
UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 
RADY   GMINY   PAWLOWICE 

 
z dnia 24 maja 2005 r. 

 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr  8 

w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice. 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z 
pózniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 717 z pózniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodnosci 
ustalen planu ze "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pawlowice" przyjetym uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku,  oraz po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisje Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisje Dzialalnosci Spolecznej. 
 

Rada Gminy Pawlowice 
uchwala: 

 
ROZDZIAL 1 

 PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu solectwa Pawlowice, zwany dalej 
planem, obejmuje obszar o powierzchni 340 ha w granicach okreslonych w Uchwale Rady Gminy 
Pawlowice o przystapieniu do jego sporzadzania Nr XXXVIII / 275 / 98 z dnia 27.03.1998  i 
oznaczonych na rysunku planu. 
Sa to - od pólnocy - granica solectwa Warszowice biegnaca wzdluz ulicy Szybowej, 

- od wschodu - granica Miasta i Gminy Pszczyna, 
- od poludnia ulica Pszczynska, 

 - od zachodu tory kolejowe. 
2. Celem planu jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania ekstensywnej zabudowy 
mieszkaniowej w ciagach ulic Wyzwolenia - Zaplocie - Borki - Pszczynska, ze szczególnym 
uwzglednieniem prognozowanych skutków eksploatacji górniczej. 
 

§ 2 
 
1.  Zalacznikami do uchwaly sa: 

- zalacznik nr 1 - Rysunek planu wydrukowany w skali 1 : 2000, sporzadzony na mapie 
zasadniczej pozyskanej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy 
uwzglednieniu danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, oraz w gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Zawiera on równiez granice obszaru objetego planem miejscowym na tle 
ustalen  Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
wydrukowane w skali 1 : 10 000, 
- zalacznik nr 2a - Wykaz nieuwzglednionych uwag wniesionych do wylozonego do publicznego 
wgladu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, 
- zalacznik nr 2b - Rozstrzygniecia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do 
publicznego wgladu projektu planu miejscowego, 
- zalacznik nr 3 - Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

2. Rozwiazania przestrzenne zawarte w rysunku planu i odpowiadajace im ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale uwzgledniaja uwarunkowania wynikajace ze sporzadzonej w toku prac 
planistycznych prognozy oddzialywania na srodowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia 
planu miejscowego. 

§ 3 
 
1. W rysunku planu obowiazuja nastepujace ustalenia wyrazone graficznie: 
     1) granice: planu, oraz terenu i obszaru górniczego Krzyzowice III, 

2) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu, lub róznych zasadach zagospodarowania, 



3) oznaczenia - zlozone z symbolu literowego opisujacego przeznaczenie podstawowe, oraz w 
zaleznosci od potrzeb: kolejnego numeru terenu lub grupy terenów o takim samym przeznaczeniu i 
sposobie uzytkowania, 
4) regulacje przestrzenne obejmujace nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostale oznaczenia, w tym tresc mapy zasadniczej, zasady podzialu terenów mieszkaniowych, 
uslugowych i produkcyjnych na dzialki budowlane, trasy istniejacej i projektowanej infrastruktury 
technicznej, wraz z przypisanymi do nich strefami technicznymi, badz strefami ograniczen w 
uzytkowaniu terenów, oraz lokalizacje zwiazanych z nimi urzadzen - maja charakter informacyjny 
 

§ 4 
 
Pojecia uzywane w ustaleniach planu, których znaczenie moze odbiegac od potocznego, nalezy 
rozumiec jak nizej: 

1) teren - elementarny fragment planu o okreslonym przeznaczeniu lub zasadach 
zagospodarowania, wyodrebniony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i opisany symbolem 
identyfikacyjnym. Kazdorazowo w ramach terenu moze wystepowac: wewnetrzna obsluga 
komunikacyjna, parkingi, elementy malej architektury, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, 
zielen izolacyjna i ozdobna - o ile nie koliduja z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym. 
2) linie zabudowy nieprzekraczalne  - dotycza inwestycji projektowanych, oraz w zakresie 
mozliwym do zrealizowania - przebudowy obiektów istniejacych. Sa wyznaczane tam i tylko tam, 
gdzie nie wynika to z przepisów odrebnych, a jest konieczne z uwagi na uwarunkowania 
miejscowe. Okreslaja graniczne lokalizacje fasad obiektów budowlanych i sa wyznaczane w 
rysunku planu  z tolerancja wynikajaca z grubosci linii, czyli 0,60 m dla skali 1:2000, przebieg linii 
zabudowy dotyczy zgeneralizowanej plaszczyzny fasad i nie wyklucza stosowania ryzalitów, wnek, 
balkonów i innych podobnych akcentów kompozycyjnych. 
3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - 
kazdorazowo dotycza stanu docelowego obejmujacego lacznie zabudowe istniejaca i projektowana 

