
zalacznik nr 2b 
do  Uchwaly Nr XXV / 355 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice  
z dnia24 maja 2005 r. 

 
ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE  ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NR 9  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 (adaptacje i uzupelnienia stanu istniejacego) 
MN2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (planowana) 
U2 - uslugi, w tym ukierunkowane na obsluge przylegajacej trasy tranzytowej DK81 
R - grunty orne, oraz pozostale laki i pastwiska 
ZN - zielen niska - laki i pastwiska w dolinach cieków, jary, naturalne nieuzytki, zielen 
 sluzaca ochronie walorów srodowiskowych, 
ZI - zielen izolacyjna - ochrona przed uciazliwosciami komunikacyjnymi 
WS - tereny cieków i wód powierzchniowych 
- 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 wplynelo 5 uwag, przekladajacych  sie na 6 rozstrzygniec z których 3 uwzgledniono 
w calosci a 3 w calosci odrzucono. Uwagi w wiekszosci dotyczyly zasiegu zieleni okalajacej stawy 
hodowlane, oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane. 
 
3. Uzasadnienie poszczególnych uwag : 

3.1 Uwaga o symbolu 3168 , zarejestrowana dnia 15.04.2005 r. 
 

lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

1.  703 / 149 
km. 2d3 

U2 
ZN 

 U2 
ZN 



- tresc uwagi - "W zwiazku z projektem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 9 w 
gminie i solectwie Pawlowice, nie zgadzam sie na utworzenie na mojej dzialce nr 703/149 polozonej 
przy ulicy lesnej, pasa zieleni chronionej ZN o takiej szerokosci jaki przedstawiono w planie. Poniewaz 
w przyszlosci planuje zagospodarowac w/w dzialke pod dzialalnosc uslugowa, utworzony obszar 
zieleni chronionej zajalby ponad 50% powierzchni dzialki, co przy jej obszarze 0,33 ha utrudniloby jej 
wykorzystanie. Nadmieniam, ze staw Kepny, graniczacy z moja dzialka, niegdys mial wokól szeroki 
pas zieleni (ok. 30m). W wyniku systematycznego podwyzszania lustra wody w stawie przez 
wlasciciela, którym sa Lasy Panstwowe, doprowadzil do podmycia brzegów i przesuniecia ich az do 
mojej dzialki, powodujac zanik szerokiej strefy zieleni. Nigdy tez nie zostala wykonana grobla, która 
stanowila by zabezpieczenie przed okresowymi podtopieniami mojej dzialki. Dlatego zgadzam sie na 
utworzenie na mojej dzialce nr 703/149 zieleni chronionej (ZN) pod warunkiem, ze szerokosc strefy 
zieleni nie przekroczy 5 m (piec metrów), liczac od granicy dzialki. 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - uprawy polowe, obszar objety uwaga graniczy od 
pólnocnego wschodu z pasem drogi krajowej DK 81, od poludniowego wschodu z istniejaca 
zabudowa mieszkaniowo - uslugowa, od zachodu ze stawem Kepny. Ewidencyjna granica dzialki 
pokrywa sie z linia brzegowa oznaczona na mapie zasadniczej oraz widoczna na zdjeciu lotniczym 
pochodzacym z konca lat 90 -tych. Zaden z tych materialów NIE potwierdza tezy skladajacego uwage 
o zmianie poziomu pietrzenia i przesuwaniu linii brzegowej.  
 
- inne uwarunkowania lokalne -  
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RZ - inne uzytki zielone, 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 
 

- przeznaczenie  - zabudowa mieszkaniowo - uslugowa, oraz zielen chroniona wzdluz brzegów 
stawu Kepnego o szerokosci okolo 40m, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - poza wyzej wymieniona 
ochrona istniejacych zbiorników wodnych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni dostep do drogi publicznej - DK 81, 

- infrastruktura techniczna  - przez obszar objety uwaga przebiegaja: wodociag magistralny o 
srednicy 900 mm i siec gazowa srednioprezna o srednicy 50 mm. 

