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UCHWA�A NR XXIV/264/2009

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie 

dla so!ectwa Maków w granicach opracowania

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (tekst 
jednolity � Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 
pó"niejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w 
zwi!zku z uchwa#! Nr III/32/2002 z dnia 30 grudnia 
2002 o przyst!pieniu do sporz!dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Pietrowice Wielkie dla so#ectwa Maków w gra-
nicach opracowania, Rada Gminy w Pietrowicach 
Wielkich, po stwierdzeniu zgodno$ci ze Studium 
uwarunkowa% i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie,

na wniosek Wójta
Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala:

§ 1

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

1. Uchwala si& miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla 
so#ectwa Maków w granicach opracowania. Z 
obszaru opracowania planu wy#!cza si& tereny 
obj&te:

 1) Uchwa#! Nr III/38/2002 Rady Gminy w Pietro-
wicach Wielkich z dn. 30.12.2002 r.

 2) Uchwa#! Nr III/39/2002 Rady Gminy w Pietro-
wicach Wielkich z dn. 30.12.2002 r.

2. Integraln! cz&$ci! miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Pietrowice 
Wielkie dla so#ectwa Maków w granicach opra-
cowania s! nast&puj!ce za#!czniki:

 1) Nr 1 � rozstrzygni&cie o sposobie rozpatrze-
nia uwag do projektu planu,

 2) Nr 2 � rozstrzygni&cie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nale'!cej do zada% 
w#asnych gminy oraz zasadach ich *nanso-
wania,

 3) Nr 3 � rysunek planu wsi Maków w granicy 
opracowania � skala 1 : 1 000,

 4) Nr 4 � rysunek planu so#ectwa Maków w 
granicy opracowania � skala 1 : 2 000

§ 2

1. Ilekro+ w dalszych przepisach niniejszej uchwa#y 
jest mowa o:

 1) uchwale � rozumie si& przez to niniejsz! 
uchwa#&,

 2) planie � rozumie si& przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwa#y,

 3) przepisach odr&bnych � rozumie si& przez 
to aktualne przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem, wynikaj!ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

 4) rysunku planu � rozumie si& przez to gra-
*czny zapis planu, b&d!cy za#!cznikiem
gra*cznym do niniejszej uchwa#y, przedsta-
wiony w skalach 1 : 1 000 i 1 : 2 000,

 5) terenie � rozumie si& przez to obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczaj!cymi o tej samej funkcji

 6) przeznaczeniu podstawowym � rozumie si& 
przez to funkcj& wyznaczon! do lokalizacji w 
danym terenie,

 7) ustaleniu � rozumie si& przez to wymagany 
sposób zagospodarowania, rodzaju i formy 
zabudowy, infrastruktury, obs#ugi komuni-
kacyjnej

 8) dopuszczeniu � rozumie si& przez to dzia#al-
no$+ inn! ni' podstawowa, dopuszczon! do 
lokalizacji w danym terenie przy spe#nieniu 
ustale% szczegó#owych niniejszej uchwa#y,

 9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy � rozu-
mie si& przez to lini& ograniczaj!c! obszar, na 
którym dopuszcza si& wznoszenie obiektów 
budowlanych,

   10) obowi!zuj!cych linia zabudowy � rozumie si& 
przez to lini&, na której musi by+ usytuowa-
ne co najmniej 80; d#ugo$ci zewn&trznych 
$cian frontowych budynków,

   11) dzia#ce budowlanej � rozumie si& przez to 
nieruchomo$+ gruntow! lub dzia#k& gruntu, 
której wielko$+, cechy geometryczne, dost&p 
do drogi publicznej oraz wyposa'enie w urz!-
dzenia infrastruktury technicznej spe#niaj! 
wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj!ce z odr&bnych przepisów,

   12) dost&pie do drogi publicznej � rozumie si& 
przez to bezpo$redni dost&p do tej drogi albo 
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dost!p przez drog! wewn!trzn",
   13) wysoko#$ budynku � rozumie si! przez to 

wysoko#$ budynku liczon" od najni%szego 
poziomu terenu przy budynku do najwy%-
szego punktu jego konstrukcji,

   14) poziomie terenu � rozumie si! przez to 
rz!dn" nad poziomem morza terenu przed 
wej#ciem g&ównym do budynku, b"d' jego 
samodzielnej cz!#ci, nie b!d"cym wy&"cznie 
wej#ciem do pomieszcze( gospodarczych 
lub technicznych,

   15) wska'nik intensywno#ci zabudowy � rozumie 
si! przez to stosunek powierzchni ogólnej 
zabudowy do powierzchni dzia&ki budowla-
nej. Przez powierzchni! ogóln" zabudowy 
rozumie si! powierzchni! budynków po ob-
rysie zewn!trznym pomno%on" przez liczb! 
kondygnacji,

   16) powierzchni terenu biologicznie czynnej 
� rozumie si! przez to grunt rodzimy pokry-
ty ro#linno#ci" oraz wod! powierzchniow" 
na dzia&ce budowlanej, a tak%e 50* sumy 
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz"-
dzonych jako sta&e trawniki lub kwietniki na 
pod&o%u zapewniaj"cym ich naturaln" wege-
tacj!, o powierzchni nie mniejszej ni% 10m2 ,

   17) urz"dzeniach towarzysz"cych � rozumie 
si! przez to wszelkie urz"dzenia techniczne 
zwi"zane z danym terenem lub obiektami:
a) elementy infrastruktury technicznej � sie-

ci, przy&"cza i urz"dzenia instalacyjne, w 
tym tak%e s&u%"ce oczyszczaniu lub gro-
madzeniu #cieków,

b) elementy czasowego gromadzenia i se-
gregacji odpadów,

c) elementy komunikacji wewn!trznej � ci"-
gi komunikacyjne, miejsca postojowe.

   18) us&ugach � rozumie si! przez to us&ugi o 
charakterze publicznym i komercyjnym;

   19) us&ugach publicznych � rozumie si! przez to 
us&ugi realizowane ca&kowicie lub z przewag" 
funduszy publicznych;

   20) us&ugach komercyjnych � rozumie si! przez to 
us&ugi realizowane ca&kowicie lub z przewag" 
funduszy niepublicznych,

   21) us&ugach agroturystyki � rozumie si! przez 
to form! turystyki, obejmuj"c" us&ugi za-
kwaterowania, ma&ej gastronomii, rekreacji 
i wypoczynku w gospodarstwach rolnych lub 
le#nych,

   22) us&ugach innych � rozumie si! przez to obiek-
ty zwi"zane z obs&ug" przej#$ granicznych, 
obiekty s&u%b stra%y po%arnych i policji,

   23) us&ugach uci"%liwych � rozumie si! przez to 
us&ugi, które nale%" do przedsi!wzi!$ mog"-
cych znacz"co oddzia&ywa$ na #rodowisko, 
dla których jest lub mo%e by$ wymagane 
sporz"dzenie raportu oddzia&ywania na #ro-
dowisko,
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24) terenach aktywno#ci gospodarczych � ro-
zumie si! przez to tereny przemys&owe i 
produkcyjne, w tym obs&ugi rolnej, rze-
mie#lnicze, sk&adowe, magazynowe oraz 
us&ugowe.

§ 3

Przedmiot planu

1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

j"cych tereny o ró%nym przeznaczeniu lub 
ró%nych zasadach zagospodarowania,

 2) zasady ochrony i kszta&towania &adu prze-
strzennego,

 3) zasady ochrony #rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,

 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspó&czesnej,

 5) wymagania wynikaj"ce z potrzeby kszta&to-
wania przestrzeni publicznych,

 6) parametry i wska'niki kszta&towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wska'niki intensywno#ci zabudowy,

 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj"cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odr!bnych,

 8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy,

 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej,

   10) sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urz"dzania i u%ytkowania 
terenów,

   11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala si! op&at!, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,

   12) granice terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów s&u%"cych organizacji 
imprez masowych.

§ 4

Obowi!zuj!ce ustalenia planu

1. Obowi"zuj"cymi ustaleniami planu s" nast!pu-
j"ce oznaczenia gra+czne rysunków planu:

 1) granice opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,

 2) linie rozgraniczaj"ce tereny o ró%nym 
przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zago-
spodarowania,

 3) oznaczenia poszczególnych terenów o ró%-
nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach 
zagospodarowania,
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 4) nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabu-
dowy,

2. Pozosta�e oznaczenia gra�czne maj� charakter
informacyjny.

3. Na terenie opracowania planu obowi�zuj� 
ustalenia przepisów szczególnych oraz innych 
obowi�zuj�cych decyzji.

§ 5

Ogólne zasady ochrony i kszta�towania 

�adu przestrzennego

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 
obowi�zuj�ce na obszarze obj!tym planem.

 1) Na obszarze obj!tym planem tereny górni-
cze, a tak"e zagro"one osuwaniem si! mas 
ziemnych nie wyst!puj�.

 2) Na obszarze obj!tym planem tereny zdegra-
dowane nie wyst!puj�.

 3) Kszta�towanie zabudowy winno uwzgl!dnia# 
istniej�ce walory krajobrazowe oraz skal!, 
form!, detale architektoniczne i materia�y 
charakterystyczne dla regionalnego budow-
nictwa.

 4) Na obszarze obj!tym planem tereny podlegaj�-
ce scaleniu nieruchomo$ci nie wyznacza si!.

 5) Na obszarze obj!tym planem do czasu reali-
zacji ustale% planu ustala si! dotychczasowe 
zagospodarowanie, urz�dzanie i u"ytkowanie 
terenów.

