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UCHWAŁA NR XL/24/2010
RADY GMINY MSZANA

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów gminy Mszana przy ul. Sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. 
poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek 
Wójta Gminy Mszana, po stwierdzeniu zgodności 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mszana przyjętego uchwałą nr XXX/39/2009 Rady 
Gminy Mszana z dnia 13 lipca 2009 r. Rada Gminy 
w Mszanie uchwala

ZMIANĘ FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENÓW GMINY MSZANA 
PRZY UL. SPORTOWEJ

Uchwała składa się z następujących rozdziałów 
zawierających następujące przepisy:

-  ROZDZIAŁ 1 – USTALENIA OGÓLNE:
-  przedmiot regulacji przepisami planu,
-  definicje pojęć i terminów zastosowanych 

w tekście uchwały,
-  przepisy dotyczące całego obszaru objętego 

planem
- ROZDZIAŁ 2 - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
-  przeznaczenie terenów,
-  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenów,
-  przepisy dotyczące szczególnych wymagań 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nów.

- ROZDZIAŁ 3 - USTALENIA KOŃCOWE

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot regulacji przepisami planu
1. Przedmiotem regulacji przepisami zmiany 

fragmentu planu zwanej dalej planem są tereny 
o łącznej powierzchni 1,5 ha obejmujące dział-
ki 1809/119, 2190/119, 2189/119, 2406/119 oraz 
2405/119 w granicach wydzielenia.

2.  Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone 
są przepisami określającymi sposoby zagospoda-
rowania i zabudowy terenów przeznaczonych do 
przekształceń w kierunku usług publicznych oraz 

zachowania istniejących obiektów i urządzeń usług 
publicznych.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000 o nazwie 
„rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie:

1)  granic opracowania planu,
2)  linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania,

3)  ustalonych symbolami sposobów przezna-
czenia i użytkowania terenów,

4)  nieprzekraczalnych linii zabudowy,
5)  oznaczenia terenów zabudowanych
4. Integralną częścią uchwały jest również za-

łącznik nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

5. Zastosowane na rysunku planu symbole 
oznaczają:

1)  oznaczenie cyfrowe - kolejny numer terenu 
wydzielony liniami rozgraniczającymi w ramach 
obszaru objętego planem,

2)  oznaczenie literowe – przeznaczenie podsta-
wowe terenu,

6. Oznaczenie literowe symboli, o których mowa 
w ust. 5 pkt. 2, oznaczają następujące przeznacze-
nia podstawowe terenów:

1)  UP – tereny usług publicznych,
2)  KDX – tereny publicznych ciągów pieszojezd-

nych,
7. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione 

w ust. 3 pkt 1¸ 5 są elementami informacyjnymi 
planu i nie obowiązują jako ustalenia planu.

§ 2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych 
w tekście uchwały

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:

1)  infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicz-
nego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne,

2)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-
mieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,
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3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu 
na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych 
części budynków i budowli; linia ta nie dotyczy 
balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń 
nad wejściami do budynków, itp.

4)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów gminy 
Mszana przy ul. Sportowej,

5)  przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi,

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć część przeznaczenia terenu, która uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposób określony w ustaleniach planu,

7)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć część przeznaczenia terenu, które 
powinna dominować na danym terenie w sposób 
określony w ustaleniach planu,

8)  przeznaczeniu zabronionym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które 
jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznacze-
niem podstawowym ustalonym na danym terenie 
w planie,

9)  rysunku planu - należy przez to rozumieć 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 
1:1000,

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu oraz opisany symbolem przeznaczenia pod-
stawowego w planie,

11) terenach publicznych - należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, 
ogólnodostępne,

12) terenach zabudowanych - należy przez to 
rozumieć tereny oznaczone graficznie na rysunku 
planu, na których istnieje zabudowa do zachowania 
w procesie rozwoju gminy; do terenów tych zalicza 
się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, do-
jazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza 
dotychczasowe użytkowanie terenów,

13) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Mszana,

14) usługach komercyjnych – należy przez to 
rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich 
czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się 
usługi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, 
komunikacji oraz centra wystawiennicze i instytu-
cje finansowe,

15) usługach publicznych - należy przez to ro-
zumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia 
funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, 
opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

16) użytkowaniu terenu - należy przez to rozu-
mieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub 
sposób jego wykorzystania,

17) wskaźniku zabudowy – należy przez to 

rozumieć wartość określającą procentowy udział 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
znajdujących się na danej działce lub terenie do 
całkowitej powierzchni tej działki lub terenu.