a) minimalna powierzchnia dzialki - wyrazona w m2 - nie dotyczy dzialek wydzielonych przed 
wejsciem w zycie ustalen planu. 
b) powierzchnia zabudowy - okreslona jako stosunek procentowy powierzchni zabudowanej 
wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni dzialki lub terenu przypisanego do danego 
zamierzenia inwestycyjnego. 
c) powierzchnia biologicznie czynna - okreslona jako stosunek procentowy powierzchni gruntu 
rodzimego i wód powierzchniowych, powiekszonej o 50 % sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów nie mniejszych niz 10 m2 urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu 
zapewniajacym im naturalna wegetacje - w wiekszosci sytuacji realnych odpowiada  to 
wyrazonemu w procentach stosunkowi powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do 
powierzchni dzialki  przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego. 
d) wysokosc zabudowy - to maksymalna wysokosc obiektu budowlanego mierzona od poziomu 
terenu w rejonie wejscia glównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrazona w metrach 
lub w ilosci kondygnacji o wysokosci standardowej dla danej funkcji. Dopuszczalne jest 
wprowadzanie akcentów wysokosciowych obejmujacych nie wiecej niz jedna piata rzutu 
poziomego obiektu. 
e) zasady formowania - to lista cech obiektu budowlanego decydujaca o jego percepcji w tym: 
proporcje bryly, ksztalt dachu, charakter detalu architektonicznego, materialy budowlane i 
kolorystyka. f) stawka procentowa - okresla  jaki procent wzrostu wartosci terenu, spowodowanej 
ustaleniami planu, bedzie jednorazowo pobierany przez Wójta od wlasciciela zbywanej 
nieruchomosci w okresie 5 lat od wejscia w zycie ustalen planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy  o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

4) funkcje uciazliwe - to takie, które powoduja lub moga spowodowac przekroczenie 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczen, dopuszczalnego poziomu halasu lub wibracji, 
rozprzestrzenianie sie drazniacych woni i swiatla o duzym natezeniu, poza terenem do którego 
wlasciciel posiada tytul prawny, lub wprowadzajace ograniczenia w uzytkowaniu terenów 
przylegajacych. W szczególnosci sa to funkcje zaliczone do przedsiewziec mogacych znaczaco 
oddzialywac na srodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, na przyklad takie jak 
gromadzenia i przetwarzania odpadów, materialów latwopalnych, pylacych i szkodliwych, 
wielkoskalowa hodowla bydla, trzody chlewnej, drobiu, przetwórstwo spozywcze i podobne. Zakazy 
lokalizowania funkcji uciazliwych dotycza przypadków w których odpowiedni raport o oddzialywaniu 
na srodowisko wykaze istnienie takiego wplywu. 



ROZDZIAL 2 
WARUNKI I SZCZEGÓLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENÓW 

 
§ 5 

 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wraz z parametrami i wskaznikami 

ksztaltowania zabudowy i stawka procentowa, na podstawie której ustala sie oplate, o której 
mowa w art. 36 ust. 4, w tym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uzytkowaniu i zakaz zabudowy 
 
1. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI MN1, MN2 

1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 
- podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym uzupelnienia i rozbudowa 
zespolów istniejacych, 
- dopuszczalne - lokalizowanie obiektów towarzyszacych, takich jak garaze, budynki 
gospodarcze, wiaty, oraz uslug których obszar oddzialywania nie przekracza granic terenu do 
którego wlasciciel posiada tytul prawny. 

2) minimalna powierzchnia dzialki: 
- dla zabudowy wolnostojacej  800 m2 szerokosc frontu co najmniej 18,0 m 
- dla zabudowy blizniaczej 600 m2 szerokosc frontu co najmniej 14,0 m 

3) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy wolnostojacej i blizniaczej   - nie wiecej niz  30% powierzchni dzialki 

4) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy wolnostojacej i blizniaczej   - nie mniej niz  50% powierzchni dzialki 

5) zasady obslugi komunikacyjnej: 
- dojazd do dzialki - dopuszczalna obsluga z dróg wewnetrznych, w tym sluzebnosc przejazdu 
przez dzialki istniejace, minimalna szerokosc pasa drogowego 5,0 m, parametry techniczne 
drogi musza pozwalac na dojazd strazy pozarnej, oraz wywóz odpadów i nieczystosci. 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych - dla budynku jednorodzinnego wymagane co 
najmniej 2 miejsca postojowe na budynek wliczajac w to miejsce w garazu, wprowadzanie 
funkcji uslugowych wymaga zapewnienia miejsc postojowych dla klientów i personelu - nie 
mniej niz 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni uzytkowej lokalu i 1 stanowisko na 4 
zatrudnionych. 

6) obsluga w zakresie infrastruktury technicznej: zasilanie w media komunalne z systemów 
istniejacych. Warunkiem dopuszczenia zabudowy jest mozliwosc zapewnienia dostawy energii 
elektrycznej i wody. W przypadku braku  mozliwosci podlaczenie do sieci kanalizacyjnej, do czasu 
jej realizacji, dopuszczalne stosowanie osadników szczelnych. Dla lokalnych zródel ciepla opartych 
o spalanie paliw obowiazuje stosowanie systemów o sprawnosci energetycznej powyzej 75% 
spelniajacych warunki okreslone w normach emisji pylów i spalin. 
7) zasady sytuowania budynków : 

a. budynki mieszkalne, uslugowe, gospodarcze i garaze nalezy sytuowac zgodnie z regulacjami 
przestrzennymi okreslonymi w rysunku planu, a w przypadku ich braku w nawiazaniu do 
zabudowy sasiadujacej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obslugujacej w 
odleglosciach od granic dzialki i krawedzi jezdni okreslonych w przepisach odrebnych, 
b. w ponizszych przypadk ach dopuszcza sie sytuowanie budynków w odleglosciach mniejszych 
niz wynikajace z warunków technicznych, w szczególnosci w granicy dzialki, jesli lokalizacja 
taka nie stoi w sprzecznosci z  przepisami  higieniczno - sanitarnymi, dotyczacymi  ochrony 
przeciwpozarowej, dróg publicznych i nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich: 

