
zalacznik nr 3 
do  Uchwaly Nr XXV / 353 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice  
z dnia 24 maja 2005 r. 

 
ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM  PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NR  5 W SOLECTWIE PAWLOWICE, W 
GMINIE PAWLOWICE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEZA DO ZADAN WLASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Dzialajac na podstawie 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 § 11 pkt 2 
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 ponizsze rozstrzygniecie. 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych Gminy i sa 
bezposrednim skutkiem uchwalenia planu, obejmuja budowe dróg publicznych i powiazanych z nimi 
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. Koszty te pomniejszone o wplywy z oplat adiacenckich 
przedstawiaja sie nastepujaco : 

 ZESTAWIENIE OGÓLNE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW GMINY ZWIAZANYCH Z REALIZACJA  
ZADAN   Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w tys. PLN) 

 

Ulica 

Powierzchnia 
drogi w liniach 
rozgraniczajac. 

(m2) 

Koszt wykupu 
gruntu 

(tys. PLN) 

Koszt budowy 
dróg wraz z 
uzbrojeniem   
(tys. PLN) 

Koszt wylaczenia 
gruntu z produkcji 
rolnej  lub lesnej      

(PLN) 

RAZEM 
(tys. PLN) 

proj. Waska 5 697   4 976 x 20 = 
99,52 

5 697  x 0,13 = 
740,61 0 840,13 

przedluzenie  Wesola 508   310 x 20 = 
6,20 

508  x 0,13 = 
66,04 0 72,24 

boczne 22Lipca 
przedluzenie 2 266 2 266  x  20 = 

45,32 
2 266  x 0,13 = 

294,58 0 339,90 

proj. KDD pomiedzy  ul. 
Polna a Szkolna 10 507   10 507 x 20 = 

210,14 

10 507  x 0,13 
= 

1 365,91 
0 1 576,05 

proj. KDD pomiedzy  ul. 
Polna a Zjednoczenia 

(równolegla do Zjedn.) 
10 062   3 827 x 20 = 

76,54 

10 062  x 0,13 
= 

1 308,06 
0 1 384,60 

proj. KDD pomiedzy  ul. 
Polna a powyzsza 

(równolegla do Polnej) 
5 418   5 363 x 20 = 

107,26 
5 418 x 0,13 = 

704,34 0 811,60 

proj. KDD pomiedzy  ul. 
Polna a Zjednoczenia 

(2ga równol. do Polnej) 
14 166   7 676 x 20 = 

153,52 

14 166  x 0,13 
= 

1 841,58 
0 1 995,10 

proj. KDD pomiedzy  ul. 
Polna a powyzsza 

(prostopadla do Polnej) 
3 951 3 951 x 20 = 

79,02 
3 951 x 0,13 = 

513,63 0 592,65 

proj. KDD na zachód od 
cmentarza 

(prostopadla do Polnej) 
3 863 1 357 x 20 = 

27,14 
3 863 x 0,13 = 

502,19 0 529,33 

 RAZEM 8 141,60 

 



 
 

 ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW 
Z TYTULU REALIZACJI  INFRASTRUKTURY  

TECHNICZNEJ 

PRZYCHÓD KOSZT 

pozyskanie gruntu pod drogi  804,66 tys. PLN 

scalenia i podzialy nieruchomosci w zwiazane z realizacja 
dróg  

       54,4  tys. PLN 

koszt wylaczenia gruntu z produkcji rolnej  lub lesnej  0  tys. PLN 

budowa dróg publicznych i kanalizacji  7 336,94 tys. PLN 

nalezne oplaty adjacenckie 589,54 tys. PLN  

SALDO  :     7 606,46  tys. PLN 

 

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w pkt. 1: 
a) realizacja inwestycji przebiegac bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym m.in. 
ustawa prawo budowlane, ustawa o zamówieniach publicznych, samorzadzie gminnym, 
gospodarce komunalnej oraz ochronie srodowiska, 
b) sposób realizacji inwestycji okreslonych w pkt. 1 moze ulegac modyfikacji wraz z dokonujacym 
sie postepem technologicznym, zgodnie z zasada stosowania najlepszej dostepnej techniki 
(okreslona w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 
Dz. U. Nr 62, poz. 627), o ile nie stanowi naruszenia ustalen planu, 
c) realizacja i finansowanie pozostalych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej takich jak 
sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne bedzie przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron. 

