zgoda wlasciciela sieci. 

 
Rozdzial 5 

Przepisy dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej a takze granic  
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie ustalonych        

na podstawie odrebnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takze narazonych na 
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych 

 
§ 20 

 
1. Nakazuje sie minimalizowanie przeksztalcen powierzchni ziemi i jej ochrone przed erozja 

poprzez wlasciwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych. 
2. Przy realizacji robót ziemnych obowiazuje zdjecie wierzchniej warstwy gleby oraz jej 

odpowiednie zdeponowanie umozliwiajace ponowne wykorzystanie.  
 

§ 21 
 



Ustala sie utrzymanie porzadku i czystosci oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie                 
z zasadami zrównowazonego rozwoju i ochrony srodowiska. Obowiazuje odbiór odpadów w systemie 
zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. 
 

§ 22 
 

1. Ustala sie koniecznosc ochrony wartosci przyrodniczych terenów objetych planem poprzez 
zachowanie i ochrone obszarów, zespolów i obiektów cennych przyrodniczo. 

2. Ustala sie bezwzgledne zachowanie pomnika przyrody ozywionej, oznaczonego graficznie  
na rysunku planu, którym jest dab szypulkowy przy zachodnim kompleksie stawów (ulica 
Stawowa). 

3.  Ustala sie zachowanie i ochrone istniejacych zgrupowan oraz szpalerów drzew. Zabroniona jest 
wycinka drzew bez waznych powodów takich jak bezpieczenstwo uzytkowania terenu lub 
zagrozenie fitosanitarne.  

4. Ustala sie zachowanie obudowy biologicznej cieków wodnych w obrebie terenów  o symbolach 
ZL oraz R.  

 
§ 23 

 
Obszar objety planem zlokalizowany jest w zasiegu czwartorzedowego Uzytkowego Poziomu Wód 
Podziemnych (UPWP Rejon Malej Wisly). Ustala sie koniecznosc uregulowania gospodarki wodno-
sciekowej kazdej inwestycji przed uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. 
 

§ 24 
 

1. Na obszarze planu wystepuje zloze wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej, 
które nie przewiduje sie obecnie do eksploatacji. 

2. Ustala sie granice Terenu Górniczego „Krzyzowice III” przedstawiona na rysunku planu. 
Powyzszy fragment Terenu Górniczego w czesci poludniowo – zachodniej obszaru planu jest 
poza wplywami docelowej eksploatacji górniczej KWK „Pniówek”. 

3. Na obszarze planu nie stwierdzono terenów narazonych na niebezpieczenstwo powodzi a takze 
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie wystepuja tereny lub obiekty podlegajace 
ochronie ustalone na podstawie odrebnych przepisów. 

 
§ 25 

 
1. Ustala sie bezwzgledne zachowanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa  

slaskiego to jest  krzyz Meki Panskiej przy ul. Borynskiej 60 (nr rej. zabytków B/317/72 z dnia 
04.03.1972 r.) 

2. Ustala sie ochrone konserwatorska nastepujacych obiektów o charakterze zabytkowym: 
1) kamienny krzyz Meki Panskiej przy ul. Zorskiej 4 
2) kapliczka slupowa przy ul. Borynskiej 48 

3. Ustala sie, ze adaptacja, przeksztalcenia i modernizacje obiektów i zagospodarowanie terenów 
wymienionych w ust. 1 i 2 wymagaja uzgodnien konserwatorskich, a zagospodarowanie ich 
otoczenia musi byc zgodne z przepisami niniejszej uchwaly.  

4. W wypadku wyznaczenia w wyniku poglebienia archeologicznego rozpoznania terenu, nowych 
stref obserwacji archeologicznej (Wo) wieksze prace ziemne prowadzone na terenie objetym 
planem powinny miec zapewniony nadzór archeologiczny. Pod tym okresleniem  rozumie sie 
prace ziemne zwiazane z  realizacja  sieci wodociagowej, gazowej i kanalizacyjnej a takze 
wykopy pod fundamenty wiekszych budynków. 