- w styku z terenami objetymi zakazem zabudowy w tym uzytkowanymi na cele rolnicze, 
- jednoczesna realizacja stykajacych sie budynków o podobnej funkcji i gabarytach na 
dzialkach przylegajacych, oraz realizacja kubatury usytuowanej na granicy dzialek 
prowadzona przez wlascicieli wspólnie. 

8) wysokosc zabudowy: jednorodzinne domki wolnostojace i blizniacze - trzy kondygnacje 
nadziemne lacznie z poddaszem uzytkowym. 
9) zasady formowania - dopuszczalna zabudowa wolnostojaca i blizniacza. Dla dachów dwu i 
wielospadowych, szczytowych i naczólkowych, katy nachylenia polaci symetryczne wzgledem 
kalenicy, nie wieksze niz 45o. 
10)  stawka procentowa - 0%. 

 
2. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI U1, U2 



 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - zabudowa uslugowa obejmujaca wszelkie typy dzialalnosci, które nie stwarzaja 
ograniczen w uzytkowaniu terenów sasiadujacych, w szczególnosci: handel, handel hurtowy, 
gastronomia, kultura i wypoczynek, 
- dopuszczalne - lokalizowanie obiektów towarzyszacych, takich jak garaze, budynki 
gospodarcze, wiaty, oraz pojedyncze mieszkania funkcyjne, 
- zakazane - funkcje uciazliwe, w szczególnosci dzialalnosci gospodarcze wymagajace 
transportu masowego, polegajace na skladowaniu materialów pylacych i odpadów, handel 
wielkoprzestrzenny o powierzchni sali sprzedazy przekraczajacej 2000 m2. 

2)  minimalna powierzchnia dzialki - pozwalajaca na uzyskanie wskazników opisanych w pkt 3 i 4, 
3) powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz  30% powierzchni dzialki 
4) powierzchnia biologicznie czynna  - nie mniej niz  30% powierzchni dzialki 
5) zasady obslugi komunikacyjnej: 

- wymagany dostep do drogi publicznej, 
- program parkingowy zaspokajajacy potrzeby klientów i personelu, wyliczony wedlug 
wskazników rodzajowych dla poszczególnych funkcji, 
- minimalny standard zaspokojenia potrzeb parkingowych - 1 stanowisko / 25m2 powierzchni 
uzytkowej uslug i biur, 1 stanowisko / 8 uzytkowników sal widowiskowych, konferencyjnych, 1 
stanowisko / 6 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych. Dopuszcza sie 
stosowanie innych wskazników o ile wynikaja one z charakteru funkcji i zostana poparte 
wiarygodna kalkulacja. 

6)  obsluga w zakresie infrastruktury technicznej: wymagane zasilanie w media obejmujace wode, 
energie elektryczna i kanalizacje.  Dopuszczalne stosowanie osadników szczelnych lub 
oczyszczalnia indywidualna, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej. W przypadku wprowadzania 
lokalnych zródel ciepla opartych o spalanie paliw obowiazuje stosowanie systemów o sprawnosci 
energetycznej powyzej 75% spelniajacych warunki okreslone w normach emisji pylów i spalin. 
7) zasady sytuowania budynków - na zasadach ogólnych okreslonych w przepisach odrebnych. 
8) wysokosc zabudowy: nie wiecej niz 3 kondygnacje dla budynków biurowych i hoteli, obiekty 
halowe do 9,0 m, dopuszczalne akcenty wysokosciowe obejmujace nie wiecej niz 1/5 powierzchni 
parteru. 
9) zasady formowania - obiekty halowe: prosta, umiarowa bryla z akcentowana partia wejscia 
glównego, dopuszczalne rozwiazania materialowe i plastyczne specyficzne dla danej firmy lub 
funkcji. Dla obiektów biurowych i hoteli warunków nie okresla sie, 
10)  stawka procentowa - 0%. 