§ 3. Przepisy dotyczące całego obszaru objętego 
planem

1. W granicach opracowania planu nie wystę-
pują:

1)  zespoły lub obiekty o wartościach kulturo-
wych objęte ochroną prawną lub wymagające 
ochrony konserwatorskiej,

2)  zespoły lub obiekty o wartościach przyrod-
niczych objęte ochroną prawną lub wymagające 
ochrony,

3)  tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi,

4)  tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych.

5)  tereny lub obszary górnicze
2. W granicach opracowania planu nie przewi-

duje się przeprowadzenia obligatoryjnej procedury 
scalania i podziału nieruchomości,

3. W zakresie ochrony środowiska ustala się 
nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz za-
opatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów 
charakteryzujących się brakiem lub minimalną 
emisją pyłu do atmosfery.

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, 
że poziom dźwięku przenikającego do środowiska 
nie może przekraczać dopuszczalnych wartości 
określonych w przepisach odrębnych, przy czym 
tereny 1UP oraz 2UP należy traktować, w myśl 
przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako te-
reny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży;

5. Dla obszaru objętego planem ustala się do
czasu zagospodarowania terenów zgodnie z prze-
pisami niniejszej uchwały możliwość dotychcza-
sowego wykorzystania i użytkowania terenów.

6. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące zasady ochrony wód:

1)  zakaz zrzucania nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do wód opadowych oraz do grun-
tu,

2)  zakaz lokalizacji wysypisk i składowisk odpa-
dów,

3)  nakaz podłączenia nowych budynków do 
systemu kanalizacji sanitarnej.

§ 4. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów ustala się:

1)  konieczność lokalizacji nowej zabudowy 
w nawiązaniu do układu budynków istniejących 
w granicach opracowania planu,

2)  na terenie 2UP możliwa jest lokalizacja 
dominanty przestrzennej określającej położenie 
planowanego zespołu w układzie przestrzennym 
gminy,

Poz. 2620
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3)  zabrania się realizacji:
a)  dachów budynków z przesunięciem poziomu 

połaci w kalenicy,
b)  ogrodzeń z zastosowaniem betonowych 

przęseł prefabrykowanych,
2. Na terenie o symbolu 1UP ustala się moż-

liwość przebudowy i rozbudowy istniejących 
obiektów i urządzeń,

3. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych ustala się:

1)  w ramach terenu o symbolu 2UP przezna-
czonego dla usług publicznych należy przewidzieć 
tereny stanowiące przestrzenie publiczne dostępne 
w czasie funkcjonowania obiektów użyteczności 
publicznej,

2)  w terenie o symbolu 1KDX stanowiącym 
przestrzeń publiczną – kształtowanie atrakcyjnego, 
utwardzonego dojścia oraz dojazdu poprzez ciąg 
pieszojezdny do terenu usług publicznych ozna-
czonych symbolem 2UP.

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady rozbudowy 
i modernizacji układu komunikacji:

1)  przy realizacji komunikacji wewnętrznej na 
terenie o symbolu 2UP obowiązują następujące ich 
minimalne linie rozgraniczające:

a)  10,0 m dla dróg o funkcji dojazdowej,
b)  6,0 m dla ciągów pieszojezdnych,
c)  4,0 m dla ciągów pieszo-rowerowych.
2. Ustala się następujące normatywy służące do 

wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych w zależności od 
programu, jaki realizowany może być na terenie 
o symbolu 2UP:

1)  obiekty oświatowo – wychowawcze - 15 
miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

2)  biura – 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,

§ 6. Ustala się następujące zasady rozbudowy 
i modernizacji systemów infrastruktury technicz-
nej:

1)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 
poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej,

2)  rozdzielczy system kanalizacji, poprzez od-
prowadzenie ścieków z systemu rozdzielczego do 
kolektora kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie 
wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

3)  zaopatrzenie terenów w gaz i budowa roz-
dzielczej sieci gazowej,

4)  zaopatrzenie terenów w energię elektryczną 
i budowa rozdzielczej sieci kablowej średniego 
i niskiego napięcia; dopuszcza się lokalizację sta-
cji transformatorowych pod warunkiem, że będą 
wbudowane w budynki o funkcji usługowej,

5)  dla planowanych i istniejących sieci in-
frastruktury technicznej ustala się konieczność 
zachowania stref obsługi technicznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

6)  dopuszcza się możliwość przebudowy istnie-
jących sieci infrastruktury technicznej,

Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. Przeznaczenie terenów
1. Dla terenach o symbolach 1UP i 2UP o podsta-

wowym przeznaczeniu dla usług publicznych ustala 
się następujące przeznaczenia dopuszczalne:

1)  obiekty i pomieszczenia usług komercyjnych 
stanowiące uzupełnienie usług publicznych,