 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - brak - skladajacy uwage nie zlozyl wniosku 
do planu. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - 
 
Nakaz ochrony brzegów istniejacych zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych wynika 
miedzy innymi z prawa wodnego i prawa ochrony srodowiska. Wyznaczony pas terenu ZN o 
szerokosci ok. 20 m zostal zaakceptowany przez organy i instytucje powolane do uzgadniania i 
opiniowania projektu planu. Lokalizacja funkcji uslugowych w obszarze pomiedzy droga krajowa a 
stawem hodowlanym wymaga zachowania szczególnych warunków ochrony wód 
powierzchniowych, glównie pod katem wlasciwego prowadzenia gospodarki wodno - sciekowej. 
Zalozona szerokosc pasa ZN spelnia ten warunek. Przytaczane argumenty dotyczace proporcji 
terenu z dopuszczeniem funkcji uslugowej w stosunku do terenów wylaczonych z takiego 
uzytkowania nie maja nic wspólnego z wyzej przytoczonymi uwarunkowaniami, poniewaz plan nie 
odnosi sie do mozliwosci (badz braku) zagospodarowania tej konkretnej dzialki a okresla warunki 
zagospodarowania calego obszaru oznaczonego symbolem U2. 
Dzialka objeta uwaga to uzytek PsIII i wymagala uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, która to zgode w procedurze sporzadzania planu miejscowego 
uzyskano - decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o znaku GZtr057 - 602 - 607 / 04 z dnia 



08.02.2005r. - dokladnie dla terenu wskazanego w rysunku planu. 
Nalezy podkreslic, ze na mocy dotychczasowych ustalen planistycznych jakakolwiek zabudowa 
tego terenu byla niemozliwa, a projekt planu dopuszczajac taka mozliwosc jest dla wlascicieli 
wyraznie korzystny! Skladajacy uwage zdaje sie nie dostrzegac tych korzysci, oraz przecenia 
ograniczenia z nich wynikajace - ustanowienie pasa zieleni ochronnej wokól stawu sprowadza sie 
w praktyce do zakazu realizacji w jego obrebie obiektów kubaturowych i urzadzen infrastruktury 
technicznej takich jak na przyklad zbiorniki szczelne sluzace gromadzeniu scieków. W niczym nie 
ogranicza to prawa do uzytkowania terenu na cele z uslugami powiazane, takie jak na przyklad 
elementy malej architektury zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem. 
Poniewaz uwaga dotyczy jedynie szerokosci terenu ZN, domyslnie akceptujac dopuszczenie uslug 
na pozostalej czesci dzialki, to biorac pod uwage wyzej powiedziane, nalezy odrzucic ja w calosci, 
to jest podtrzymac ustalenia zawarte w rysunku planu. 

 
3.2 Uwaga o symbolu 3172 , zarejestrowana dnia  15.04.2005 r. 

 
lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

2.  1094 / 129 
1088 / 129 
498 / 128 

U2, MN1 
KDW, ZN 

 U2, MN1 
KDW, ZN 

 
- tresc uwagi - "Po zapoznaniu sie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (obszaru nr 9) dotyczy naszej dzialki (ul. Lesna nr 18) wyrazamy sprzeciw wobec 
zawartych tam propozycji zagospodarowania terenu. Nie zgadzam sie aby kosztem naszych dzialek 
urzadzac tzw. pas ochronny wokól stawu "Kepny". Jezeli taki pas jest koniecznie potrzebny to 
proponujemy, aby go utworzyc z obszaru dotychczasowego stawu (np. obnizajac poziom pietrzenia 
wody, przywracajac pierwotny stan) lub stosujac inne metody - lecz nie kosztem naszych gruntów" 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - uprawy polowe, oraz istniejaca zabudowa 
mieszkaniowa. Obszar objety uwaga (trzy z czterech dzialek wskazanych przez skladajacego) 
graniczy od wschodu z droga krajowa DK 81, od zachodu ze stawem Kepnym, od poludnia i pólnocy z 
terenami rolnymi i zielenia przywodna. 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
 
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RP - uprawy polowe, oraz w 
pasie terenu o szerokosci od 20 do 65 m - RZ - inne uzytki zielone,  
 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 
 



- przeznaczenie  - zabudowa mieszkaniowo - uslugowa, oraz zielen chroniona wzdluz brzegów 
stawu Kepnego o szerokosci okolo 40m, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - poza wyzej wymieniona 
ochrona istniejacych zbiorników wodnych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni dostep do drogi publicznej - DK 81, 

- infrastruktura techniczna  - przez obszar objety uwaga przebiegaja: wodociag magistralny o 
srednicy 900 mm i siec gazowa srednioprezna o srednicy 50 mm. 