 
3. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM US 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - tereny i zabudowa uslugowa zwiazana ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem 
- dopuszczalne - inne, nieuciazliwe rodzaje uslug, lokalizowanie obiektów towarzyszacych, 
takich jak garaze, budynki gospodarcze, wiaty, oraz pojedyncze mieszkania funkcyjne, 

2)  minimalna powierzchnia dzialki - pozwalajaca na uzyskanie wskazników opisanych w pkt 3 i 4, 
3) powierzchnia zabudowy: 

- boiska, stadiony i otwarte tereny wypoczynkowa 
 z powiazana zabudowa towarzyszaca  - nie wiecej niz  15% powierzchni dzialki 

4)powierzchnia biologicznie czynna: 
- boiska, stadiony i otwarte tereny wypoczynkowa - nie mniej niz  70% powierzchni dzialki 

5) zasady obslugi komunikacyjnej: 
- wymagany dostep do drogi publicznej, 
- miejsca postojowe - kalkulowane indywidualnie, co najmniej w ilosci wynikajacej z programu 
uzytkowego obiektów sportowych, wielkosci widowni oraz chlonnosci terenów otwartych, w tym 
miejsca postojowe dla autobusów. Przecietnie: nie mniej niz 1 stanowisko na 10 miejsc na 
widowni, 1 stanowisko na 4 zatrudnionych i po dwa stanowiska dla autobusów na pojedynczy 
obiekt sportu kwalifikowanego lub rekreacji. 

6)  obsluga w zakresie infrastruktury technicznej: wymagane zasilanie w media obejmujace wode, 
energie elektryczna i kanalizacje.  W przypadku wprowadzania lokalnych zródel ciepla opartych o 
spalanie paliw obowiazuje stosowanie systemów o sprawnosci energetycznej powyzej 75% 
spelniajacych warunki okreslone w normach emisji pylów i spalin. 
7) zasady sytuowania budynków :  na zasadach ogólnych okreslonych w przepisach odrebnych. 



8) wysokosc zabudowy: 
- zabudowa towarzyszaca i uzupelniajaca, rozproszona na terenach otwartych - do 3 
kondygnacji, hale sportowe, widowiskowe  i inne unikalne obiekty zwiazane z wypoczynkiem i 
rekreacja, nie wiecej niz 12,0 m. 

9) zasady formowania: obiekty halowe - prosta, umiarowa bryla z akcentowana partia wejscia 
glównego, dla obiektów unikalnych warunków formowania nie okresla sie. 
10)  stawka procentowa - 0%. 

 
4. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM R 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - produkcyjne i nieprodukcyjne tereny rolne takie jak: uprawy polowe, uprawy 
ogrodnicze, sady, laki, pastwiska, zielen sródpolna i nieuzytki, 
- dopuszczalne - lokalizowanie obiektów zwiazanych z produkcja rolna, prowadzenie 
koniecznych dojazdów, sieci i lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej, oraz dolesienia 
- pod warunkiem zachowania odleglosci od zabudowy istniejacej i planowanej, wynikajacej z 
przepisów o ochronie przeciwpozarowej, 
- zakazuje sie wprowadzania funkcji uciazliwych i nowej zabudowy, poza zwiazana 
bezposrednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w pasie o szerokosci nie wiekszej niz 50 
m, przylegajacym bezposrednio do terenów zabudowanych lub dróg dojazdowych. 

2) stawka procentowa - 0%. 
 
5. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM RU 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - obsluga produkcji rolnej, 
- dopuszczalne - bazy sprzetowe, magazyny, hodowla oraz towarzyszaca zabudowa 
mieszkaniowa, gospodarcza i uslugowa, biura, konieczne dojazdy i infrastruktura techniczna,  
- zakazane - funkcje uciazliwe, 

2)  minimalna powierzchnia dzialki - pozwalajaca na uzyskanie wskazników opisanych w pkt 3 i 4, 
3) powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz  50% powierzchni dzialki 
4) powierzchnia biologicznie czynna  - nie mniej  niz  30% powierzchni dzialki 
5) zasady obslugi komunikacyjnej: 

- wymagany dostep do dróg publicznych, 
- miejsca postojowe w ilosci co najmniej zapewniajace wlasciwe prowadzenie gospodarstwa i 
pokrywajacej potrzeby zatrudnionych i mieszkanców. 
- dopuszczalna obsluga z dróg wewnetrznych, w szczególnosci z dróg gruntowych nie 
wydzielanych ustaleniami planu, 
- miejsca postojowe w ilosci co najmniej zapewniajace wlasciwe prowadzenie gospodarstwa i 
pokrywajacej potrzeby zatrudnionych i mieszkanców. 

6)  obsluga w zakresie infrastruktury technicznej: 
- warunkiem zabudowy jest mozliwosc zapewnienia dostawy energii elektrycznej i wody, oraz 
rozwiazanie odprowadzenia scieków bytowych, komunalnych i przemyslowych zgodnie z 
przepisami odrebnymi,  
- w przypadku wprowadzania lokalnych zródel ciepla opartych o spalanie paliw obowiazuje 
stosowanie systemów o sprawnosci energetycznej powyzej 75% spelniajacych warunki 
okreslone w normach emisji pylów i spalin. 

7) zasady sytuowania budynków : winny byc zgodnie z wymogami prowadzenie gospodarstwa 
rolnego. Obszar oddzialywania nie moze naruszac interesów osób trzecich. 
8) wysokosc zabudowy: 

- budynki mieszkalne, biurowe i uslugowe - lacznie z poddaszem uzytkowym - do 3 kondygnacji  
- hale magazynowe, technologiczne i produkcyjne - do 7, 0 m 
- zabudowa towarzyszaca gospodarcza i magazynowa 
taka jak stodoly stajnie, chlewnie - lacznie z poddaszem uzytkowym - do 2 kondygnacji 

9) zasady formowania - dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa i towarzyszaca wolnostojaca, 
tradycyjna - prosta i umiarowa bryla z wyraznie akcentowana czescia wejsciowa, naturalne 
materialy wykonczeniowe i wywazona stylistyka fasad. Dla dachów dwu i wielospadowych, 
szczytowych i naczólkowych, katy nachylenia polaci symetryczne wzgledem kalenicy, nie wieksze 
niz 45o. 
10)  stawka procentowa - 0%. 