 6) Na obszarze obj!tym planem dopuszcza si! 
zmian! sposobu u"ytkowania zabudowy i 
obiektów istniej�cych na dopuszczone formy 
zagospodarowania zabudowy i obiektów, 
zgodnie z przepisami szczegó�owymi, o któ-
rych mowa w Rozdziale 2.

 7) Na obszarze obj!tym planem tereny reha-
bilitacji istniej�cej zabudowy nie wyznacza 
si!.

 8) Na obszarze obj!tym planem tereny podle-
gaj�ce scaleniu nieruchomo$ci nie wyznacza 
si!.

 9) Na obszarze obj!tym planem tereny s�u"�ce 
organizacji imprez masowych zawieraj� si! 
terenach o symbolach US, UO/U.

2. Zasady sytuowania budynków na obszarze 
obj!tym planem.

 1) Ustala si! przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

 2) Na terenach nowego zainwestowania ustala 
si! minimalna odleg�o$ci nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od linii rozgraniczaj�cych 
dróg i ulic:
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(Z) � 10m
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(L) � 8m,
c) dojazdowych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KD(D) � 6m,
d) pieszo-jezdnych i pieszych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami KDP � 5m.
 3) Na terenach zainwestowanych w sytuacji nie 

wyznaczenia na rysunku planu linii zabudo-
wy ustala si! jej przebieg jako kontynuacj! 
linii zabudowy na dzia�kach s�siednich, 
zgodnie z przepisami odr!bnymi.

 4) Dopuszcza si! sytuowanie $ciany budynku 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w 
odleg�o$ci 1,5m od granicy z s�siedni� dzia�-
k� budowlan� lub bezpo$rednio przy granicy 
dla:
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-

-us�ugowych, us�ugowych i zagrodowych 
w terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN, MNU, U, RM/MN, RM/
MNU.

3. Zasady stosowania ogrodze%.
 1) W przypadku lokalizacji nowych ogrodze% od 

terenów publicznych ustala si! stosowanie 
ogrodze% a"urowych o maksymalnej wyso-
ko$ci 1,5m, z wyj�tkiem sytuacji gdy przepisy 
szczególne nie stanowi� inaczej.

 2) W przypadku lokalizacji nowych ogrodze% 
od terenów innych ni" publiczne ustala si! 
stosowanie ogrodze% o maksymalnej wyso-
ko$ci 2,0m, z wyj�tkiem sytuacji gdy przepisy 
szczególne nie stanowi� inaczej.

 3) Ustala si! zakaz lokalizacji ogrodze% dla te-
renów o których mowa w § 10 ust. 10 pkt 2.

§ 6

Ogólne zasady kszta�towanie 

przestrzeni publicznej

1. Na terenie obj!tym planem ustala si! elementy 
przestrzeni publicznej:

 1) tereny us�ug publicznych, sakralnych,
 2) tereny dróg publicznych i obiektów transpor-

tu publicznego,
2. Zasady zagospodarowania terenów b!d�cych 

elementami przestrzeni publicznej:
 1) ustala si! ogóln� dost!pno$# do przestrzeni 

publicznej, w tym dla osób niepe�nospraw-
nych,

 2) dopuszcza si! grodzenie terenów, w przy-
padku gdy ustalenia planu nie stanowi� 
inaczej,

§ 7

Ogólne zasady ochrony !rodowiska

1. Na terenie obj!tym planem, ustala si! zakaz 
realizacji w granicach dzia�ek przedsi!wzi!# 
mog�cych zawsze znacz�co oddzia�ywa# na 
$rodowisko, jak równie" mog�cych potencjalnie 
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znacz!co oddzia"ywa# na $rodowisko.
2. Na terenie obj%tym planem ustala si% ograni-

czenie uci!&liwo$ci prowadzonej dzia"alno$ci 
w zakresie emisji ha"asu, wibracji, zanieczysz-
cze' powietrza, substancji z"owonnych oraz 
niejonizuj!cego promieniowania elektromagne-
tycznego do granic w"asno$ci terenu, do którego 
prowadz!cy instalacj% ma tytu" prawny.

3. Jako tereny podlegaj!ce ochronie przed ha"asem 
wskazuje si% tereny oznaczone symbolami:

 1) MN � jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

 2) MNU � jako tereny zabudowy mieszkaniowo-
-us"ugowej,

 3) RM/MNU, RM/MN � jako tereny zabudowy 
zagrodowej,

 4) UO/U � jako tereny zwi!zane ze sta"ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m"odzie&y,

4. Na terenie obj%tym planem ustala si% bezwzgl%d-
ny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych 
$cieków do wód powierzchniowych, podziem-
nych oraz gruntów.

5. Na terenie obj%tym planem ustala si% wykonanie 
powierzchni terenów komunikacji i parkingów 
w sposób uniemo&liwiaj!cy przenikanie zanie-
czyszcze' ropopochodnych do pod"o&a i wód 
gruntowych.

6. Na terenie obj%tym planem ustala si% obowi!zek 
podczyszczania wód opadowych z substancji 
ropopochodnych i innych szkodliwych, pocho-
dz!cych z terenów na których mo&e doj$# do 
zanieczyszczenia, przed ich odprowadzeniem 
do odbiornika. W przypadku wyst%powania w/ 
w zagro&e' ma terenach cz%$ciowo utwardzo-
nych lub nie utwardzonych ustala si% obowi!zek 
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego 
przed in(ltracj! zanieczyszcze'.

7. Na terenie obj%tym planem ustala si% obowi!zek 
zdj%cia i zabezpieczenia próchniczej warstwy 
gleby z gruntów wy"!czanych na cele nierolni-
cze.

8. Na terenie obj%tym planem ustala si% wymóg 
dzia"a' na rzecz poprawy stanu $rodowiska 
niezale&nie od funkcji terenu.

9. Ustala si% stref% ochrony od obszaru kolejowego 
dla budowli i budynków, drzew i krzewów oraz 
elementów ochrony akustycznej, które mog! 
by# usytuowane w odleg"o$ci nie mniejszej ni& 
10m od granicy obszaru kolejowego, z tym &e 
odleg"o$# ta od osi skrajnego toru nie mo&e by# 
mniejsza ni& 20m.

10. Na terenach obj%tych planem, w celu ochrony 
biocenozy dolin rzecznych, wyznacza si%, na 
terenach nie zainwestowanych stref% niezabudo-
wan! w odleg"o$ci 50m od cieków wodnych.

11. Na terenach obj%tych planem okre$la si% stref% 
ochrony sanitarnej od cmentarzy.

 1) Okre$la si% stref% ochrony sanitarnej od 
cmentarzy na terenach zwodoci!gowanych 

w odleg"o$ci 50m od granicy cmentarzy.
 2) Dopuszcza si% lokalizacj% na terenie strefy 

nowej zabudowy przeznaczonej na sta"y 
pobyt ludzi, w przypadku gdy taka zabudowa 
ju& istnieje na s!siednich dzia"kach.

12. Na terenach obj%tych planem okre$la si% obsza-
ry bezpo$redniego zagro&enia powodziowego, 
wyznaczone na rysunku planu *obszary bezpo-
$redniego zagro&enia powodziowego Q1+).

 W granicach obszarów bezpo$redniego zagro-
&enia powodziowego obowi!zuj! ograniczenia 
u&ytkowania i zagospodarowania terenu zgod-
nie z przepisami szczególnymi;

§ 8

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków

1. Na obszarze wsi Maków zlokalizowany jest 
obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 1) Ko$ció" w Makowie, p.w. $w. Jana Chrzcicie-
la *wpisany do rejestru pod nr Op-619/59) 
� pó<nobarokowy, przy ul. Raciborskiej, 
zbudowany w latach 1777-88.

2. Wszystkie prace dotycz!ce ko$cio"a nale&y 
uzgodni# z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków.

3. Na obszarze obj%tym planem zlokalizowane 
s! nast%puj!ce stanowiska archeologiczne wg 
za"!cznika gra(cznego:

 1) osada *stan A) datowana na m"odsz! epok% 
kamienia *A/Op-394/75) � obszar AZP 101-38, 
nr st. na obszarze 261, nr st. w miejscowo$ci 
80- stanowisko archeologiczne wpisane do 
rejestru zabytków,

 2) osada � kultura "u&ycka *stan E) datowana 
na m"odsz! epok% kamienia i epok% br!zu 
*A/Op-395/75) � obszar AZP 101-39, nr st. na 
obszarze 50, nr st. w miejscowo$ci 37 � sta-
nowisko archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków,

 3) stanowisko archeologiczne *stan B) datowa-
ne na starsz! epok% kamienia *A/Op-413/75) 
� obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze 52, nr 
st. w miejscowo$ci 39 � stanowisko arche-
ologiczne wpisane do rejestru zabytków,

 4) osada wielokulturowa *stan C) datowana 
na m"odsz! epok% kamienia, okres late'ski, 
okres wp"ywów rzymskich * A/Op-416/75) 
� obszar AZP 101-38, nr st. na obszarze 262, 
nr st. w miejscowo$ci 81 � stanowisko arche-
ologiczne wpisane do rejestru zabytków.