 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - na czesc obszaru objetego uwaga byl 
zlozony wniosek do planu, uwzgledniony w jego rozwiazaniach w zakresie zgodnym z rysunkiem. 
Brak obowiazujacych decyzji administracyjnych. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - 
Nakaz ochrony brzegów istniejacych zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych wynika miedzy 
innymi z prawa wodnego i prawa ochrony srodowiska. Wyznaczony pas terenu ZN o szerokosci ok. 
20m zostal zaakceptowany przez organy i instytucje powolane do uzgadniania i opiniowania planu. 
Lokalizacja funkcji uslugowych w obszarze pomiedzy droga krajowa a stawem hodowlanym wymaga 
zachowania szczególnych warunków ochrony wód powierzchniowych, glównie pod katem wlasciwego 
prowadzenia gospodarki wodno - sciekowej. Zalozona szerokosc pasa ZN spelnia ten warunek. 
Dzialki objeta uwaga to uzytki RIIIb, LIII, RIVa i PsIV i wymagaly uzyskania zgody na zmiane 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, która to zgode w procedurze sporzadzania planu 
miejscowego uzyskano - decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o znaku GZtr057 - 602 - 607 / 04 z 
dnia 08.02.2005r. oraz decyzja Wojewody Slaskiego - dokladnie dla terenu wskazanego w rysunku 
planu. 
Nalezy podkreslic, ze na mocy dotychczasowych ustalen planistycznych jakakolwiek zabudowa tego 
terenu, poza fragmentem istniejacej zabudowy mieszkaniowej, byla niemozliwa, a projekt planu 
dopuszczajac taka mozliwosc jest dla wlascicieli wyraznie korzystny! Skladajacy uwage zdaje sie nie 
dostrzegac tych korzysci, oraz przecenia ograniczenia z nich wynikajace - ustanowienie pasa zieleni 
ochronnej wokól stawu sprowadza sie w praktyce do zakazu realizacji w jego obrebie obiektów 
kubaturowych i urzadzen infrastruktury technicznej takich jak na przyklad zbiorniki szczelne sluzace 
gromadzeniu scieków. W niczym nie ogranicza to prawa do uzytkowania terenu na cele z uslugami 
powiazane, takie jak na przyklad elementy malej architektury zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem. 
Plan miejscowy traktuje istniejace uzytkowanie terenów jako jedno z podstawowych kryteriów 
sluzacych okresleniu uzytkowania docelowego, dodatkowo posilkujac sie ocena skutków finansowych 
jego uchwalenia. Nalezy stwierdzic, ze sugestia wyznaczenia pasa zieleni przywodnej w obrebie 
stawu Kepnego oznaczalaby dla jego wlasciciela obowiazek przeprowadzenia wielkoskalowych prac 
ziemnych ewidentnie wynikajacych z ustalen planu co w konsekwencji stanowiloby podstawe do 
wystapienia z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Gminy. Narzucony przez plan zasieg 
zieleni przywodnej odnosi sie do terenów jeszcze nie zainwestowanych i powinien byc przez 
wlascicieli terenów traktowany jako ograniczenie wynikajace ze stanu istniejacego. 
Poniewaz uwaga dotyczy jedynie szerokosci terenu ZN, domyslnie akceptujac dopuszczenie uslug na 
pozostalej czesci dzialki, to biorac pod uwage wyzej powiedziane, nalezy odrzucic ja w calosci, to jest 
podtrzymac ustalenia zawarte w rysunku planu. 
 

3.3 Uwaga o symbolu 3172 , zarejestrowana dnia  15.04.2005 r. 
 

lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

3.  945 / 126 
km. 2d3 

WS 
ZN 

 WS 
ZN 

 
- tresc uwagi - dokladnie jak w poz. 3.5, dotyczy czwartej z wymienionych dzialek. 
 



- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - fragment wiekszego zespolu stawów hodowlanych 
z zielenia przywodna. Obszar objety uwaga graniczy od wschodu z ciekiem powierzchniowym. 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
 
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - WS - stawy hodowlane, RZ - inne 
uzytki zielone.  
 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 
 

- przeznaczenie  - WS -stawy hodowlane, RZ - inne uzytki zielone, oraz strefa ochrony cieku 
powierzchniowego. 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych  - poza ochrona istniejacych 
zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - brak dostepu do dróg publicznych, 

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

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - brak 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - 
Tresc uwagi wyraznie nie odnosi sie do wskazanej dzialki. Projekt planu miejscowego w pelni 
podtrzymuje istniejace oraz wskazane w dotychczasowych opracowaniach planistycznych 
uzytkowanie terenu. Dla obszaru objetego uwaga nie zglaszano w procedurze sporzadzania planu 
zadnych wniosków. Wskazany teren z racji uwarunkowan fizjograficznych (glównie wysokosc 
wzgledem terenów otaczajacych i poziom wód gruntowych), oraz brak dostepu do drogi publicznej - w 
zadnym razie nie móglby byc przeznaczony pod zabudowe. Uwaga w swietle wyzej powiedzianego 
jest bezprzedmiotowa i nalezy ja odrzucic w calosci podtrzymujac ustalenia zawarte w tresci uchwaly i 
rysunku planu.  
 

