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ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE  ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NR  8 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: 
 
MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (adaptacja i uzupelnienia istniejacej) 
R - grunty orne, laki i pastwiska 
 
- 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 wplynely dwie uwagi które uwzgledniono w czesci umozliwiajacej realizacje 
zamierzenia inwestycyjnego wlascicieli. Uwagi dotyczyly one zmiany przeznaczenie gruntów rolnych 
na cele budownictwa mieszkaniowego.  
3. Uzasadnienie poszczególnych uwag : 

3.1 Uwaga o symbolu 2612 , zarejestrowana dnia 24.03.2005 r. 
 

lp. 

 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 

 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 

uwzgledniona 

uwaga 

nieuwzgledniona 

1.  2174 / 124 
km. 1d4 

 
R 

MN2 
w czesci 

 

 



- tresc uwagi - "Po zapoznaniu sie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wnosze 
uwage aby na moim terenie uwzglednic mozliwosc wydzielenia przynajmniej jednej dzialki 
budowlanej. Swoja prosbe motywuje tym iz mam troje dzieci i chcialbym umozliwic im zasiedlenie na 
mojej posiadlosci. Do dzialki jest juz wyznaczona droga o szerokosci 6 m a przez dzialke przebiega 
kanalizacja. Pozostale media jak woda, prad, gaz i telefon maja mozliwosc doprowadzenia do posesji. 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - uprawy polowe, dzialka od pólnocnego wschodu 
przylega do istniejacej zabudowy mieszkaniowo - uslugowej o niskiej intensywnosci w ciagu ulicy 
Wyzwolenia wzdluz tej granicy przebiega linia sredniego napiecia 20 kV. Granica poludniowo - 
zachodnia dzialki styka sie z wydzielona geodezyjnie droga gruntowa. 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
 
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RP - uprawy polowe, pas terenu 
o szerokosci ok.12 m przylegajacy do granicy poludniowo - wschodniej RZ - laki, pastwiska i inne 
uzytki zielone - tu: otulina rowu melioracyjnego R-2.  
 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 

- przeznaczenie - RP i RZ - jak w wyzej opisanym planie, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych  - poza ochrona rowu 
melioracyjnego - brak wskazan. Nalezy podkreslic, ze zarzadzajacy ciekiem okreslil szerokosc 
terenu ochronnego na 5 m od brzegów rowu, czyli zdecydowanie mniej niz zakladaly ustalenia 
planu i studium. Najmniejsza odleglosc naroza dzialki bedacej przedmiotem uwagi od cieku 
wynosi 37 m, 

- obsluga komunikacyjna - druga linia zabudowy w ciagu drogi publicznej - ul. 
Wyzwolenia, 

- infrastruktura techniczna - przez obszar objety uwaga przebiega kanalizacja 
sanitarna, nie sa planowane przebiegi sieci magistralnych o wyzszych parametrach. 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne - caly obszar objety uwaga byl 
przedmiotem wniosku do planu dotyczacego dopuszczenia zabudowy mieszkaniowo - 
uslugowej. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI - Koncepcja planu miejscowego zakladala funkcje 
mieszkaniowa  po obu stronach drogi gruntowej w pasie od zabudowy istniejacej do strefy 
ochrony rowu melioracyjnego. Jej wprowadzenie wymagalo uzyskania zgody na zmiane 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dla gleb III klasy bonitacyjnej. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzja o znaku GZtr057 - 602 - 549 / 04 z dnia 5 pazdziernika 
2004 r. odmówil jej wydania. Aktualny stan regulacji prawnych nie naklada obowiazku 
uzyskania takiej zgody dla obszarów o powierzchni ponizej 0,5 ha dla gruntów III klasy 
bonitacyjnej gleb. Zakres dopuszczenia funkcji mieszkaniowej ograniczono arealu ponizej tej 
wartosci, lacznie z terenem po przeciwnej stronie drogi, oraz pomiedzy linia 
elektroenergetyczna sredniego napiecia a zabudowa istniejaca. Biorac pod uwage 
bezposredni styk z terenami objetymi zakazem zabudowy, w celu poszerzenia mozliwosci 
lokalizowania budynków wprowadzono linie zabudowy poszerzajace taka mozliwosc - jak oznaczono 
na rysunku planu. Wprowadzenie zmiany nie narusza struktury przestrzennej zakladanej w projekcie 
planu i nie stoi w sprzecznosci z przepisami odrebnymi. 
 