 5) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 43, nr st. w miej-
scowo$ci 30, datowane � epoka kamienna

 6) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 44, nr st. w miej-
scowo$ci 31, datowane � epoka kamienna
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 7) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 45, nr st. w miej-
scowo!ci 32, datowane � epoka kamienna, 
X-XIII w,

 8) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 46, nr st. w miej-
scowo!ci 33, datowane � epoka kamienna,

 9) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 47, nr st. w miej-
scowo!ci 34, datowane � epoka kamienna, 
pradzieje,

   10) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 48, nr st. w miej-
scowo!ci 35, datowane � pradzieje,

   11) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 49, nr st. w miejsco-
wo!ci 36, datowane � górny paleolit, neolit, 
!redniowiecze, pradzieje,

   12) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 51, nr st. w miej-
scowo!ci 38, datowane � epoka kamienna, 
okres late"ski, kultura celtycka, X-XIII w, 
pradzieje,

   13) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 53, nr st. w miej-
scowo!ci 40, datowane � epoka kamienna, 
pradzieje,

   14) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 54, nr st. w miejsco-
wo!ci 41, datowane � okres late"ski, kultura 
celtycka, !redniowiecze, pradzieje,

   15) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 55, nr st. w miej-
scowo!ci 42, datowane � neolit,

   16) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 57, nr st. w miej-
scowo!ci 44, datowane � paleolit górny,

   17) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-39, nr st. na obszarze 58, nr st. w miej-
scowo!ci 45, datowane � epoka kamienna

   18) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 198, nr st. w 
miejscowo!ci 1, datowane � epoka br#zu 
� wczesna epoka $elaza, kultura %u$ycka, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   19) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 199, nr st. w miej-
scowo!ci 2, datowane � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   20) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 200, nr st. w 
miejscowo!ci 3, datowane � !redniowiecze, 
pó&ne !redniowiecze,

   21) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 201, nr st. w miej-
scowo!ci 4, datowane � paleolit, mezolit, 
okres wp%ywów rzymskich, kultura przewor-
ska, stanowisko archeologiczne bez ustalonej 

lokalizacji,
   22) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 

101-38, nr st. na obszarze 202, nr st. w miej-
scowo!ci 5, datowane � paleolit, mezolit, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   23) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 203, nr st. w miej-
scowo!ci 6, datowane � epoka kamienia, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   24) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 204, nr st. w miej-
scowo!ci 7, datowane � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   25) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 205, nr st. w miej-
scowo!ci 8, datowane � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   26) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 206, nr st. w miej-
scowo!ci 9, datowane � neolit, materia%y 
prahistoryczne, stanowisko archeologiczne 
bez ustalonej lokalizacji,

   27) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 207, nr st. w miej-
scowo!ci 9a, datowane � okres late"ski, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   28) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 208, nr st. w miej-
scowo!ci 10, datowane � epoka kamienia, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   29) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 209, nr st. w miej-
scowo!ci 11, datowane � okres wp%ywów 
rzymskich, kultura przeworska, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   30) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 210, nr st. w miej-
scowo!ci 12, datowane � paleolit, mezolit, 
neolit, stanowisko archeologiczne bez usta-
lonej lokalizacji,

   31) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 211, nr st. w miej-
scowo!ci 13, datowane � neolit

   32) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 212, nr st. w miej-
scowo!ci 14, datowane � epoka kamienia, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   33) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 213, nr st. w miej-
scowo!ci 15, datowane � paleolit, mezolit, 
neolit, epoka br#zu � wczesna epoka $elaza, 
kultura %u$ycka, okres late"ski

   34) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 214, nr st. w miej-
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scowo!ci 16, datowane � epoka kamienia, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   35) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 215, nr st. w 
miejscowo!ci 17, datowane � neolit, !rednio-
wiecze, pó"ne !redniowiecze,

   36) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 216, nr st. w miej-
scowo!ci 18, datowane � paleolit, neolit,

   37) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 217, nr st. w miej-
scowo!ci 19, datowane � paleolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   38) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 218, nr st. w miej-
scowo!ci 20, datowanie � paleolit, mezolit, 
neolit, okres wp#ywów rzymskich, kultura 
przeworska, !redniowiecze, pó"ne !rednio-
wiecze,

   39) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 219, nr st. w miej-
scowo!ci 21, datowanie � paleolit, mezolit, 
neolit, epoka kamienia, epoka br$zu � wcze-
sna epoka %elaza, kultura #u%ycka, materia#y 
prahistoryczne,

   40) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 220, nr st. w miej-
scowo!ci 22, datowanie � paleolit, okres 
late&ski, okres wp#ywów rzymskich, kultura 
przeworska, stanowisko archeologiczne bez 
ustalonej lokalizacji,

   41) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 221, nr st. w 
miejscowo!ci 23, datowanie � paleolit, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   42) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 222, nr st. w miej-
scowo!ci 24, datowanie � mezolit,

   43) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 223, nr st. w miej-
scowo!ci 25, datowanie � neolit,

   44) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 224, nr st. w 
miejscowo!ci 26, datowanie � neolit, okres 
late&ski, stanowisko archeologiczne bez 
ustalonej lokalizacji,

   45) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 225, nr st. w miej-
scowo!ci 28, datowanie � epoka kamienna, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   46) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 226, nr st. w miej-
scowo!ci 29, datowanie � neolit,

   47) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 227, nr st. w 
miejscowo!ci 46, datowanie � nieokre!lona 

chronologia, stanowisko archeologiczne bez 
ustalonej lokalizacji,

   48) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 228, nr st. w miej-
scowo!ci 47, datowanie � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   49) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 229, nr st. w 
miejscowo!ci 48, datowanie � wczesne !re-
dniowiecze, stanowisko archeologiczne bez 
ustalonej lokalizacji,

   50) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 230, nr st. w miej-
scowo!ci 49, datowanie � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   51) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 231, nr st. w miej-
scowo!ci 50, datowanie � neolit, stanowisko 
archeologiczne bez ustalonej lokalizacji,

   52) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 232, nr st. w miej-
scowo!ci 51, datowanie � neolit, epoka br$zu 
� wczesna epoka %elaza, kultura #u%ycka, 
stanowisko archeologiczne bez ustalonej 
lokalizacji,

   53) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 233, nr st. w miej-
scowo!ci 52, datowanie � epoka kamienia,

   54) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 234, nr st. w 
miejscowo!ci 53, datowane � neolit, !rednio-
wiecze, pó"ne !redniowiecze,

   55) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 235, nr st. w miej-
scowo!ci 54, datowane � neolit, materia#y 
prahistoryczne,

   56) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 236, nr st. w miej-
scowo!ci 55, datowane � epoka kamienia

   57) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 237, nr st. w miej-
scowo!ci 56, datowane � epoka kamienia

   58) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 238, nr st. w miej-
scowo!ci 57, datowane � epoka kamienia

   59) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 239, nr st. w miej-
scowo!ci 58, datowane � epoka kamienia,

   60) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 240, nr st. w miej-
scowo!ci 59, datowane � epoka kamienia

   61) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 241, nr st. w miej-
scowo!ci 60, datowane � epoka kamienia

   62) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 242, nr st. w miej-
scowo!ci 61, datowane � epoka kamienia, 
!redniowiecze, pó"ne !redniowiecze,

   63) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
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101-38, nr st. na obszarze 243, nr st. w miej-
scowo!ci 62, datowane � neolit, epoka br"zu 
� wczesna epoka #elaza, kultura $u#ycka, 
materia$y prahistoryczne,

   64) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 244, nr st. w 
miejscowo!ci 63, datowane � neolit, !rednio-
wiecze, pó%ne !redniowiecze

   65) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 245, nr st. w miej-
scowo!ci 64, datowane � epoka kamienia,

   66) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 246, nr st. w miej-
scowo!ci 65, datowane � paleolit, neolit,

   67) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 247, nr st. w miej-
scowo!ci 66, datowane � neolit

   68) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 248, nr st. w miej-
scowo!ci 67, datowane � neolit

   69) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 249, nr st. w miej-
scowo!ci 68, datowane � neolit,

   70) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 250, nr st. w miej-
scowo!ci 69, datowane � neolit

   71) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 251, nr st. w miej-
scowo!ci 70, datowane � epoka kamienia

   72) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 252, nr st. w miej-
scowo!ci 71, datowane � neolit,

   73) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 253, nr st. w miej-
scowo!ci 72, datowane � neolit

   74) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 254, nr st. w miej-
scowo!ci 73, datowane � neolit,

   75) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 255, nr st. w miej-
scowo!ci 74, datowane � neolit,

   76) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 256, nr st. w miej-
scowo!ci 75, datowane � neolit,

   77) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 257, nr st. w 
miejscowo!ci 76, datowane � neolit, !rednio-
wiecze, pó%ne !redniowiecze

   78) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 258, nr st. w miej-
scowo!ci 77, datowane � paleolit,

   79) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 259, nr st. w 
miejscowo!ci 78, datowane � epoka br"zu 
� wczesna epoka #elaza, kultura $u#ycka,

   80) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 260, nr st. w miej-
scowo!ci 79, datowane � epoka kamienia, 
materia$y prahistoryczne,

   81) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 263, nr st. w miej-
scowo!ci 82, datowane � epoka kamienia,

   82) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 264, nr st. w miej-
scowo!ci 83, datowane � epoka kamienia,

   83) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 265, nr st. w miej-
scowo!ci 84, datowane � epoka kamienia, 
okres wp$ywów rzymskich, kultura przewor-
ska, !redniowiecze, pó%ne !redniowiecze,

   84) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 266, nr st. w miej-
scowo!ci 85, datowane � neolit, epoka br"zu 
� wczesna epoka #elaza, kultura $u#ycka, 
okres late&ski, !redniowiecze, pó%ne !rednio-
wiecze,

   85) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 267, nr st. w miej-
scowo!ci 86, datowane � neolit

   86) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 268, nr st. w miej-
scowo!ci 87, datowane � neolit,

   87) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 269, nr st. w miej-
scowo!ci 88, datowane � epoka kamienia,

   88) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 270, nr st. w miej-
scowo!ci 89, datowane � epoka kamienia,

   89) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 271, nr st. w miej-
scowo!ci 90, datowane � epoka kamienia,

   90) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 272, nr st. w miej-
scowo!ci 91, datowane � epoka kamienia,

   91) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 273, nr st. w miej-
scowo!ci 92, datowane � epoka kamienia,

   92) stanowisko archeologiczne � obszar AZP 
101-38, nr st. na obszarze 274, nr st. w miej-
scowo!ci 93, datowane � epoka kamienia, 
materia$y prahistoryczne.