 
6. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM  P 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - szyb wentylacyjny KWK Pniówek - obiekty i urzadzenia zwiazane z 
dzialalnoscia górnicza, 
- dopuszczalne -  tereny produkcyjno - skladowe i uslugowe, 
- zakazane - wprowadzanie przedsiewziec stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, 
oraz funkcje uciazliwe. 

2) minimalna powierzchnia dzialki przeznaczonej pod zabudowe: 1500m2, szerokosc frontu - 30m 
(dotyczy przypadków wydzielania fragmentu terenu pod funkcjedopuszczalne) 

3) powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz  40% powierzchni terenu 
4) powierzchnia biologicznie czynna  - nie mniej niz   30% powierzchni terenu 
5) zasady obslugi komunikacyjnej:  

- wymagany dostep do drogi publicznej, 
- miejsca postojowe - co najmniej 1 stanowisko na 4 zatrudnionych, oraz parkingi dla pojazdów 
technicznych i dostawczych zwiazanych bezposrednio z prowadzona dzialalnoscia. 

6)  obsluga w zakresie infrastruktury technicznej:  
- wymagane zasilanie w media komunalne z systemów gminnych lub sieci zakladowych, 
obejmujace co najmniej zasilanie w wode, energie elektryczna oraz prowadzenie gospodarki 
sciekowej zgodnie z przepisami odrebnymi, 
- dopuszczalne osadniki szczelne lub oczyszczalnia lokalna, 
- w przypadku wprowadzania lokalnych zródel ciepla opartych o spalanie paliw obowiazuje 
stosowanie systemów o sprawnosci energetycznej powyzej 75% spelniajacych warunki 
okreslone w normach emisji pylów i spalin. 
- nakazuje sie podczyszczanie scieków, oraz wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z 
placów manewrowych i parkingów do poziomu okreslonego w odpowiednim pozwoleniu wodno 
- prawnym w przypadku odprowadzania ich do cieków powierzchniowych, 

7) zasady sytuowania budynków :zgodnie z przepisami odrebnymi i wymogami technologicznymi, 
obszar oddzialywania inwestycji nie moze naruszac interesów osób trzecich. 
8) wysokosc zabudowy: 

- budynki administracyjne i towarzyszace - do 3 kondygnacji  
- hale produkcyjne i magazynowe, wiaty - do 12,0 m 
- obiekty technologiczne - nie okresla sie 

9) zasady formowania: 
- budynki administracyjne - dostosowane do wartosciowych cech zabudowy lokalnej lub 
ksztaltowane w artykulacji wspólczesnej z wykorzystaniem  rozwiazan materialowych i 
plastycznych specyficznych dla kopalni, 
- hale, wiaty, magazyny : prosta, umiarowa bryla z akcentowana partia wejscia glównego,     dla 

obiektów technologicznych zasad formowania nie okresla sie. 
10) stawka procentowa - 0%. 

 
7. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM ZN 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - zielen ekologiczna i izolacyjna - naturalna lub swiadomie wprowadzana przez 
zarzadzajacego terenem, 
- dopuszczalne - realizacja ciagów pieszych, sciezek rowerowych oraz lokalizacja sieci i 
urzadzen zwiazanych z infrastruktura techniczna, oraz dolesienia - pod warunkiem zachowania 
odleglosci od zabudowy istniejacej i planowanej, wynikajacej z przepisów o ochronie 
przeciwpozarowej. 

2) stawka procentowa: 0% 
 

8. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM ZL 
 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - gospodarka lesna, w tym  lokalizowanie obiektów i urzadzen z nia zwiazanych, 
oraz prowadzenie  koniecznych dojazdów i dojsc pieszych, 
- dopuszczalne - trasowanie sieci infrastruktury technicznej jesli wyczerpane zostana inne 
mozliwosci, oraz mozliwe bedzie przywrócenie pierwotnego stanu lasu, po realizacji sieci, 



2) stawka procentowa: 0% 
 

9. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM  WS 
 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - tereny cieków i wód powierzchniowych, pelniace funkcje gospodarcze, 
krajobrazowe i ekologiczne, zwiazane ze stawem  hodowlanym, oczkiem wodnym, strumieniem, 
rowem melioracyjnym, 
- dopuszczalne - lokalizowanie obiektów i urzadzen hydrotechnicznych, oraz zwiazanych z 
funkcja hodowlana, 
- w przypadku stawów hodowlanych, kazdorazowo dopuszczalna zmiana ich linii brzegowej w 
granicach wlasnosci terenu, budowa i przebudowa obwalowan i inne prace dotyczace funkcji 
gospodarczej, 
2) stawka procentowa - 0% 

 
10. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI  KDZ, KDL, KDD 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 

- podstawowe - tereny dróg publicznych i parkingów, sluzace prowadzeniu ruchu tranzytowego i 
lokalnego, oraz lokalizacji obiektów i urzadzen zwiazanych z ruchem drogowym i jego 
bezpieczenstwem, w tym oswietlenia, 
- dopuszczalne - lokalizacja uslug zwiazanych z obsluga komunikacji, prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej i lokalizacja zwiazanych z nia urzadzen, lokalizacja reklam i 
elementów informacji wizualnej. 