3.4 Uwaga o symbolu 2346 , zarejestrowana dnia 16.03.2005 2005 r. 
 

lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

4.  1154 / 210 
km. 1d7 

 
R 

MN2 
(w calosci) 

 

- tresc uwagi - "Prosze o zmiane calosci dzialki nr 1154/210 (od 17 grudnia 2004 nr 2278/210) z 
rolniczego na budowlane z dopuszczeniem na cele uslugowo - handlowe. Jest to dzialka o pow. 
0,4843 ha przy ul. Pszczynskiej na której mozna naniesc 5 dzialek budowlanych z dojazdem do 
kazdej z ul. Kolonia Studzienska. Jest to dzialka calkowicie uzbrojona. O zmiane wnioskowalem na 
jednym wniosku wraz z dzialka nr 31 przy ul. Swierczewskiego." 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - uprawy polowe na calej dzialce i dalej w kierunku 
pólnocno - wschodnim. Od poludniowego wschodu styk z terenem produkcyjno - uslugowym. 
- inne uwarunkowania lokalne -  
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RP - uprawy polowe, oraz w 
pasie terenu o szerokosci 7 m wzdluz granicy poludniowo - zachodniej i w narozu pólnocno - 
zachodnim tereny komunikacji kolowej - droga lokalna i jej wlaczenie do zbiorczej obszarowej. 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Pawlowice przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 



- przeznaczenie - RP - uprawy polowe w styku z planowanym zespolem jednorodzinnej 
zabudowy mieszkaniowo - uslugowej, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni styk z droga publiczna - ulica Kolonia Studzienska, 

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

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne - brak. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - Teren objety uwaga sasiaduje przez droge z ciaglym pasem  
istniejacej zabudowy mieszkaniowo - uslugowej, co stwarza mozliwosc uzyskania obslugi dwustronnej 
- korzystnej z punktu widzenia kosztów eksploatacji drogi i infrastruktury technicznej. W procedurze 
sporzadzania niniejszego planu uzyskano zgode Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmiane 
przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze dla tego terenu (GZtr057 - 602 - 607 z 
08.02.2005r.). Wprowadzenie zmiany nie narusza struktury przestrzennej zakladanej w projekcie 
planu i nie stoi w sprzecznosci z przepisami odrebnymi. 
 

3.5 Uwaga o symbolu 2685 , zarejestrowana dnia 29.03.2005 2005 r. 
 

lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

5.  121 
km. 2d3 

 
ZN 

 
MN1 

(w calosci) 

 

 
- tresc uwagi - "Zwracamy sie z uprzejma prosba o przeksztalcenie fragmentu dzialki 121 z laki o 
klasie IV na teren z przeznaczeniem pod budowe domu jednorodzinnego. Prosbe swoja motywujemy 
tym iz teren ten jest polozony w bliskim naszym sasiedztwie, co pozwoli nam w najblizszym czasie 
przeznaczyc owa dzialke pod budowe domku jednorodzinnego dla syna. Prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie prosby. 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - tereny otwarte - laki, pastwiska zielen okalajaca 
zespól istniejacych stawów hodowlanych. Niewielka czesc dzialki objetej uwaga - naroze zachodnie - 
miesci sie w ramach terenu MN1. Caly wnioskowany obszar przylega do drogi publicznej - ul. Lesna. 
 
- inne uwarunkowania lokalne -  
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - RZ - laki, pastwiska i inne uzytki 
zielone, w narozu wschodnim fragment RP - uprawy polowe i W - wody powierzchniowe, stawy. 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku:  



- przeznaczenie - wieksza czesc dzialki - RZ - uzytki zielone i Ws - wody powierzchniowe i 
stawy. W ciagu ulicy Lesnej, po jego stronie pólnocnej MUn - tereny mieszkaniowo - uslugowe o 
niskiej intensywnosci zabudowy. 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Lesna, 

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

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - brak. 