2)  mieszkania o ile stanowią część obiektu 
usługowego,

3)  zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, 
obiekty i urządzenia małej architektury, stawy, 
oczka wodne,

4)  parkingi i garaże dla samochodów osobo-
wych,

5)  sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

6)  drogi dojazdowe, wewnętrzne, ciągi i place 
ruchu pieszego, chodniki, ścieżki spacerowe,

2.  Dla terenach o symbolach 1UP i 2UP ustala 
się następujące przeznaczenia zabronione:

1)  obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej, 
place składowe, hurtownie, magazyny, składy,

2)  obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwie-
rzęcej i ogrodniczej,

3)  budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej
4)  wolnostojące obiekty i urządzenia obsługi 

komunikacji kołowej,
3. Dla terenu o symbolu 1KDX o podstawowym 

przeznaczeniu dla publicznych ciągów pieszo-
jezdnych ustala się następujące przeznaczenia 
dopuszczalne:

1)  urządzenia związane z organizacją ruchu 
drogowego, rowerowego i pieszego,

2)  sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,

4. Dla terenu o symbolu 1KDX ustala się nastę-
pujące przeznaczenia zabronione:

1)  wszelkiego rodzaju budynki i urządzenia nie 
związane z organizacją ruchu drogowego, rowero-
wego i pieszego,

2)  zadrzewienia, obiekty małej architektury;

§ 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów

1. Ustala się następujące parametry i wskaźni-
ki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:

1)  na terenie o symbolu 2UP i terenie niezabu-
dowanym o symbolu 1UP:

a)  maksymalna wysokość zabudowy – 15 m
b)  udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej – minimum 30 %,
c)  maksymalny wskaźnik zabudowy terenu 

– 40%
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d)  możliwość podniesienia poziomu gruntu 
o nie więcej niż 1,5 m,

2)  na terenie zabudowanym o symbolu 1UP 
możliwość rozbudowy i podwyższenia obiektów 
maksymalnie o dwie kondygnacje,

Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE

§ 9. Nie ustala się stawki procentowej służącej 
naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Poz. 2620

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Mszana.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/24/2010

Rady Gminy Mszana
z dnia 1 lipca 2010 r.
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/24/2010

Rady Gminy Mszana
z dnia 1 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych

Prognoza przewiduje, że wydatki gminy związa-
ne z realizacją ustaleń planu miejscowego wyniosą 
około 60.719 zł złotych. Wydatki te będą związane 
z realizacją zadań własnych gminy, których finan-
sowanie leży w gestii samorządu terytorialnego. 
Wydatki te będą się wiązały z:

-  budową ciągu pieszojezdnego,
-  kosztami dokumentacji projektowej.
Wydatki na budowę infrastruktury komunikacyj-

nej stanowić więc będą około 1,9% łącznej sumy 
planowanych wydatków majątkowych gminy Msza-

na na 2010 rok. Gmina posiada więc możliwość 
sfinansowania inwestycji w ramach zaplanowa-
nego budżetu.

Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nie wygeneruje żadnych 
dodatkowych dochodów dla budżetu gminy, 
zarówno jeśli chodzi o dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości, jak również dochody z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości. Stan ten wynika 
stąd, że teren opracowania planu stanowi własność 
gminną, a jego planowane zagospodarowanie to 
budowa gminnego przedszkola. W związku z tym 
nie dojdzie do sprzedaży gruntu, co więcej, w myśl 
uchwały Rady Gminy, gminne jednostki organiza-
cyjne są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione w po-
wyższym opracowaniu wskaźniki można stwierdzić, 
że finansowanie całego przedsięwzięcia mieści się 
w możliwościach budżetowych gminy. Stosunkowo 
niewielkie koszty wykonania infrastruktury komu-
nikacyjnej powodują, że gmina nie będzie musiała 
poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji.
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UCHWAŁA NR XXXVI/374/2010
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/182/2008 z dnia 8 września 2008 r. 
o zwolnieniu od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 121 poz. 844 
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) na wniosek Wójta 
Gminy Pietrowice Wielkie Rada Gminy Pietrowice 
Wielkie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVII/182/2008 Rady Gminy 
Pietrowice Wielkie z dnia 8 września 2008r. w spra-
wie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis (Dz. Urzęd. Woj. Śl. 
z 2008r. Nr 181, poz. 3304 ) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  w §1 wyrazy: „budowli lub ich części” zastę-

puje się wyrazem: „gruntów”,
2)  w §3 pkt 1 wyrazy: „budowle lub ich części” 

zastępuje się wyrazem: „grunty”,
3)  w §3 pkt 2 wyrazy: „budowli” zastępuje się 

wyrazem: „gruntów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Pietrowice Wielkie

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Henryk Joachim Marcinek