4. Obejmuje si' stref" ochrony archeologicznej 
wszystkie stanowiska archeologiczne.

 1) ustala si' konieczno!( opiniowania wszelkich 
zamierze& inwestycyjnych *tak#e zak$adania 
infrastruktury technicznej oraz innych wy-
kopów ziemnych) z w$a!ciwymi s$u#bami 
konserwatorskimi,

 2) wszelkie prace ziemne w obr'bie stanowisk 
archeologicznych powinny by( poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi 
prowadzonymi pod nadzorem archeolo-
giczno-konserwatorskim, po uzgodnieniu 
z +l"skim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków,

 3) dopuszcza si' prowadzenie prac porz"dko-
wych, nie wnikaj"cych w g$"b gruntu oraz 
prac rolniczych.
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5. Na ca!ym obszarze obj"tym planem ustala si" 
stref" ochrony konserwatorskiej �OW� obser-
wacji archeologicznej obejmuj#c# obszar inten-
sywnego osadnictwa pradziejowego i $rednio-
wiecznego, gdzie zachodzi domniemanie wy-
st"powania wa%nych reliktów archeologicznych. 
Ustala si" obowi#zek uzgodnienia z &l#skim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wszelkich zamierze' inwestycyjnych wymaga-
j#cych pozwolenia na budow" lub akceptacji 
zg!oszenia wykonywania robót budowlanych 
zwi#zanych z pracami ziemnymi w tej stre(e.

6. Obejmuje si" ochron# konserwatorsk# lamus 
przy ul. Raciborskiej 65, uj"ty w ewidencji &l#-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wg za!#cznika gra(cznego:

7. Wszystkie prace dotycz#ce zabudowa', ich 
uk!adów, form i pokrycia dachów, form elewacji, 
uk!adów i form stolarki okiennej i drzwiowej 
wymagaj# uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Katowicach.

8. Nowa zabudowa lokalizowana w s#siedztwie 
ww. obiektu powinna form# i gabarytami na-
wi#zywa) do zabudowy historycznej.

9. Obejmuje si" ochron# konserwatorsk# obiekty 
sakralne uj"te w ewidencji &l#skiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków wg za!#cznika 
gra(cznego:

 1* (gura $w. Jana Niepomucena na placu przy
ko$ciele p.w. $w. Jana Chrzciciela,

 2* kapliczka kubaturowa przy ul. M!y'skiej 10, 
z 1 po!owy XIX w.,

 3* kapliczka kubaturowa przy ul. Raciborskiej 
66 z 1 po!owy XIX w.,

 4* krzy% kamienny przy ul. Raciborskiej z 1919 
r.,

 5* krzy% kamienny przy ul. Raciborskiej 62 z 1905 
r.,

 6* krzy% kamienny przy ul. Raciborskiej 122 z 
1912 r.,

 7* krzy% ko!o ko$cio!a od wschodu,
 8* krzy% ko!o ko$cio!a od zachodu z 1891 r.
 9* krzy% drewniany z (gur# Chrystusa na blasze

na pocz#tku miejscowo$ci w kierunku Raci-
borza,

10. Wskazuje si" do obj"cia ochron# konserwator-
sk# zagrody typu franko'skiego z ko'ca XIX i 
pocz#tku XX wieku, wg za!#cznika gra(czne-
go:

 1* budynek mieszkalny ul. Raciborska 48;
 2* budynek mieszkalny ul. Raciborska 52;
 3* budynek mieszkalny ul. Raciborska 100;
 4* zagroda ul Raciborska 23;
 5* zagroda ul Raciborska 34;
 6* remiza stra%acka przy ul. Raciborskiej 39;
 7* zagroda ul Raciborska 49;
 8* zagroda ul Raciborska 56;
 9* zagroda ul Raciborska 58;
   10* zagroda ul Raciborska 62;

   11* zagroda ul Raciborska 64;
   12* zagroda ul Raciborska 68;
   13* zagroda ul Raciborska 78;
   14* zagroda ul Raciborska 90;
   15* zagroda ul Raciborska 92;
   16* zagroda ul Raciborska 94;
   17* plebania ul Raciborska 96;
   18* zagroda ul Raciborska 104;
   19* zagroda ul Raciborska 106;
   20* zagroda ul Raciborska 107;
   21* zagroda ul Raciborska 109;
   22* zagroda ul Raciborska 114;
   23* zagroda ul Raciborska 126;
   24* zagroda ul Raciborska 128;
   25* zagroda ul Raciborska 130;
11. Wszystkie prace przy obiektach sakralnych 

wymagaj# uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Katowicach.

12. Wszelkie dzia!ania inwestycyjne przy obiektach 
sakralnych wymagaj# uzyskania opinii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

13. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej i 
przy obiektach obj"tych ochron# konserwator-
sk# zakazuje si":

 1* wprowadzania obiektów tymczasowych ta-
kich jak blaszane gara%e, pawilony handlowe 
czy typowe kioski wolnostoj#ce z zastrze%e-
niem dopuszczenia obiektów dostosowanych 
form# u%ytymi materia!ami i charakterem do 
architektury historycznej,

 2* stosowania materia!ów sztucznych typu 
siding, gres, blacha trapezowa i falista,

 3* budowy ogrodze' o prz"s!ach wykonanych 
z prefabrykowanych elementów betono-
wych z zastrze%eniem, i% dopuszcza si" 
budow" ogrodze' betonowych w formie 
tymczasowego ogrodzenia terenów nieza-
budowanych,

 4* zabrania si" lokalizacji bilbordów o du%ych 
gabarytach na terenie strefy ochrony kon-
serwatorskiej w zwartych ci#gach ulicznych 
gdzie mog# negatywnie wp!ywa) na per-
spektyw" zabytkowej zabudowy.

14. W przypadku obiektów obj"tych ochron# kon-
serwatorsk# na mocy planu, znaki informacyjne 
o ma!ych gabarytach, tj. nazwy sklepów, (rm,
szyldy, neony, znaki (rmowe, tabliczki informa-
cyjne powinny by) montowane jedynie w pasie 
przyziemia do linii gzymsu i obejmowa) tylko 
te (rmy, które prowadz# dzia!alno$) w danych
budynkach.

15. Wyznacza si" stref" ochrony konserwatorskiej, 
starodrzewu zieleni cmentarnej i przyko$cielnej, 
starodrzewu wyst"puj#cego przy obiektach 
wskazanych do wpisu do rejestru zabytków na 
terenach obj"tych stref# ochrony konserwator-
skiej oraz dla starodrzewu wyst"puj#cego na 
terenie so!ectwa w uk!adzie kompozycyjnym 
alei i zadrzewie' $ródpolnych.
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16. Wszystkie dzia!ania przy zieleni, tj. wycinka, za-
biegi piel"gnacyjne, nowe nasadzenia w obr"bie 
starodrzewu, na terenach wpisanych do rejestru 
zabytków (ziele# parkowa i przyko$cielna) oraz 
znajduj%ce si" w strefach ochrony konserwator-
skiej (w tym równie& ziele# cmentarna) nale&y 
uzgadnia' z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków w Katowicach.

17. Obejmuje si" stref% ochrony konserwatorskiej 
uk!ad wsi oznaczon% granic% strefy, zgodnie 
rysunkiem planu.

 1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu 
strefy ochrony konserwatorskiej:
a) ustala si" zachowanie historycznego uk!a-

du przestrzennego oraz poszczególnych 
elementów tego uk!adu (tj. rozplanowania 
dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kom-
pozycji wn"trz urbanistycznych i kompo-
zycji zieleni),

b) nale&y zachowa' kalenicowy uk!ad budyn-
ków,

c) nale&y konserwowa' zachowane elemen-
ty uk!adu przestrzennego,

d) nale&y podda' restauracji i modernizacji 
technicznej, z dostosowaniem obecnej lub 
projektowanej funkcji, obiekty o warto-
$ciach zabytkowych,

e) nale&y now% zabudow" dostosowa' wy-
soko$ci% i kubatur% do historycznej zabu-
dowy istniej%cej,

f) nale&y utrzyma' charakter tradycyjnej, 
lokalnej zabudowy,

g) nowa zabudowa nie mo&e dominowa' 
nad zabudow% historyczn%,

h) nale&y eliminowa' funkcje uci%&liwe i 
degraduj%ce,

i) nale&y podtrzyma' funkcje historycznie 
utrwalone oraz dostosowa' funkcje 
wspó!czesne do warto$ci zabytkowych,

j) nale&y zachowa' historyczne ogrodzenia 
wokó! obiektów lub zespo!ów,

k) nale&y zachowa' ziele# towarzysz%c%,
l) nale&y zapewni' nadzór archeologiczny 

przy wszelkich pracach ziemnych.
18. Wszystkie prace naruszaj%ce historyczny uk!ad 

przestrzenny oraz poszczególne elementy tego 
uk!adu wymagaj% uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

19. Wyznacza si" stref" ochrony ekspozycji terenu 
E z punktu widokowego z drogi wojewódzkiej 
Baborów � Paw!ów w stron" ko$cio!a wraz z 
jego otoczeniem.