 

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - Skladajacy uwage, wyraznie wyjasnili dodatkowo, ze jej 
przedmiotem jest fragment przylegajacy do ul. Lesnej o wielkosci pozwalajacej na realizacje 
pojedynczego budynku mieszkalnego. Lokalizacja zabudowy w ciagach ulicznych jest co do zasady 
wlasciwa i pozwala Gminie na obnizenie kosztu realizacji i utrzymania dróg i zwiazanych z nimi 
systemów infrastruktury technicznej. Obszar wskazany do zmiany przeznaczenie jest w ewidencji 
gruntów okreslany jako LIV, aktualny stan regulacji prawnych nie naklada obowiazku uzyskania 
zgody na zmiane uzytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze dla arealów o powierzchni 
ponizej 1,0 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej gleb. Zmiana wprowadzona do rysunku planu 
obejmuje teren o powierzchni 2 300 m2, którego granica wschodnia zostala wyznaczona w 
odleglosci ok. 10 m od brzegów rowu melioracyjnego i stawu - zgodnie ze wskazaniami 
zarzadzajacego ciekiem. Mozna wiec stwierdzic, ze wprowadzenie zmiany nie narusza struktury 
przestrzennej zakladanej w projekcie planu i nie stoi w sprzecznosci z przepisami odrebnymi. 

 
3.6 Uwaga o symbolu 2951 , zarejestrowana dnia 06.04.2005 r. 

 
lp. 
 

imie, nazwisko i adres skladajacego uwage 
 

nr dzialki ustalenie 
planu 

uwaga 
uwzgledniona 

uwaga 
nieuwzgledniona 

6.  1150 / 157 
km. 3d2 

 
ZI 

U2 
(w calosci) 

 

 
- tresc uwagi - "Zwracamy sie z prosba o uwzglednienie mozliwosci wykonania zjazdu (pasa 
zjazdowego) z DK 81 na teren dzialki 1150 / 157 obszar oznaczony symbolem U2 poprzez czesc 
terenu oznaczonego symbolem ZI w czesci nalezacej do tejze dzialki" Dodatkowo w trakcie 
skladanych wyjasnien zgloszono prosbe dotyczaca dopuszczenia na przylegajacych terenach ZN1 i 
ZL1 wprowadzania terenowych funkcji zwiazanych z wypoczynkiem i rekreacja, takich jak ciagi piesze, 
pergole, zadaszenia i place zabaw - w uzgodnieniu i za zgoda zarzadzajacych tymi terenami. 
 
- obecne zainwestowanie i uzytkowanie terenu - ekstensywne uprawy polowe i inne uzytki zielone. 
Teren przylega od strony wschodniej do drogi DK81. W granicy zachodniej bezposredni styk z 
istniejaca zabudowa mieszkaniowa. 
 
- inne uwarunkowania lokalne  -  
- przeznaczenie terenu wedlug nieobowiazujacego Planu Ogólnego Perspektywicznego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice z roku 1993 - jednostka A55 MJ/MR - UH 
uslugi zwiazane z obsluga tranzytowego ruchu drogowego. 
- ustalenia Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlowice 
przyjetego uchwala XXX/240/97 z dnia 28.11.1997 roku: 
 



- przeznaczenie  - istniejaca i planowana zabudowa mieszkaniowo - uslugowa, oraz RP -
dolesienia i zielen izolacyjna w pasie terenu przylegajacym do istniejacego stawu, 

- ochrona lokalnych wartosci srodowiskowych i kulturowych - brak wskazan, 

- obsluga komunikacyjna  - bezposredni styk z droga krajowa DK 81, 

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

 

- wniosek do planu, wydane decyzje administracyjne  - brak. 

  

- ROZSTRZYGNIECIE UWAGI  - Nalezy podkreslic, ze przedmiot uwagi nie dotyczy przeznaczenia 
terenu U2, bedacego kontynuacja poprzednich ustalen planistycznych, a wylacznie mozliwosci 
wykonania pasa zjazdu - wlaczenia na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym droga. 
Wprowadzona zmiana polegala na poszerzeniu granic terenu U2 do pasa drogi krajowej. 
Wprowadzenie tej zmiany nie narusza struktury przestrzennej zakladanej w projekcie planu i nie stoi w 
sprzecznosci z przepisami odrebnymi. 
 
 
 
 
 

Przewodniczacy Rady Gminy Pawlowice 
 
 
 

 