5.    Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada  
        cechy zabytku, obowiazane sa niezwlocznie zawiadomic o tym wójta gminy lub zarzad            

powiatu i wlasciwego konserwatora zabytków. Jednoczesnie obowiazane sa zabezpieczyc 
odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczyc do czasu 
wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarzadzen. 

 
 
 
 
 



Rozdzial 6 
Przepisy dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenów oraz stawki procentowe 
na podstawie których ustala sie oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci  

 
§ 26 

 
1. Realizacje zabudowy i przeksztalcenia zagospodarowania przestrzennego terenów musza 

uwzgledniac wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spelniane beda poprzez: 

1) realizacje nowej zabudowy z uwzglednieniem nawiazania kompozycyjnego do zabudowy  
 istniejacej,  
2) realizacje przeksztalcen terenów z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania  

    oraz ksztaltowanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej ksztaltowanej  
    w ciagach komunikacyjnych.  
3. Ustala sie, tymczasowy sposób zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowania terenów do 

czasu realizacji uzytkowan zgodnie z planem polegajacy na uzytkowaniu terenów jak 
dotychczas przy czym dopuszcza sie realizacje sieci infrastruktury technicznej, ulic oraz 
prowadzenia prac ziemnych zmierzajacych do realizacji zabudowy zagospodarowania, 
urzadzania oraz uzytkowania terenów zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly.   

 
§ 27 

 
1. Dla terenów objetych planem ustala sie zerowa  stawke ( 0%) sluzaca naliczaniu oplat z tytulu 

wzrostu wartosci nieruchomosci. 
2. W zwiazku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy nie bedzie pobieral oplat             

o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Rozdzial 7 
Przepisy przejsciowe i koncowe 

 
§ 28 

 
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego i na tablicy     
ogloszen w Urzedzie Gminy. 
 

§ 29 
 

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 
 

§ 30 
 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym            
Województwa Slaskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zalacznik nr 2  
 

Do Uchwaly Nr XXIV/340/05 
                                                                                                 Rady Gminy Pawlowice
   

z dnia  15.04.2005 
 
 
 

 
Stwierdzenie zgodnosci 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
solectwa Warszowice w gminie Pawlowice 

z ustaleniami „Studium uwarunkowan i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawlowice” 

 
 
Przedlozony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego solectwa Warszowice 
w gminie Pawlowice jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pawlowice” przyjetymi uchwala Nr XXXV/240/97 z dnia 28 listopada 1997 r.  
 
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
granicach opracowania planu miejscowego znajduja sie: obszary wskazane do zabudowy uslugowej, 
obszary z mozliwoscia przeznaczenia pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna a takze zabudowe 
zagrodowa oraz obszary z mozliwoscia przeznaczenia pod infrastrukture techniczna oraz obsluge 
komunikacyjna. Ponadto wystepuja obszary wskazane do ksztaltowania systemu zieleni, obszary 
okreslajace podstawowy zasób przyrodniczy srodowiska gminy wymagajacy zachowania oraz obszary 
juz zabudowane. 

 Zgodnie z rysunkiem Studium uwarunkowan obszar objety miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w solectwie Warszowice znajduje sie w terenach o symbolach: 

  RP - tereny rolne - uprawy polowe 
  RZ - tereny rolne  - laki i pastwiska  
  RO - tereny rolne - sady i ogrody 
  RL - tereny lasów 
  WS - wody – stawy 
  MUn - zabudowa mieszkaniowa z uslugami  
    towarzyszacymi – niskiej intensywnosci  
  MR - zabudowa mieszkaniowa z uslugami  
    towarzyszacymi – zagrodowa 
 

Rozmieszczenie oraz zasieg terenów o powyzszych symbolach znajduje sie na kopii fragmentu 
rysunku „Studium uwarunkowan” – patrz zalacznik graficzny. 
Wobec powyzszego przewidywany sposób zagospodarowania terenu to glównie realizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej uzupelniajacej. 
 