 
2) Ustala sie ponizsze klasy techniczne dróg i ulic publicznych: 

 
a. KDZ - zbiorcza - ul. Pszczynska (wojewódzka  nr 933) : 

-szerokosc w liniach rozgraniczajacych 20 m - jak okreslono na rysunku planu,  przekrój 
poprzeczny 1 x 2 pasy ruchu ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, zjazdów 
i wlaczen, 

 
b. KDL - lokalna, ul. Wyzwolenia - Borki (gminna) : 

-szerokosc w liniach rozgraniczajacych 12 m - jak okreslono na rysunku planu,  przekrój 
poprzeczny 1 x 2 pasy ruchu ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, zjazdów 
i wlaczen, 

 
c. KDD - dojazdowe (gminne) : 

-szerokosc w liniach rozgraniczajacych 10 m - jak okreslono na rysunku planu,  przekrój 
poprzeczny 1 x 2 pasy ruchu ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, zjazdów 
i wlaczen, dopuszczalne lokalne przewezenia pasa drogowego wynikajace z uwarunkowan 
stanu istniejacego, jednak nie mniej niz 8m. 
- dla ulic projektowanych obowiazuja wskazane na rysunku planu punkty wlaczen i zasady 
obslugi terenów, natomiast dopuszczalne sa zmiany trasowan wynikajace z wprowadzania 
realnego programu uzytkowego i zwiazanych z nim przeksztalcen wlasnosciowych 
nieznanych w momencie sporzadzania planu. 

3) stawka procentowa - 0%. 
 
11. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI KK 

 
1) Na mocy przepisów odrebnych stanowia tereny zamkniete, wylaczone z obszaru planu, stad 
warunków ich zagospodarowania nie ustala sie, 
2) Wszelkie przeciecia dróg, ulic i sieci infrastruktury technicznej z terenami kolejowymi wymagaja 
uzgodnien z ich zarzadzajacym linia kolejowa. 

 
12. TERENY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI ITE, ITK 

 
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania: 



- podstawowe - lokalizacja urzadzen zwiazanych z funkcjonowaniem sieci infrastruktury 
technicznej, odpowiednio ITE - stacja energetyczna, ITK - pompownie scieków i odwodnienie 
niecki bezodplywowej. 

2) Realizacja obiektów budowlanych, inzynierskich, dróg i infrastruktury technicznej, skladowanie, 
oraz nasadzenia zieleni wysokiej w odleglosciach mniejszych niz oznaczone na rysunku planu 
granice stref technicznych i kontrolowanych wymagaja uzgodnien z zarzadzajacym siecia - na 
podstawie informacji od nich uzyskanych. Wynosza one odpowiednio od osi danej sieci: 
--w-- i --wd--   sieci wodociagowe wody pitnej i zasolonych wód dolowych) o srednicach :  
 1000 mm - 8m  /   600 mm - 6 m  /  400 mm - 4 m, 
--g-- sieci gazowe zrealizowanych przed lipcem 2001- w uzgodnieniu z 
 zarzadzajacym siecia, 

dla gazociagów podwyzszonego i wysokiego cisnienia zrealizowane po lipcu 
2001:  o srednicach: do 150mm - 4 m, od 150mm do 300mm - 6 m, od 300mm 
do 500mm - 8m, powyzej 500mm - 12m, dla gazociagów sredniego i niskiego 
cisnienia 1 m. 

--e-- sieci elektroenergetyczne 110 kV - 15 m do przewodów skrajnych, 20 kV - 8m 
 od osi, 6 kV - 4m od osi. 

3) stawka procentowa - 0%. 
 

§ 6 
 

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego 
 
1. Nie ustala sie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ponad wynikajace z § 5. 
2. Formowanie nowych obiektów kubaturowych powinno nawiazywac do wartosciowych elementów 
miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu. Oznacza to, ze w celu umozliwienia oceny relacji 
przestrzennych i kompozycyjnych pomiedzy projektowanym obiektem a jego otoczeniem, nalezy w 
projekcie budowlanym zobrazowac go na tle otoczenia, co najmniej z punktu z którego jego widok 
bedzie reprezentatywny. Dla budynków jednorodzinnych obowiazuje co  najmniej zalaczenie 
inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejacego. 

 
§ 7 

 
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
1. W calym obszarze planu zabronione jest wprowadzanie inwestycji stwarzajacych zagrozenie dla 
zycia lub zdrowia ludzi, oraz zagrozenie wystapienia powaznych awarii. 
 
2. Zakazuje sie wprowadzania funkcji uciazliwych o zasiegu oddzialywania przekraczajacym granice 
terenu do którego inwestor posiada tytul prawny. 
 