 1) w stre*e ochrony ekspozycji ko$cio!a obo-
wi%zuje zakaz lokalizacji:

 2) nowych zwartych grup zieleni wysokiej, w 
tym zalesie#,

 3) naziemnych obiektów kubaturowych i punk-
towych, w tym infrastrukturalnych mog%cych 
zak!óci' poprawn% ekspozycj" uk!adów za-

bytkowych.
20. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych 

z!ym stanem technicznym (potwierdzonych 
opini% techniczn%), dopuszcza si" rozbiórk" 
cz"$ciow% lub ca!kowit% obiektów o walorach 
zabytkowych, wy!%cznie po uzyskaniu opinii +l%-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.

21. Wykaz oznaczonych w planie stanowisk arche-
ologicznych oraz obiektów zabytkowych uj"tych 
w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji 
zabytków podlega sukcesywnej wery*kacji i
uzupe!nieniom. Wpisywanie i skre$lanie z ewi-
dencji zabytków nieruchomych poszczególnych 
obiektów nie spowoduje zmian w ustaleniach 
planu. Wykre$lanie obiektu z gminnej ewidencji 
zabytków, którego ochrona zosta!a ustalona w 
niniejszym paragra*e musi by' poprzedzona
pozytywn% opini% +l%skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

§ 9

Zasady obs�ugi w zakresie komunikacji

1. Realizacja uk!adu komunikacyjnego powinna 
obejmowa' kompleksowe wykonanie uzbro-
jenia technicznego, a wykonanie trwa!ych 
nawierzchni dróg nale&y poprzedzi' zako#cze-
niem prac zwi%zanych z realizacj% infrastruktury 
technicznej.

2. W liniach rozgraniczaj%cych dróg i ulic, o których 
mowa w ustaleniach szczegó!owych planu do-
puszcza si" po uzgodnieniu z ich zarz%dcami:

 1) prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okre$lonych w 
przepisach odr"bnych, w oparciu o sporz%-
dzone dokumentacje techniczne, uzgodnione 
z zarz%dcami dróg,

 2) korekt" istniej%cych przebiegów w tym ko-
rekty !uków dróg w celu poprawy warunków 
widoczno$ci i bezpiecze#stwa ruchu,

 3) lokalizacj" pasów zieleni izolacyjnej,
 4) lokalizacj" urz%dze# obs!ugi komunikacji 

zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
 5) lokalizacj" dodatkowych elementów przekroju 

poprzecznego drogi, które wymagaj% odpo-
wiedniego poszerzenia linii rozgraniczaj%cych 
dróg, je&eli nie koliduje to z podstawowymi 
elementami drogi,

 6) w!%czenie dróg gminnych, z utwardzon% 
nawierzchni%, !%cz%cych poszczególne wsie 
do systemu szlaków rowerowych,

 7) wyznaczenie pasa dla rowerów o szeroko$ci 
nie mniejszej ni& 1,5m, przy przebudowie i 
modernizacji dróg g!ównych (G) i klas ni&-
szych,

 8) stosowanie oddzielaj%cego pasa zieleni 
izolacyjnej w przypadku lokalizowania trasy 
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rowerowej wzd!u" drogi o du"ym nat#"eniu 
ruchu,

 9) realizacj# uk!adu tras rowerowych etapami.
3. Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów 
istniej$cych dróg i ulic ustala si# dotychczaso-
wy sposób zagospodarowania terenów, bez 
mo"liwo%ci wprowadzania trwa!ych obiektów 
budowlanych, uniemo"liwiaj$cych docelow$ 
realizacj# ustale& planu.

4. Na obszarze obj#tym planem ustala si# mi-
nimaln$ liczb# miejsc postojowych, w tym 
gara"owych, dla nast#puj$cych nowych funkcji 
i zabudowy:

 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna � 2 
miejsca postojowe na 1 budynek mieszkal-
ny,

 2) zabudowa zagrodowa � 2 miejsca postojowe 
na 1 budynek mieszkalny,

 3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna � 1 
miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

 4) biura, urz#dy � 1 miejsce postojowe na ka"de 
50m2 powierzchni u"ytkowej,

 5) obiekty handlowe i gastronomiczne � 1 miej-
sce postojowe na ka"de 25m2 powierzchni 
u"ytkowej,

 6) hotele, pensjonaty, agroturystyka � 1 miejsce 
postojowe na ka"de 3 !ó"ka,

 7) obiekty sportowe, domy kultury, %wietlice, 
kina, kluby, biblioteki, ko%cio!y i domy wy-
znaniowe � 1 miejsce postojowe na ka"dych 
10 u"ytkowników jednocze%nie,

 8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie � 2 
miejsca postojowe na ka"de 25m powierzch-
ni u"ytkowej,

 9) szko!y, przedszkola, "!obki � 1 miejsce posto-
jowe na ka"dych 5 zatrudnionych,

   10) zak!ady produkcyjne � 1 miejsce postojowe 
na ka"dych 5 zatrudnionych.

   11) ponadto wszystkie obiekty u"yteczno%ci 
publicznej � 1 miejsce postojowe dla osoby 
niepe!nosprawnej.

§ 10

Zasady obs�ugi w zakresie 
infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej na obszarze 
obj#tym planem:

 1) Dopuszcza si# naziemn$ lub podziemn$ 
lokalizacj# elementów infrastruktury tech-
nicznej.

 2) Wszystkie liniowe elementy infrastruktury 
technicznej, z wyj$tkiem przy!$czy, nale"y 
lokalizowa' w liniach rozgraniczaj$cych dróg 
i ulic, w uzgodnieniu z ich w!a%cicielami lub 
zarz$dcami.

 3) W sytuacjach uzasadnionych wzgl#dami 
technicznymi b$d( bezpiecze&stwa dopusz-
cza si# przeprowadzenie sieci poza uk!adem 
ulic pod warunkiem zachowania ustale& 
przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z 
w!a%cicielami lub zarz$dcami terenów.

 4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrze-
nia w ciep!o, wod#, gaz, energi# elektryczn$, 
sie' telekomunikacyjn$, odprowadzania 
%cieków oraz lokalizacji urz$dze& technicz-
nych na terenie obj#tym planem wymagaj$ 
uzgodnienia z administratorami sieci.

 5) Nie dopuszcza si# prowadzenie napo-
wietrznych linii ciep!owniczych z wyj$tkiem 
zapisów ust. 6 pkt 3.

2. Zasady obs!ugi w zakresie zaopatrzenia w 
wod#.

 1) Ustala si# zaopatrzenie dla celów byto-
wo-gospodarczych, przeciwpo"arowych i 
grzewczych z istniej$cej i projektowanej sieci 
wodoci$gowej.

 2) Ustala si# lokalizacj# rozdzielczej sieci wo-
doci$gowej w terenie zabudowanym lub 
przewidzianym do zabudowy zgodnie z 
obowi$zuj$cymi przepisami szczególnymi, 
z uwzgl#dnieniem warunków dost#pno%ci 
do wody dla celów przeciwpo"arowych.

 3) Realizacj# zabudowy na planowanych tere-
nach zabudowy mieszkaniowej, us!ugowej, 
produkcyjnej i aktywno%ci gospodarczych 
poprzedzi' nale"y odpowiednim zaopatrze-
niem terenów w wod#.

3. Zasady obs!ugi w zakresie kanalizacji sanitar-
nej.

 1) Odprowadzanie %cieków bytowych i komu-
nalnych zgodnie z koncepcj$ rozbudowy i 
modernizacji grupowego systemu oczyszcza-
nia %cieków w gminie Pietrowice Wielkie.

 2) Odprowadzanie %cieków poprzez system gra-
witacyjno-t!oczny po!$czony z oczyszczalni$ 
%cieków.

  Relacje sieci tego systemu nale"y prowadzi' 
w liniach rozgraniczaj$cych dróg, zgodnie z 
obowi$zuj$cymi przepisami odr#bnymi, pod 
warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z 
odpowiednimi zarz$dcami dróg. Dopuszcza 
si# prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza 
liniami rozgraniczaj$cymi ulic w uzgodnieniu 
z w!a%cicielami nieruchomo%ci. Wymagane 
jest formalne ustalenie zasad dost#pno%ci 
sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej 
modernizacji.

 3) Dla terenów nie skanalizowanych przewiduje 
si# rozbudow# systemu kanalizacyjnego.

 4) Dopuszcza si#, do czasu realizacji systemu 
kanalizacyjnego, lokalizowanie przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni %cieków lub 
szczelnych bezodp!ywowych zbiorników.

 5) Dopuszcza si# w przypadkach indywidual-
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nych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej 
rozproszonej gdzie nie przewiduje si! bu-
dowy sieciowego systemu odprowadzania 
"cieków, lokalizacj! przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni "cieków lub szczelnych 
bezodp#ywowych zbiorników.

 6) Ustala si! zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych "cieków do gruntu, wód po-
wierzchniowych oraz podziemnych.

 7) Ustala si! zakaz odprowadzania "cieków 
bytowych i komunalnych do kanalizacji desz-
czowej.

 8) Ustala si! wymóg podczyszczania "cieków 
poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do 
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami 
okre"lonymi przez administratora sieci oraz 
obowi$zek oczyszczania "cieków oraz wód 
opadowych z terenów zanieczyszczonych 
przed ich wprowadzeniem do "rodowiska.

 9) Realizacj! zabudowy na planowanych tere-
nach zabudowy us#ugowej, produkcyjnej i 
aktywno"ci gospodarczych poprzedzi% nale&y 
odpowiednim zaopatrzeniem terenów w sie% 
kanalizacji sanitarnej.