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych 
gminy ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pózniejszymi zmianami). 
4. Zadania wymienione w pkt.1 finansowane beda z budzetu gminy, przy uwzglednieniem mozliwosci 
pozyskania  srodków z funduszy strukturalnych lub na podstawie porozumien z innymi podmiotami. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczacy Rady Gminy Pawlowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWIERDZENIE ZGODNOSCI USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO OBSZARU NR  5 W SOLECTWIE PAWLOWICE, W GMINIE PAWLOWICE 
ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Rada Gminy Pawlowice, dzialajac na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pózniejszymi zmianami), 
stwierdza, ze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zakres i 
przedmiot opracowania zostaly okreslone w uchwale Rady Gminy Pawlowice Nr XXXVIII / 272 / 98 z 
dnia 27.03.1998 roku o przystapieniu do jego sporzadzania, sa zgodne ze "Studium uwarunkowan i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawlowice" przyjetym uchwala XXX/240/97 z dnia 
28.11.1997 roku. 
 Sensem i celem niniejszego  "Stwierdzenia zgodnosci ..." jest wykluczenie potencjalnie 
mozliwych konfliktów przestrzennych pomiedzy ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a nadrzednym w sensie hierarchii opracowan planistycznych, dokumentem jakim w 
skali gminy, jest studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nalezy 
wyraznie stwierdzic, ze wymienione opracowania róznia sie skala, ranga prawna, zakresem 
merytorycznym, stopniem uogólnienia ustalen i procedura sporzadzania. Nie jest mozliwe proste 
przelozenie ustalen "Studium ..." na ustalenia planu miejscowego. Co wiecej nalezy podkreslic, ze  
pelna, mechaniczna zgodnosc oznaczalaby, ze ustalenia "Studium ..." stanowia prawo miejscowe a 
ich poglebiona analiza i uwiarygodnienie na poziomie planu miejscowego jest zbedne. 
 
 Za istotne rozbieznosci nalezy uznac inne niz w "Studium ..." ustalenia dotyczace 
przeznaczenia terenów, zasad obslugi komunikacyjnej, zasad obslugi w zakresie infrastruktury 
technicznej, ochrony srodowiska, ochrony wartosci kulturowych i ew. innych form ochrony terenów 
wynikajacych z przepisów odrebnych - nalezy rozumiec, ze takie rozbieznosci nie wystepuja. 
 
 Za nieistotne i jednoczesnie konieczne do zaakceptowania, uznano rozbieznosci wynikajace z 
róznicy skali opracowan, zmiany obowiazujacych przepisów prawnych, uwarunkowan wlasnosciowych 
ujawnianych na poziomie planu miejscowego, oraz zastanych w momencie przystepowania do 
sporzadzania planu miejscowego zaszlosci realizacyjnych, obowiazujacych decyzji o pozwoleniach na 
budowe i decyzji ustalajacych warunki zabudowy. 
 
Podstawowe zalozenia "Studium ..." w pelni uwzglednione przez plan miejscowy odpowiednio do 
zakresu terenowego: 
 
1. Cel rozwojowy Gminy Pawlowice (patrz ustalenia - rozdz. 2 strony 2 do 4 i 7), to harmonijny rozwój 
zapewniajacy zaspokojenie biezacych potrzeb mieszkanców, wzrost poziomu jakosci zycia, oraz 
umozliwienie godziwego zycia nastepnym pokoleniom. Cele strategiczne (wybrano posiadajace 
jakiekolwiek odniesienia do problematyki planistycznej) to : 

- osiagniecie stanu srodowiska naturalnego zgodnego z normami, 
- kompletna infrastruktura techniczna w gminie, 
- ograniczenie zasiegu i sily oddzialywania szkód górniczych, 
- ochrona naturalnego uksztaltowania koryt rzek i potoków, 
- budowa obwodnicy solectwa Pawlowice - wybór wariantu poludniowego nastapil w uchwale Rady 
Gminy Pawlowice Nr VIII/101/2003 z 27 czerwca 2003 r. 
- budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach dróg wojewódzkich z DK 81, 
- budowa chodników wzdluz dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych, 
- zakonczenie gazyfikacji gminy, 
- budowa systemu odprowadzania i unieszkodliwiania scieków wraz z systemem odprowadzania 
wód opadowych z ukladu dróg i ulic, 
- zachowanie przestrzeni rolniczej i zwiazanej z nia architektury wiejskiej, 
- ochrona wartosci krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. 
 

2. Podstawowe formy gospodarczego wykorzystania obszaru centralnego gminy obejmujacego 
solectwa Pawlowice i Pniówek (patrz ustalenia - rozdz. 2 strony 8 do 9): 

- obsluga ruchu tranzytowego, 
- wezly administracyjno - uslugowe, 
- wydobycie wegla kamiennego, 
- organizacja obszaru koncentracji malych i srednich przedsiebiorstw, 
- rolnictwo wielko - srednioobszarowe. 