3. Ustala sie ochrone przed halasem terenów mieszkaniowych i zwiazanych z wypoczynkiem. Oznacza 
to, ze w rozumieniu przepisów o ochronie przed halasem, do kategorii zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - zalicza sie tereny opisane w § 5 ust. 1, oznaczone na rysunku planu symbolami MN1, 
MN2, natomiast do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - opisane w § 5 ust. 3, oznaczone na 
rysunku planu symbolem US. 
 
4. Zakazuje sie realizacji inwestycji mogacych zanieczyscic wody podziemne. Podstawe do 
stwierdzenia istnienia badz braku zagrozenia w tym zakresie stanowi raport oddzialywania na 
srodowisko wykonany w oparciu o dokumentacje hydrologiczna. 
  
5. Nakazuje sie minimalizowanie przeksztalcen powierzchni ziemi i jej ochrone przed erozja poprzez 
wlasciwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych. Przy realizacji robót ziemnych nalezy 
nakazac zdjecie warstwy próchnicznej gleby, oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilosci 
pozwalajacej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych. 
 
6. Gospodarke odpadami, utrzymanie porzadku i czystosci nalezy prowadzic zgodnie z zasadami 
zrównowazonego rozwoju i ochrony srodowiska. Obowiazuje odbiór odpadów w systemie 
zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach i ustaleniami 
gminnego planu gospodarki odpadami. 



 
7. Nakazuje sie ochrone zieleni o walorach ekologicznych, izolacyjnej, urzadzonej, oraz istniejacych 
alei i szpalerów o walorach kompozycyjnych. Oznacza to zakaz wycinki drzew i krzewów bez waznych 
powodów takich jak bezpieczenstwo uzytkowania dróg, placów, obiektów budowlanych i sieci 
infrastruktury technicznej, nie dotyczy to ciec zdrowotnych drzewostanu i innych, rutynowych 
zabiegów ogrodniczych, w tym celowych przeksztalcen gatunkowych. 
 
8. Nakazuje sie pozostawieniu wolnych od zabudowy, zadrzewien i zakrzaczen obustronnych pasów 
szerokosci 5 - 10m od górnej krawedzi skarpy cieków w celu umozliwienia wykonywania niezbednych 
prac zabezpieczajacych przed powodzia - jak oznaczono na rysunku planu.  Wszelkie kolizje z rowami 
melioracyjnymi oraz siecia drenarska nalezy uzgadniac z wlasciwymi sluzbami Urzedu Gminy. 
 
 

§ 8 
 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej 
 

1. W obszarze planu nie wystepuja obiekty wpisane do Rejestru Zabytków i objete Gminna Ewidencja 
Zabytków, stad warunków w tym zakresie nie okresla sie. 
 
2. W obszarze planu nie wyznacza sie strefy obserwacji archeologicznej, natomiast nakazuje sie 
powiadomienie odpowiednich sluzb archeologicznych o przypadkach natrafienia w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych na obiekty o cechach zabytkowych, zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków. 
 

§ 9 
 

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych 
 

Ogólnodostepne przestrzenie publiczne, obejmujace drogi, ulice, place, ciagi piesze i przedpola 
obiektów kubaturowych do nich przylegajace, stanowia skladnik terenów mieszkaniowych, 
uslugowych i produkcyjnych. Rysunek planu nie wyznacza ich granic, okresla sie natomiast 
ponizsze zasady ich ksztaltowania i zagospodarowania : 

1) przeznaczenie dopuszczalne : ruch pieszy i kolowy niezbedny dla obslugi sasiadujacych 
obiektów, terenów i urzadzen, zielen dekoracyjna i izolujaca, niewielkie obiekty uslugowe takie 
jak kioski, wiaty przystankowe, elementy malej architektury, 
2) Szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie moga deformowac ich 
bryly i powinny nawiazywac do podzialów i tektoniki fasad. 

 
§ 10 

 
Granice i sposoby 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 

 
1. Tereny górnicze 

1) Wydobycie wegla kamiennego, oraz metanu jako kopaliny towarzyszacej, ze zloza "Pniówek" 
prowadzi KWK Pniówek w terenie górniczym "Krzyzowice III". Zasady prowadzenia eksploatacji 
reguluja przepisy odrebne i koncesja. Granice wyzej okreslonego terenu i obszaru górniczego, 
oznaczono na rysunku planu.  
 
2) Ustala sie obowiazek prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej w sposób umozliwiajacy realizacje 
warunków zapisanych w wyzej powolanej koncesji, oznacza to w szczególnosci koniecznosc 
zabezpieczania obiektów i sieci infrastruktury technicznej w sposób odpowiadajacy 
prognozowanym skutkom eksploatacji wegla kamiennego. W celu ich ustalenia nakazuje sie 
uzgadnianie projektów budowlanych z wlasciwym organem nadzoru górniczego, 
 
3) W granicach wyznaczonej w planie niecki bezodplywowej wprowadzanie nowych obiektów 
budowlanych, oraz modernizacja i remonty zabudowy istniejacej, sieci infrastruktury technicznej i 
dróg sa mozliwe na warunkach uzgodnionych z organem nadzoru górniczego. 