3.2 Uwaga o symbolu 2695 , zarejestrowana dnia 25.03.2005 r. 
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- tresc uwagi - "Po zapoznaniu sie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 
nr 8 na którym to obszarze znajduje sie miedzy innymi moja nieruchomosc, wnosze uwage - zarazem 
prosbe, aby uwzglednic mozliwosc wydzielenia na moim terenie przynajmniej jednej dzialki 
budowlanej. Pragne zaznaczyc, ze pomiedzy moja i sasiednia nieruchomoscia geodezyjnie wytyczona 
jest 6 - metrowa wspólna droga dojazdowa. Przez nieruchomosc przebiega równiez glówny ciag 
kanalizacyjny, linia zasilania energetycznego, a od ulicy Wyzwolenia gazociag i wodociag. Prosbe 
swoja motywuje tym, iz mam trzech synów, którzy zalozyli juz swoje rodziny i chcialabym umozliwic im 
zasiedlenie na terenie swojej posiadlosci. 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - uprawy polowe, dzialka od pólnocnego wschodu 
przylega do istniejacej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci w ciagu ulicy Wyzwolenia 
wzdluz tej granicy przebiega linia sredniego napiecia 20 kV. Granica pólnocno - wschodnia dzialki 
styka sie z wydzielona geodezyjnie droga gruntowa. 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
 
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RP - uprawy polowe, pas terenu 
o szerokosci ok.12 m przylegajacy do granicy poludniowo - wschodniej RZ - laki, pastwiska i inne 
uzytki zielone - tu: otulina rowu melioracyjnego R-2.  
 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 

- przeznaczenie - RP i RZ - jak w wyzej opisanym planie, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych  - poza ochrona rowu 
melioracyjnego - brak wskazan. Nalezy podkreslic, ze zarzadzajacy ciekiem okreslil szerokosc 
terenu ochronnego na 5 m od brzegów rowu, czyli zdecydowanie mniej niz zakladaly ustalenia 
planu i studium. Najmniejsza odleglosc naroza dzialki bedacej przedmiotem uwagi od cieku 
wynosi 37 m, 

- obsluga komunikacyjna  - druga linia zabudowy w ciagu drogi publicznej - ul. Wyzwolenia, 

- infrastruktura techniczna  - przez obszar objety uwaga przebiega kanalizacja sanitarna, nie 
sa planowane przebiegi sieci magistralnych o wyzszych parametrach. 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - brak. 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - Koncepcja planu miejscowego zakladala funkcje mieszkaniowa  po 
obu stronach drogi gruntowej w pasie od zabudowy istniejacej do strefy ochrony rowu melioracyjnego. 
Jej wprowadzenie wymagalo uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze dla gleb III klasy bonitacyjnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzja o znaku GZtr057 - 
602 - 549 / 04 z dnia 5 pazdziernika 2004 r. odmówil jej wydania. Aktualny stan regulacji prawnych nie 
naklada obowiazku uzyskania takiej zgody dla obszarów o powierzchni ponizej 0,5 ha. Zakres 
dopuszczenia funkcji mieszkaniowej ograniczono arealu ponizej tej wartosci, lacznie z terenem po 
przeciwnej stronie drogi, oraz pomiedzy linia elektroenergetyczna sredniego napiecia a zabudowa 
istniejaca. Biorac pod uwage bezposredni styk z terenami objetymi zakazem zabudowy, w celu 
poszerzenia mozliwosci lokalizowania budynków wprowadzono linie zabudowy poszerzajace taka 
mozliwosc - jak oznaczono na rysunku planu. Wprowadzenie zmiany nie narusza struktury 
przestrzennej zakladanej w projekcie planu i nie stoi w sprzecznosci z przepisami odrebnymi 
 
      Przewodniczacy Rady Gminy Pawlowice 
 


