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   Załącznik nr 4 
   do Uchwały Nr XXVII/377/2005         
   Rady Gminy Pawłowice 
   z dnia 23 września 2005 r.                           

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY  
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA GOLASOWICE  
W GMINIE PAWŁOWICE 

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                               
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy 
Pawłowice przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie odnośnie wniesionych do projektu planu uwag, których 
Wójt Gminy Pawłowice po rozpatrzeniu nie uwzględnił w całości lub w części. 

1.  Nie uwzględnia się w całości uwagi: 

1)  Pana Andrzeja Uryć – o uwzględnienie w planie działalności gospodarczej prowadzonej na 
działce nr 296/22 związanej z obróbką drewna  
Ponieważ działalność, którą prowadzi Pan Uryć, ( produkcja wyrobów tartacznych, 
impregnowanie drewna, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, itd. ) 
nosi znamiona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w myśl 
paragrafu 3 ust.1 pkt 46, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.              
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Działalność związana z obróbką drewna może powodować zaburzenia stosunków 
sąsiedzkich na skutek utrudnień związanych z nadmiernym hałasem i transportem. 
Przeznaczenie w planie terenu działki nr 296/22 zgodne z prowadzoną działalnością, 
mogłoby pogłębić uciążliwości wobec istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Konopnickiej. 
Dlatego przeznaczenie podstawowe terenu działki nr 296/22 pozostawia się bez zmian jako 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową 22 MN, RM, a obecnie prowadzona 
działalność może być kontynuowana bez możliwości rozwijania działalności i realizacji 
obiektów z nią związanych w myśl zapisu ustaleń planu w Rozdziale 11 paragrafie 30 ust.1: 
...”do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu i wydania 
decyzji pozwolenia na budowę teren może być wykorzystany w dotychczasowy sposób...”. 

2.  Nie uwzględnia się częściowo uwag:  

1) Państwa Adeli i Bronisława Chmiel – 
-  o uzupełnienie opisu oznakowania stawów zgodnie z decyzją Wojewody o ustanowieniu 
obrębu hodowlanego, 

-  o wykreślenie z planu trwałych użytków zielonych z terenów przyległych do stawów           
i grobli zgodnie z załącznikiem nr 6 ust. 1.6. do Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego  i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. 
Nr 38, poz. 454), 

- o naniesienie na rysunek planu magazynu ryb zgodnie z mapą zasadniczą, 
- o uwzględnienie w planie na terenie działek nr 377/168 i 380/168 zabudowy zagrodowej, 
wędkarstwa, małej gastronomii, parkingów, agroturystyki z możliwością budowy domków 
kempingowych  

Ponieważ teren nieruchomości stanowi część korytarza ekologicznego, chronionego              
w planie przed zabudową, z dodatkowymi ograniczeniami w zagospodarowaniu w postaci: 
porośniętej lasem skarpy i strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV. 
Dlatego pod zabudowę mieszkaniową zagrodową 18RM z dopuszczeniem działalności         
z zakresu agroturystyki ( w tym domki kempingowe do 20m
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 powierzchni zabudowy każdy ), 

rzemiosła i usług, przeznacza się fragment terenu położony przy północnym stawie.  
Pozostały teren pozostaje w planie w dotychczasowym przeznaczeniu jako trwały użytek 
zielony 28RZ z dopuszczeniem: przebudowy, rozbudowy, odbudowy i podwyższania 
standardu użytkowego istniejącego budynku rybaczówki. Dodatkowo zapisuje się                
w ustaleniach realizację parkingu, drogi dojazdowej i urządzenie pola biwakowego. 
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Zastosowane w planie oznaczenia literowe dla stawów – WS2 są zgodne                                
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,          
a obecne przeznaczenie terenu w planie, uwzględniające stawy hodowlane ( 21WS2 – 
28WS2 i 33WS2 ) oraz pozwalające na realizację, modernizację i konserwację urządzeń 
hydrotechnicznych i grobli związanych ze stawami hodowlanymi, jak również dopuszczające 
realizację pomostów nad stawami z możliwością częściowego zadaszenia ( 28RZ ), nie 
pozostaje w sprzeczności z obecną funkcją terenu jako obrębu hodowlanego.   
 

2) Pani Janiny Ziaja – o uwzględnienie w planie drogi dojazdowej prowadzącej do działek nr 
24 i 25 przez działki nr 377/168, 380/168 i 381/168 własności Państwa Adeli i Bronisława 
Chmiel oraz Gminy Pawłowice 

 Ponieważ wydzielenie w rysunku planu pasa drogowego dla ulicy zapewniającej dojazd do 
działek Pani Ziaja mogłoby obciążać gminę kosztami wykupu gruntu i realizacji drogi. 

 Dlatego wprowadza się jedynie zapis do tekstu ustaleń planu umożliwiający realizację drogi 
dojazdowej na terenie trwałych użytków zielonych 28RZ.  

 
3) Pani Bronisławy Krosny – o powiększenie projektowanych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 7MN,RM na działkach nr 234/1, 235/1, 236/1 do 
istniejącego rowu melioracyjnego 

 Ponieważ teren wzdłuż rowu melioracyjnego winien pozostać niezabudowany, utrzymuje się 
w planie przeznaczenie tego terenu ( pas o szerokości około 10,00 m ) jako trwałych 
użytków zielonych o symbolu 10RZ. Pozostały teren działek przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. 

 
 