 
4) Zaistniale i poniesione koszty szkód wywolanych dzialalnoscia górnicza, w tym zwiazane z 
obnizeniem wartosci terenów ponosi przedsiebiorca górniczy na zasadach okreslonych w 
przepisach odrebnych, oraz w Ugodzie nr OR.I.2222/312/04 z dnia 13.09.2004r, zawartej 
pomiedzy Wójtem Gminy a Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. KWK Pniówek. 

 
2. Tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi 

1) Wyznaczony w planie obszar niecki bezodplywowej jest narazony na niebezpieczenstwo zalania 
w przypadku jednoczesnego wystapienia gwaltownych roztopów lub deszczy nawalnych i awarii 
pompowni. Nakazuje sie: 

- zastosowanie co najmniej dwóch, niezaleznych zestawów pomp, kazdy o wydajnosci równej 
awaryjnemu przeplywowi wody w Pawlówce, 
- realizacje zasilania dwustronnego i awaryjnego z agregatu pradotwórczego, 

2) Poza obszarem opisanym w pkt 1, w obszarze planu nie wystepuja tereny zagrozone powodzia, 
stad warunków w tym zakresie nie okresla sie. 

3. Tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych - w obszarze planu nie wystepuja takie tereny, 
stad warunków w tym zakresie nie okresla sie. 

 
§ 11 

 
Szczególowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym 

 
1. Regulacje programowo - przestrzenne, takie jak wskazniki urbanistyczne i wielkosc dzialek nie 
obowiazuja dla podzialów dokonanych przed wejsciem w zycie ustalen niniejszego planu, oraz nie sa 
podstawa do kwestionowania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe, ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego i warunków zabudowy. 
2. Ustalenia planu dotycza wylacznie podzialów nieruchomosci na cele inwestycyjne, co oznacza, ze 
nie wprowadza on ograniczen dla podzialów zwiazanych, na przyklad z postepowaniami spadkowymi, 
regulacja pasów drogowych czy wydzielania sluzebnosci przejazdu. 
3. Sytuowanie nowych budynków na dzialkach wydzielonych przed wejsciem w zycie ustalen 
niniejszego planu i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej jest mozliwe pod warunkiem 
zachowania  powierzchni biologicznie czynnej wskazanej w przepisach niniejszej uchwaly. 
 

§ 12 
 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
1. System komunikacyjny : 

 
1) Nakazuje sie utrzymanie istniejacych i wprowadzanych ustaleniami planu powiazan 
komunikacyjnych obszaru planu z otoczeniem, w szczególnosci dotyczy to ulic: Pszczynskiej, 
Wyzwolenia, Borki, oraz terenów kolejowych. 
2) Modernizacja istniejacego ukladu drogowego powinna uwzgledniac zakladane w planie klasy 
techniczne i wynikajace z nich parametry geometryczne, 
3) W przypadku modernizacji mostów nad ciekami powierzchniowymi nakazuje sie lokalizacje 
przyczólków w odleglosci nie mniejszej niz potrójna szerokosc koryta cieku, oraz takie 
uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu pod mostem, które umozliwia swobodna migracje zwierzat. 
4) Tereny zabudowy mieszkaniowej, przylegajace do ulic prowadzacych ruch tranzytowy, powinny 
byc  zabezpieczone przed uciazliwosciami przez niego generowanymi. 
5) Nakazuje sie stosowanie nawierzchni szczelnych dla ulic, parkingów, zespolów boksów 
garazowych,  placów skladowych i manewrowych. Wody opadowe i roztopowe z tych powierzchni 
winny byc odprowadzane do istniejacych i projektowanych systemów kanalizacji deszczowej lub 
ogólnosplawnej, po ich podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, do poziomu 
uzgodnionego z zarzadzajacym siecia. 

 
2. Infrastruktura techniczna: 

 
1) Dopuszcza sie mozliwosc rozbudowy istniejacych sieci infrastruktury technicznej. 



2) Dopuszcza sie mozliwosc przelozenia sieci na koszt wladajacych terenem i na warunkach 
uzgodnionych z ich gestorem - o ile nie narusza to struktury sieci, nie pogarsza warunków obslugi i 
nie narusza interesów osób trzecich. 
3) Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzic w pasach drogowych, 
lub w braku takich mozliwosci - poza nimi - w powiazaniu z elementami fizjograficznymi i struktura 
wladania terenami. 
4) Wszelkie dzialania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa ogrodzen, obiektów 
kubaturowych, uzbrojenie terenu, nasadzenia i dlugotrwale skladowanie materialów, prowadzone w 
granicach okreslonych przepisami odrebnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejacych 
i planowanych, wymagaja uzyskania zgody zarzadzajacego siecia. 
 

§ 13 
 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenów 
 
Wszystkie tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, moga byc wykorzystywane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, w szczególnosci 
oznacza to, ze obiekty, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejace w pasach drogowych 
wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi ulic publicznych pozostawia sie do czasu modernizacji badz 
budowy ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiekszania kubatury, z mozliwoscia 
dokonywania remontów. 
 

ROZDZIAL 3 
PRZEPISY KONCOWE 

 
§ 14 

 
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego i na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Pawlowice. 
 

§ 15 
 

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

§ 16 
 

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Pawlowice. 
 

 
 