4. Zasady obs#ugi w zakresie odprowadzania wód 
opadowych.

 1) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie 
z koncepcj$ systemu odprowadzenia wód 
opadowych w gminie Pietrowice Wielkie.

 2) Ustala si! obowi$zek odprowadzenia wód 
opadowych poprzez sieci kanalizacji deszczo-
wej, do istniej$cych rowów melioracyjnych, 
za zgod$ ich zarz$dcy.

 3) W sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej 
dopuszcza si! odprowadzenie wód opado-
wych poprzez rozprowadzenie po w#asnym 
terenie w sposób uniemo&liwiaj$cy zalewa-
nie dzia#ek s$siednich.

 4) Ustala si! nakaz odprowadzenia wód opa-
dowych we w#asnym zakresie i wst!pnego 
ich oczyszczenia oraz odprowadzania do 
kanalizacji deszczowej z utwardzonych 
parkingów i innych terenów komunikacji dro-
gowej nara&onych na ska&enie substancjami 
ropopochonymi i chemicznymi, zgodnie z 
przepisami szczególnymi i warunkami okre-
"lonymi przez administratora sieci.

5. Zasady obs#ugi w zakresie gospodarki odpada-
mi.

 1) Ustala si! obowi$zek gromadzenia sta-
#ych odpadów bytowo-gospodarczych w 
szczelnych pojemnikach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich sys-
tematycznego wywozu na zorganizowane 
sk#adowisko odpadów komunalnych.

 2) Ustala si! obowi$zek wyznaczenia miejsc 
segregacji odpadów sta#ych na terenach 
publicznych.

 3) Ustala si! obowi$zek segregacji odpadów u 

'ród#a powstania, który dotyczy wszystkich 
zak#adów, przedsi!biorstw, obiektów han-
dlowych, gastronomicznych, o"wiatowych, 
s#u&by zdrowia, targowisk, cmentarzy i 
innych, w których powstaj$ odpady komu-
nalne.

 4) Ustala si! obowi$zek gospodarowania 
odpadami zgodnie z gminnymi planami 
gospodarki odpadami oraz przepisami szcze-
gólnymi,

 5) Post!powanie ze zu&ytym sprz!tem elektrycz-
nym i elektronicznym zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

6. Zasady obs#ugi w zakresie zaopatrzenia w cie-
p#o.

 1) Dopuszcza si! zapewnienie dostaw energii 
cieplnej z kot#owni lokalnych opalanych ga-
zem ziemnych, olejem opa#owym lekkim lub 
innym paliwem proekologicznym.

 2) Zakazuje si! wznoszenie niskosprawnych 
lokalnych 'róde# energii cieplnej opalanych 
paliwem sta#ym

 3) W przypadku zorganizowanego systemu 
ogrzewania ustala si! rozprowadzenie ciep#a 
poprzez sieci ciep#ownicze.

 4) Dopuszcza si! prowadzenie napowietrznych 
linii ciep#owniczych na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami AG1, AG2.

 5) Zaleca si! wykorzystanie odnawialnych 'ró-
de# energii.

 6) Zaleca si! stosowanie urz$dze( grzewczych o 
wysokiej sprawno"ci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszcze(.

7. Zasady obs#ugi w zakresie zaopatrzenia w gaz.
 1) Zasilanie w gaz z gazoci$gu wysokiego ci-

"nienia relacji Obrowiec � Racibórz poprzez 
istniej$c$ stacj! redukcyjno-pomiarow$ w 
Pietrowicach Wielkich lub z odga#!zienia od 
gazoci$gu Obwodnica Po#udniowa Raciborza 
w kierunku SRP Owsiszcze poprzez istniej$c$ 
stacj! redukcyjno-pomiarow$ w Boles#a-
wiu.

 2) Budowa rozdzielczej sieci gazowej niskiego 
ci"nienia na terenach istniej$cego i nowego 
zainwestowania wed#ug technicznych warun-
ków przy#$czenia oraz w oparciu o kryteria 
ekonomicznej op#acalno"ci zadania.

 3) Dopuszcza si! prowadzenie odcinków sie-
ci poza liniami rozgraniczaj$cymi ulic, w 
uzgodnieniu z w#a"cicielami nieruchomo"ci. 
Wymagane jest formalne ustalenie zasad 
dost!pno"ci w sytuacjach awaryjnych lub w 
celu modernizacji sieci.

 4) Przy projektowaniu obiektów budowlanych 
w pobli&u sieci gazowniczej nale&y zachowa% 
nast!puj$ce uwarunkowania:
a) przed wydaniem pozwolenia na budow! 

ustala si! obowi$zek uzgodnienia z za-
rz$dc$ gazoci$gów lokalizacji obiektów 
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wzd!u" i w obr#bie strefy ochronnej.
b) dla istniej$cych gazoci$gów i strefy 

ochronnej ustala si# nast#puj$ce zasady 
zagospodarowania:
� zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
� obowi$zek zapewnienia swobodnego 

dojazdu do sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz

� swobodnego przemieszczania si# 
wzd!u" i w obr#bie strefy ochronnej,

� dopuszcza si# lokalizacj# sieci pod-
ziemnego uzbrojenia technicznego po 
uzgodnieniu i na

� warunkach okre%lonych przez zarz$dc# 
gazoci$gów,

� zakaz sadzenia drzew i krzewów w 
pasie 4m (po 2m od osi gazoci$gu), 
zagospodarowanie zieleni$ nisk$,

� zakaz prowadzenia dzia!alno%ci mog$-
cej zagrozi& trwa!o%ci gazoci$gów 
podczas eksploatacji,

� dopuszcza si# mo"liwo%& realizacji 
sieci gazowej jako towarzysz$cej inwe-
stycjom na terenach dzia!ek w!asno-
%ciowych inwestorów,

� nale"y zapewni& dost#p do armatury i 
sieci gazowej.

c) kolizje istniej$cych gazoci$gów z drogami 
nale"y rozwi$za& na koszt inwestora, po 
uzgodnieniu z administratorem gazoci$-
gów; projekt prze!o"enia gazoci$gu nale-
"y wykona& zgodnie z obowi$zuj$cymi 
przepisami,

 5) Zagospodarowanie terenów obj#tych stre-
fami technicznymi wymienionymi w pkt 2, 
podlega warunkom okre%lonym przez admi-
nistratorów sieci, stosownie do przepisów 
szczególnych.

8. Zasady obs!ugi w zakresie zaopatrzenia w ener-
gi# elektryczn$ i jej przesy!u.

 1) Ustala si# lokalizacj# stacji transformatoro-
wych na terenach oznaczonych symbolem 
E.

 2) Ustala si# mo"liwo%& likwidacji stacji trans-
formatorowych.

 3) Dopuszcza si# lokalizacj# s!upowych stacji 
transformatorowych na dzia!kach inwesto-
rów, z zachowaniem warunków technicznych 
wydanych przez zarz$dc# sieci elektroener-
getycznej.

 4) Dopuszcza si# zmian# przebiegu istniej$cych 
odcinków sieci w przypadku kolizji z projekto-
wan$ zabudow$ oraz w rejonach istniej$cej 
i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu 
z zarz$dc$ sieci.

 5) Ustala si# rozbudow# sieci elektrycznej wraz z 
niezb#dnymi urz$dzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania 
wed!ug technicznych warunków przy!$czenia, 

z zachowaniem normatywnych odleg!o%ci od 
budynków i od innych sieci infrastruktury.

 6) Ustala si# wzd!u" przebiegu linii elektroener-
getycznej strefy techniczne:
a) wzd!u" linii napowietrznej 110 kV � po 

15m od osi linii,
b) wzd!u" linii napowietrznej 15 kV � po 8m 

od osi linii,
c) wzd!u" linii napowietrznej 0,4 kV � po 3m 

od osi linii,
d) dla stacji transformatorowych � 5x5m,

 7) Realizacj# zabudowy na planowanych tere-
nach zabudowy mieszkaniowej, us!ugowej, 
produkcyjnej i aktywno%ci gospodarczych 
poprzedzi& nale"y odpowiednim zaopatrze-
niem terenów w energi# elektryczn$.

9. Zasady obs!ugi w zakresie zaopatrzenia w sie& 
telekomunikacyjn$.

 1) Dopuszcza si# rozbudow# sieci teleko-
munikacyjnej zgodnie z obowi$zuj$cymi 
przepisami o lokalizacji sieci oraz technicz-
nymi warunkami przy!$czenia operatorów.

 2) Ustala si# zakaz lokalizacji masztów teleko-
munikacyjnych w odleg!o%ci mniejszej ni" 
300m od istniej$cej lub projektowanej zabu-
dowy przeznaczonej na sta!y pobyt ludzi.

 3) Dopuszcza si# lokalizacj# masztów telekomu-
nikacyjnych poza obszarami chronionymi, o 
których mowa w § 8 zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

10. Zasady obs!ugi w zakresie melioracji.
 1) Na terenie obj#tym opracowaniem planu 

ustala si# obowi$zek zapewnienia funkcjo-
nowania istniej$cej sieci drenarskiej.

 2) Wzd!u" cieków wodnych ustala si# obowi$zek 
zachowania strefy, o minimalnej odleg!o%ci 
3m od granicy cieku, wolnej od zainwesto-
wania, ogrodze' i zieleni wysokiej w celu 
zapewnienia mo"liwo%ci wykonywania prac 
konserwacyjnych.

 3) Na obszarach o których mowa w pkt 2 do-
puszcza si# lokalizacj# obiektów i urz$dze' 
hydrotechnicznych i melioracyjnych.