 
 Ponizej zestawienie istotnych ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
i Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, wraz z ocena : 
 

ustalenia planu miejscowego: ustalenia "Studium..." : zgodne 

1. Przeznaczenie terenów 

mieszkalnictwo - adaptacja zabudowy 
istniejacej, ujetej w nieobowiazujacym planie z 
roku 1993, oraz wskazanych we wnioskach do 
planu  

- zgodne na poziomie odczytania tresci rysunku 
studium, nieliczne uzupelnienia ciagów 
ulicznych odpowiednio do zasiegu terenów 
objetych zgodami na zmiane przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 

TAK 

uslugi - adaptacja istniejacych, ujetych w 
nieobowiazujacym planie z roku 1993, oraz 
wskazanych we wnioskach do planu 

- zgodne na poziomie odczytania tresci rysunku 
studium, lub lokalizacji oznaczonych 
symbolicznie 

TAK 

produkcja - wskazanie wnioskowanego terenu 
w styku z KWK Pniówek 

- zgodne co do zasad, teren uwolniony po 
wyborze wariantu przebiegu obwodnicy 
solectwa Pawlowice 

TAK 

tereny rolne - adaptacja stanu istniejacego z 
wylaczeniem terenów wskazanych do 
zabudowy w nieobowiazujacym planie z roku 
1993, oraz wskazanych we wnioskach do 
planu. 

- zakaz wprowadzania nowej zabudowy. 

- zgodne na poziomie odczytania tresci rysunku 
studium  

TAK 

2. Obsluga komunikacyjna 

drogi i ulice w klasach technicznych zbiorcza, 
lokalna i dojazdowa - adaptacja stanu 
istniejacego, minimalna rozbudowa niezbedna 
dla obslugi programu planowanego, 

linie kolejowe - wylaczone z problematyki 
planu z uwagi na zmiane przepisów odrebnych. 

- zgodne na poziomie trasowan ujetych w 
studium, oraz zasad ich wprowadzania, w 
szczególnosci (patrz ustalenia rozdz. 2 str. 10-
11) 

 - adaptacja dróg krajowych i wojewódzkich ... w 
tym ograniczenie ilosci nowych skrzyzowan i 
wlaczen do dróg, 

- adaptacja istniejacego ukladu linii kolejowych 

TAK 

3. Infrastruktura techniczna 



ustalenia planu miejscowego: ustalenia "Studium..." : zgodne 

adaptacja i rozbudowa  sieci wodociagowej, 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, 
cieplowniczej i elektroenergetycznej wraz z 
przypisanymi do nich urzadzeniami 

- zgodne na poziomie trasowan ujetych w 
studium i zasad opisanych w ustaleniach - 
rozdz. 2 strony 13 do 14 i 50, 

- adaptacja magistrali przesylowych wody pitnej 
srednicy 1000 i 900 mm relacji Strumien - Zory 
- Wodzislaw, oraz 1000 i 600 mm relacji 
Pawlowice - Jastrzebie Zdrój, 
 
- adaptacja przebiegu rurociagu wody 
przemyslowej Laka - Pniówek - Jastrzebie 
Zdrój, 
- adaptacja przebiegu rurociagu zasolonych 
wód dolowych srednicy 400 mm relacji Suszec - 
Pniówek - Jastrzebie Zdrój, 
 
- adaptacja istniejacych sieci gazowych 
niskiego i sredniego cisnienia gazu ze stacjami 
redukcyjno-pomiarowymi, 
 
- adaptacja istniejacego ukladu sieci 
elektroenergetycznych wysokiego, sredniego i 
niskiego napiecia, lokalizacji stacji 
elektroenergetycznej i stacji 
transformatorowych, 

TAK 

4. Ochrona srodowiska 

- zakaz  wprowadzanie inwestycji stwarzajacych 
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, oraz 
zagrozenie wystapienia powaznych awarii 

- zakaz lokalizowania funkcji uciazliwych dla 
otoczenia, których zasieg oddzialywania 
przekracza granice terenu do którego wlasciciel 
lub zarzadzajacy posiada tytul prawny 

- ochrona terenów mieszkaniowych, uslug 
oswiaty, zdrowia i wypoczynku przed halasem  

- ochrona zieleni istniejacej 

(rozdz. 4, str. 17 i dalsze): 

- ochrona zespolów zieleni lesnej, sródpolnej i 
przydroznej, 

- ochrona zespolów stawów hodowlanych z 
zielenia przywodna, 

- zakaz zabudowy rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (w mpzp ujety w ustaleniach dla 
terenów rolnych) 

TAK 

5. Ochrona wartosci kulturowych 

- okreslenie formy i gabarytów zabudowy w 
dostosowaniu do wartosciowych elementów 
miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu 

(rozdz. 5, str. 19 i dalsze): 

- zachowanie historycznie uksztaltowanej sieci 
osadniczej, 

- zachowanie historycznej linii zabudowy, 
gabarytów pierzei i ksztaltu dachów, 

- formowanie nowej zabudowy w nawiazaniu do 
tradycyjnego budownictwa 

TAK 

6. Inne formy ochrony terenów wynikajace z przepisów odrebnych 

- okreslenie sposobu zabezpieczania nowej 
zabudowy przed wplywami eksploatacji 
górniczej, oraz odpowiedzialnosci 
przedsiebiorcy górniczego za szkody zaistniale. 

- ustalenia ogólne odwolujace sie do "przepisów 
szczególnych" 

TAK 

 
 
 
 

Przewodniczacy  Rady Gminy Pawlowice 



 