Ustalenia studium dotyczace powyzszych obszarów polityki przestrzennej zostaly w planie 
miejscowym w pelni uwzglednione w przepisach dotyczacych przeznaczenia oraz zagospodarowania 
terenów.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Zalacznik nr 3  
 

Do Uchwaly Nr XXIV/340/05 
                                                                                                 
                             Rady Gminy Pawlowice 

z dnia  15.04.2005 
 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
 

 
Lp. 

Nr 
uwagi  
w dok. 
Form- 
prawny

ch 

 
Data  

wplywu  
uwagi 

 
 
 

 
Tresc uwagi 

 
Oznaczeni

e 
nieruchom
osci, której 

dotyczy 
uwaga 

 

 
Ustalenia projektu planu  

dla nieruchomosci,  
której dotyczy uwaga 

 
uwaga  

uwzgledniona  

 
uwaga  

nieuwzgledniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. 27.12.2004r.   
 

Proponuje zaprojektowanie drugiej linii zabudowy przy 
ul. Krótkiej kosztem terenu o symbolu 56 R   w 
sasiedztwie dzialek 1479/50 oraz 1480/50. 

Dzialka nr 
1482/50 

Tereny rolnicze, na których obowiazuje 
zakaz zabudowy kubaturowej. 

  

2. 2. 28.12.2004r.  
 

Proponuje zaprojektowanie drugiej linii zabudowy przy 
ul. Krótkiej kosztem terenu o symbolu 57 R    w 
sasiedztwie dzialek 1319/26, 1320/26, 1321/26, 
1322/26, 1323/26, 1324/26, 1325/26. 

Dzialka nr 
1326/26 

Tereny rolnicze, na których obowiazuje 
zakaz zabudowy kubaturowej. 

  

3. 3. 3.01.2005r.   
 

Wyraza chec realizacji zabudowy uslugowej na 
wymienionych dzialkach (dzialalnosc gastronomiczno – 
hotelarska). 

Dzialki nr 
986/91, 
988/91, 
990/91, 

Tereny rolnicze, na których obowiazuje 
zakaz zabudowy kubaturowej. 
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Nr 
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w dok. 
Form- 
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ch 
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Tresc uwagi 

 
Oznaczeni

e 
nieruchom
osci, której 

dotyczy 
uwaga 

 

 
Ustalenia projektu planu  

dla nieruchomosci,  
której dotyczy uwaga 

 
uwaga  

uwzgledniona  

 
uwaga  

nieuwzgledniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

992/91  
 

4. 8. 1.02.2005r.  
 

Sklada zapytanie czy gmina zamierza wykupic grunt 
pod droge, który wczesniej od gminy pod droge odkupil.  

Dzialka nr 
1434/69 

Tereny ciagów pieszo-jezdnych i 
pieszych. 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zalacznik Nr 4 

 
do Uchwaly Nr XXIV/340/05 

Rady Gminy Pawlowice 
z dnia 15.04.2005 

 
 
 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych         

gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami                             
o finansach publicznych 

 
 
 

§1 
 

1. Ustala sie finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalezacych do zadan wlasnych gminy, a takze finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do 
realizacji zadan celu publicznego i zwiazanych z ustaleniami planu w kwocie okolo 8.800.000 zl. 

 
2. Ustala sie, ze zródlem finansowania inwestycji i zadan, o których mowa w ust. 1 bedzie budzet 

gminy. 
 
3. Ustala sie wykorzystanie takze innych zródel finansowania nie wymienionych w ust. 2,  w tym 

inwestycji ze srodków prywatnych. 
 

§ 2 
 

W sprawie sposobów realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleza do zadan wlasnych gminy ustala sie, ze Gmina Pawlowice realizuje siec wodociagowa, 
kanalizacyjna oraz drogi. Pozostale sieci uzbrojenia terenu wykonane zostana przez poszczególnych 
dysponentów sieci. 

 
§ 3 

 
Wykonanie finansowania inwestycji powierza sie Wójtowi Gminy. 
 
 