§ 11

Zasady i warunki podzia�u terenów 
na dzia�ki budowlane

1. W zakresie dost#pno%ci dzia!ek na terenie obj#-
tym planem ustala si#:

 1) Obowi$zek wykonywania podzia!ów na 
dzia!ki budowlane w sposób zapewniaj$cy 
dost#pno%& do istniej$cej drogi publicznej,

 2) W przypadku gdy niemo"liwe jest spe!nie-
nie pkt 1 ustala si# obowi$zek wyznaczenia 
ogólnodost#pnych dróg wewn#trznych o 
szeroko%ci minimum 5m, !$cz$cych nowe 
dzia!ki z drogami publicznymi.
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 3) Dopuszcza si! wtórny podzia" dzia"ek na 
terenach zabudowanych pod warunkiem 
zapewnienia dost!pu do drogi publicznej dla 
podzielonych nieruchomo#ci oraz spe"nienia 
warunków jakim powinny odpowiada$ bu-
dynki i ich usytuowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

2. Ustala si! w zakresie parametrów wielko#cio-
wych dzia"ek budowlanych na terenie obj!tym 
planem;

 1) minimalne wielko#ci powierzchni nowo wy-
dzielanych dzia"ek budowlanych:
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN 

� wolnostoj%cej � 800m2,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MN 

� bli&niaczej � 500m2,
c) w zabudowie oznaczonej symbolem RM 

� 1000m2,
d) w zabudowie oznaczonej symbolem AG 

� 1000m2,
 2) minimalne szeroko#ci frontu dzia"ki bu-

dowlanej (mierzonej w linii zabudowy) przy 
wykonywaniu nowych podzia"ów:
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN 

� wolnostoj%cej � 20m,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MN 

� bli&niaczej � 15m,
c) w zabudowie oznaczonej symbolem RM 

� zagrodowej � 20m.
 3) jedynie w uzasadnionych przypadkach do-

puszcza si! wprowadzenie podzia"u innego 
ni' wed"ug wytycznych wskazanych w ppkt 
1) i 2).

§ 12

Rozdzia� 2

Przepisy szczegó�owe

1. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od MN1 do MN3 oraz MN6 o 
przeznaczeniu podstawowym � tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) gara'e i budynki gospodarcze wolnosto-

j%ce, dobudowane lub wbudowane,
b) ziele* urz%dzon%,
c) obiekty ma"ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
d) urz%dzenia towarzysz%ce.

 2) Zasady oraz standardy kszta"towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si! maksymalny wska&nik inten-

sywno#ci zabudowy � 0,4,
b) dopuszcza si! mo'liwo#$ rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej%cych budynków,

c) ustala si! maksymaln% wysoko#$ nowej 
zabudowy a tak'e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej%cej zabudowie mieszka-
niowej � 8m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk"adzie 
po"aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej%cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k%ta nachylenia i ilo#ci po-
"aci dachowych,

f) ustala si! dla zabudowy gara'owej i go-
spodarczej maksymaln% ilo#$ kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si! drug% 
kondygnacj! w poddaszu,

g) wysoko#$ zabudowy gara'owej i gospo-
darczej nie mo'e przewy'sza$ wysoko#ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si! w zabudowie gara'owej i 
gospodarczej dachy p"askie lub wielospa-
dowe,

i) ustala si! minimaln% wielko#$ powierzch-
ni biologicznie czynnej � 40+.

2. Wyznacza si! teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN4 o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej w której nale'y 
uwzgl!dni$ zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) gara'e i budynki gospodarcze wolnosto-

j%ce, dobudowane lub wbudowane,
b) ziele* urz%dzon%,
c) obiekty ma"ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
d) urz%dzenia towarzysz%ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta"towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si! maksymalny wska&nik inten-

sywno#ci zabudowy � 0,6,
b) dopuszcza si! mo'liwo#$ rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej%cych budynków,

c) ustala si! maksymaln% wysoko#$ nowej 
zabudowy a tak'e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej%cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk"adzie 
po"aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-



Dziennik Urzêdowy
Województwa �l¹skiego Nr 134 � 9935 � Poz. 2703

nych w istniej!cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k!ta nachylenia i ilo"ci po-
#aci dachowych,

f) ustala si$ dla zabudowy gara%owej i go-
spodarczej maksymaln! ilo"& kondygna-
cji � 2, przy czym dopuszcza si$ drug! 
kondygnacj$ w poddaszu,

g) wysoko"& zabudowy gara%owej i gospo-
darczej nie mo%e przewy%sza& wysoko"ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si$ w zabudowie gara%owej i 
gospodarczej dachy p#askie lub wielospa-
dowe,

i) ustala si$ minimaln! wielko"& powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30'.

3. Wyznacza si$ teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN5 o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.

 1) Na rysunku planu ustalono granice obszarów 
bezpo"redniego zagro%enia powodziowego, 
w których obowi!zuj! zakazy wynikaj!ce z 
przepisów szczególnych.

 2) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej w której nale%y 
uwzgl$dni& zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków zawarte w § 8.

 3) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si$:
a) gara%e i budynki gospodarcze wolnosto-

j!ce, dobudowane lub wbudowane,
b) ziele( urz!dzon!,
c) obiekty ma#ej architektury, w tym urz!-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
d) urz!dzenia towarzysz!ce.

 4) Zasady oraz standardy kszta#towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si$ maksymalny wska*nik inten-

sywno"ci zabudowy � 0,6,
b) dopuszcza si$ mo%liwo"& rozbudowy, w 

tym zwi$kszenia powierzchni zabudowy 
istniej!cych budynków,

c) ustala si$ maksymaln! wysoko"& nowej 
zabudowy a tak%e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej!cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si$ dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk#adzie 
po#aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si$, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej!cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k!ta nachylenia i ilo"ci po-
#aci dachowych,

f) ustala si$ dla zabudowy gara%owej i go-
spodarczej maksymaln! ilo"& kondygna-

cji � 2, przy czym dopuszcza si$ drug! 
kondygnacj$ w poddaszu,

g) wysoko"& zabudowy gara%owej i gospo-
darczej nie mo%e przewy%sza& wysoko"ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si$ w zabudowie gara%owej i 
gospodarczej dachy p#askie lub wielospa-
dowe,

i) ustala si$ minimaln! wielko"& powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30'.

4. Wyznacza si$ tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od MNU1 do MNU3 o prze-
znaczeniu podstawowym � tereny zabudowy 
mieszkaniowo-us#ugowej w zabudowie jedno-
rodzinnej.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si$:
a) obiekty us#ugowe wolnostoj!ce o po-

wierzchni nie wi$kszej ni% 30' powierzch-
ni dzia#ki,

b) gara%e i budynki gospodarcze wolnosto-
j!ce, dobudowane lub wbudowane,

c) ziele( urz!dzon!,
d) obiekty ma#ej architektury, w tym urz!-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urz!dzenia towarzysz!ce.

 2) Zasady oraz standardy kszta#towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu
a) ustala si$ maksymalny wska*nik inten-

sywno"ci zabudowy � 0,6,
b) wysoko"& nowej zabudowy mieszkanio-

wej nie mo%e przekroczy& 10m,
c) ustala si$ dla nowej zabudowy dachy o 

symetrycznym uk#adzie po#aci i spadkach 
od 30° do 50°,

d) ustala si$, w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i innych robotach budowlanych 
w budynku mieszkalnym, utrzymanie 
dotychczasowej formy dachu, k!ta nachy-
lenia i rodzaju pokrycia po#aci dacho-
wych,

e) ustala si$ dla zabudowy gara%owej i go-
spodarczej maksymaln! ilo"& kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si$ drug! 
kondygnacj$ w poddaszu,

f) dopuszcza si$ w zabudowie gara%owej i 
gospodarczej dachy p#askie lub wielospa-
dowe,

g) wysoko"& zabudowy gara%owej i gospo-
darczej nie mo%e przewy%sza& wysoko"ci 
budynku mieszkalnego,

h) ustala si$ minimaln! wielko"& powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30',

i) ustala si$ ilo"& miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

5. Wyznacza si$ tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MNU4, MNU5, MNU8 o prze-
znaczeniu podstawowym � tereny zabudowy 
mieszkaniowo-us#ugowej w zabudowie jedno-
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rodzinnej.
 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej w której nale!y 
uwzgl"dni# zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si":
a) obiekty us$ugowe wolnostoj%ce o po-

wierzchni nie wi"kszej ni! 30& powierzch-
ni dzia$ki,

b) gara!e i budynki gospodarcze wolnosto-
j%ce, dobudowane lub wbudowane,

c) ziele' urz%dzon%,
d) obiekty ma$ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urz%dzenia towarzysz%ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta$towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu
a) ustala si" maksymalny wska(nik inten-

sywno*ci zabudowy � 0,6,
b) wysoko*# nowej zabudowy mieszkanio-

wej nie mo!e przekroczy# 10m,
c) ustala si" dla nowej zabudowy dachy o 

symetrycznym uk$adzie po$aci i spadkach 
od 30° do 50°,

d) ustala si", w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i innych robotach budowlanych 
w budynku mieszkalnym, utrzymanie 
dotychczasowej formy dachu, k%ta nachy-
lenia i rodzaju pokrycia po$aci dacho-
wych,

e) ustala si" dla zabudowy gara!owej i go-
spodarczej maksymaln% ilo*# kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si" drug% 
kondygnacj" w poddaszu,

f) dopuszcza si" w zabudowie gara!owej i 
gospodarczej dachy p$askie lub wielospa-
dowe,

g) wysoko*# zabudowy gara!owej i gospo-
darczej nie mo!e przewy!sza# wysoko*ci 
budynku mieszkalnego,

h) ustala si" minimaln% wielko*# powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30&,

i) ustala si" ilo*# miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

6. Wyznacza si" teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem MNU6 o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej w 
zabudowie jednorodzinnej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice 
obszarów bezpo*redniego zagro!enia po-
wodziowego, w których obowi%zuj% zakazy 
wynikaj%ce z przepisów szczególnych.

