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ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE  ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NR  5 W SOLECTWIE 

PAWLOWICE, W GMINIE PAWLOWICE 
 
Dzialajac na podstawie art. 17 pkt 12 i art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pózniejszymi zmianami), oraz § 12 pkt 16 
i 17 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1578) Rada 
Gminy Pawlowice przyjmuje rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zawarte 
w tabelarycznym wykazie uwag - zalacznik nr 2a, wraz z niniejszym uzasadnieniem. 
 
1. Kwalifikacja i sposób rozpatrywania uwag 

 
- Za uwagi do projektu planu uznano dokumenty dotyczace postulowanych zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym, które wplynely do tutejszego urzedu od 3 marca 2005 r. - to 
jest od pierwszego dnia wylozenia projektu do publicznego wgladu, do 18 kwietnia 2005 r. to 
jest 3 dni po uplywie ogloszonego terminu ich przyjmowania. 
 
- Oznaczenia symboliczne wystepujace w kolumnach: ustalenia planu, uwaga uwzgledniona i 
uwaga nieuwzgledniona - sa zgodne z uzytymi w czesci graficznej i tekstowej projektu planu, 
oraz wskazanymi do stosowania przez wyzej powolane Rozporzadzenie w sprawie zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Oznaczaja 
odpowiednio: 
 
ZD - teren ogródków dzialkowych 
 
- Przyjeto nastepujace kryteria rozpatrywania uwag: 

a. dazenie do zahamowania chaotycznego rozpraszania zabudowy mieszkaniowej, 
b. zgodnosc (badz jej brak) przedmiotu uwagi z istniejacymi opracowaniami planistycznymi - 
glównie nieobowiazujacym Planem Ogólnym Perspektywicznego Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 i Studium Uwarunkowan i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice przyjetym uchwala XXX/240/97 z dnia 
28.11.1997 roku, 
c. minimalizowanie potencjalnych konfliktów funkcjonalnych pomiedzy stanem istniejacym a 
postulowanym, 
d. ochrona terenów wartosciowych pod wzgledem przyrodniczym, kulturowym i 
krajobrazowym, oraz chronionych na mocy przepisów odrebnych, 
e. eliminacja zabudowy z terenów zagrozonych (np. skutkami eksploatacji górniczej, 
niebezpieczenstwem zalania badz podtopien, uciazliwoscia funkcji sasiadujacych 
niepodatnych na przeksztalcenia lub niemozliwych do likwidacji) 

 
2. Dane ogólne 
Do projektu planu wplynela jedna uwaga, która uwzgledniono. Dotyczyla ona warunków dopuszczenia 
funkcji uslugowych na terenie ogródków dzialkowych. 
 
3. Uzasadnienie poszczególnych uwag : 
 

3.1 Uwaga o symbolu 3078 , zarejestrowana dnia 12.04.2005 r. 
 

lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

1.  560 / 44  ZD 
w calosci 

 



km. 5  ZD (zapis w 
planie) 

 
- tresc uwagi - "Zwracam sie z prosba o umozliwienie wprowadzenia funkcji uslugowych 
nieuciazliwych dla otoczenia na terenie ZD przy ul. Polnej na dzialce nr 560 / 44" 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - istniejace ogródki dzialkowe i stacja redukcyjno 
pomiarowa gazu zlokalizowana w narozu poludniowo - wschodnim. Teren graniczy od pólnocy z 
zespolem boksów garazowych, od wschodu z planowana zabudowa mieszkaniowa o niskiej 
intensywnosci, od poludnia przylega do ulicy Polnej i dalej do wielorodzinnego osiedla 
mieszkaniowego, od zachodu do terenów otwartych (poza granicami planu). 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - jednostka A84 KS - planowany 
zespól parkingowy obejmujacy caly teren pomiedzy ul. Polna a planowanym przebiegiem obwodnicy 
Pawlowic (trasa nieaktualna wobec wyboru wariantu poludniowego - patrz uchwala Rady Gminy 
Pawlowice nr VIII/101/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r.). Caly obszar objety uwaga posiada zgode na 
zmiane przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 

- przeznaczenie  - planowana zabudowa mieszkaniowo - uslugowa o niskiej intensywnosci w 
narozu pólnocno - zachodnim rezerwa pod linie elektroenergetyczna zwiazana ze 
zdezaktualizowanym przebiegiem obwodnicy, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni styk z droga publiczna - ulica Polna, 

- infrastruktura techniczna  - przez obszar objety uwaga nie przebiegaja i nie sa planowane 
przebiegi sieci magistralnych o wyzszych parametrach. 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - nie wystepuja. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - uwzgledniona w calosci poprzez wprowadzenie zapisu 
poszerzajacego zakres funkcji dopuszczalnych na terenie ZD. Wprowadzenie takiego uzupelnienia 
pozwala wlascicielowi terenu na dostosowane do potrzeb i mozliwosci ksztaltowanie programu 
inwestycyjnego. Bezposrednia bliskosc wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego podnosi 
atrakcyjnosc lokalizacji dla uslug i jest dla mieszkanców korzystna. Wprowadzenie korekty zapisu nie 
narusza struktury przestrzennej zakladanej przez plan i nie stoi w sprzecznosci z przepisami 
odrebnymi. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczacy Rady Gminy Pawlow ice 
 
 
 