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si":
a) obiekty us$ugowe wolnostoj%ce o po-

wierzchni nie wi"kszej ni! 30& powierzch-
ni dzia$ki,

b) gara!e i budynki gospodarcze wolnosto-

j%ce, dobudowane lub wbudowane,
c) ziele' urz%dzon%,
d) obiekty ma$ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urz%dzenia towarzysz%ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta$towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu
a) ustala si" maksymalny wska(nik inten-

sywno*ci zabudowy � 0,6,
b) wysoko*# nowej zabudowy mieszkanio-

wej nie mo!e przekroczy# 10m,
c) ustala si" dla nowej zabudowy dachy o 

symetrycznym uk$adzie po$aci i spadkach 
od 30° do 50°,

d) ustala si", w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i innych robotach budowlanych 
w budynku mieszkalnym, utrzymanie 
dotychczasowej formy dachu, k%ta nachy-
lenia i rodzaju pokrycia po$aci dacho-
wych,

e) ustala si" dla zabudowy gara!owej i go-
spodarczej maksymaln% ilo*# kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si" drug% 
kondygnacj" w poddaszu,

f) dopuszcza si" w zabudowie gara!owej i 
gospodarczej dachy p$askie lub wielospa-
dowe,

g) wysoko*# zabudowy gara!owej i gospo-
darczej nie mo!e przewy!sza# wysoko*ci 
budynku mieszkalnego,

h) ustala si" minimaln% wielko*# powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30&,

i) ustala si" ilo*# miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

7. Wyznacza si" tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami MNU7, MNU9 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny zabudowy mieszkanio-
wo-us$ugowej w zabudowie jednorodzinnej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice 
obszarów bezpo*redniego zagro!enia po-
wodziowego, w których obowi%zuj% zakazy 
wynikaj%ce z przepisów szczególnych.

 2) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej w której nale!y 
uwzgl"dni# zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków zawarte w § 8.

 3) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si":
a) obiekty us$ugowe wolnostoj%ce o po-

wierzchni nie wi"kszej ni! 30& powierzch-
ni dzia$ki,

b) gara!e i budynki gospodarcze wolnosto-
j%ce, dobudowane lub wbudowane,

c) ziele' urz%dzon%,
d) obiekty ma$ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urz%dzenia towarzysz%ce.

 4) Zasady oraz standardy kszta$towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu



Dziennik Urzêdowy
Województwa �l¹skiego Nr 134 � 9937 � Poz. 2703

a) ustala si! maksymalny wska"nik inten-
sywno#ci zabudowy � 0,6,

b) wysoko#$ nowej zabudowy mieszkanio-
wej nie mo%e przekroczy$ 10m,

c) ustala si! dla nowej zabudowy dachy o 
symetrycznym uk&adzie po&aci i spadkach 
od 30° do 50°,

d) ustala si!, w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i innych robotach budowlanych 
w budynku mieszkalnym, utrzymanie 
dotychczasowej formy dachu, k'ta nachy-
lenia i rodzaju pokrycia po&aci dacho-
wych,

e) ustala si! dla zabudowy gara%owej i go-
spodarczej maksymaln' ilo#$ kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si! drug' 
kondygnacj! w poddaszu,

f) dopuszcza si! w zabudowie gara%owej i 
gospodarczej dachy p&askie lub wielospa-
dowe,

g) wysoko#$ zabudowy gara%owej i gospo-
darczej nie mo%e przewy%sza$ wysoko#ci 
budynku mieszkalnego,

h) ustala si! minimaln' wielko#$ powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30(,

i) ustala si! ilo#$ miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

8. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od RM/MNU1 do RM/MNU6 o 
przeznaczeniu podstawowym � tereny zabudowy 
zagrodowo-mieszkaniowo-us!ugowej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej w której nale"y 
uwzgl#dni$ zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si#:
a) obiekty us!ugowe wolnostoj%ce o po-

wierzchni nie wi#kszej ni" 30& powierzch-
ni dzia!ki,

b) gara"e, budynki inwentarskie i budynki 
gospodarcze wolnostoj%ce, dobudowane 
lub wbudowane,

c) ziele' urz%dzon%,
d) obiekty ma!ej architektury, w tym urz%-

dzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urz%dzenia towarzysz%ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta!towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia!ek 
zagrodowych:
a) ustala si# maksymalny wska(nik inten-

sywno*ci zabudowy � 1,5,
b) dopuszcza si# mo"liwo*$ rozbudowy, w 

tym zwi#kszenia powierzchni zabudowy 
istniej%cych budynków,

c) ustala si# maksymaln% wysoko*$ nowej 
zabudowy a tak"e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej%cej zabudowie mieszka-

niowej � 10m,
d) ustala si# dla nowej zabudowy mieszka-

niowej dachy o symetrycznym uk!adzie 
po!aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si#, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej%cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k%ta nachylenia i ilo*ci po-
!aci dachowych,

f) ustala si# dla zabudowy gara"owej i go-
spodarczej maksymaln% ilo*$ kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si# drug% 
kondygnacj# w poddaszu,

g) dopuszcza si# w zabudowie gara"owej, 
inwentarskiej i gospodarczej dachy p!a-
skie,

h) ustala si# minimaln% wielko*$ powierzch-
ni biologicznie czynnej � 20&.

 4) Zasady oraz standardy kszta!towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia!ek 
mieszkaniowych:
a) ustala si# maksymalny wska(nik inten-

sywno*ci zabudowy � 0,6,
b) dopuszcza si# mo"liwo*$ rozbudowy, w 

tym zwi#kszenia powierzchni zabudowy 
istniej%cych budynków,

c) ustala si# maksymaln% wysoko*$ nowej 
zabudowy a tak"e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej%cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si# dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk!adzie 
po!aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si#, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej%cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k%ta nachylenia i ilo*ci po-
!aci dachowych,

f) dopuszcza si# lokalizacj# budynków go-
spodarczych oraz gara"y wy!%cznie wol-
nostoj%cych na zapleczu dzia!ki

g) ustala si# dla zabudowy gara"owej i go-
spodarczej maksymaln% ilo*$ kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si# drug% 
kondygnacj# w poddaszu,

h) wysoko*$ zabudowy gara"owej i gospo-
darczej nie mo"e przewy"sza$ wysoko*ci 
budynku mieszkalnego,

i) dopuszcza si# w zabudowie gara"owej i 
gospodarczej dachy p!askie,

j) ustala si# minimaln% wielko*$ powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30&.

9. Wyznacza si# tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od RM/MN1 do RM/MN2 o 
przeznaczeniu podstawowym � tereny zabudo-
wy zagrodowo-mieszkaniowej.
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 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) gara"e, budynki inwentarskie i budynki 

gospodarcze wolnostoj#ce, dobudowane 
lub wbudowane,

b) ziele$ urz#dzon#,
c) obiekty ma%ej architektury,
d) urz#dzenia towarzysz#ce.

 2) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia%ek 
zagrodowych:
a) ustala si! maksymalny wska&nik inten-

sywno'ci zabudowy � 1,0,
b) dopuszcza si! mo"liwo'( rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej#cych budynków,

c) ustala si! maksymaln# wysoko'( nowej 
zabudowy a tak"e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej#cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk%adzie 
po%aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej#cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k#ta nachylenia i ilo'ci po-
%aci dachowych,

f) ustala si! dla zabudowy gara"owej i go-
spodarczej maksymaln# ilo'( kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si! drug# 
kondygnacj! w poddaszu,

g) wysoko'( zabudowy gara"owej i gospo-
darczej nie mo"e przewy"sza( wysoko'ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si! w zabudowie gara"owej, 
inwentarskiej i gospodarczej dachy p%a-
skie,

i) ustala si! minimaln# wielko'( powierzch-
ni biologicznie czynnej � 20*.

 3) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia%ek 
mieszkaniowych:
a) ustala si! maksymalny wska&nik inten-

sywno'ci zabudowy � 0,7,
b) dopuszcza si! mo"liwo'( rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej#cych budynków,

c) ustala si! maksymaln# wysoko'( nowej 
zabudowy a tak"e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej#cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk%adzie 
po%aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 

nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej#cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k#ta nachylenia i ilo'ci po-
%aci dachowych,

f) ustala si! dla zabudowy gara"owej i go-
spodarczej maksymaln# ilo'( kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si! drug# 
kondygnacj! w poddaszu,

g) wysoko'( zabudowy gara"owa i gospo-
darczej nie mo"e przewy"sza( wysoko'ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si! w zabudowie gara"owej i 
gospodarczej dachy p%askie,

i) ustala si! minimaln# wielko'( powierzch-
ni biologicznie czynnej � 20*.

10. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od RM/MN3 do RM/MN9 o 
przeznaczeniu podstawowym � tereny zabudowy 
zagrodowo-mieszkaniowej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale"y 
uwzgl!dni( zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) gara"e, budynki inwentarskie i budynki 

gospodarcze wolnostoj#ce, dobudowane 
lub wbudowane,

b) ziele$ urz#dzon#,
c) obiekty ma%ej architektury,
d) urz#dzenia towarzysz#ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia%ek 
zagrodowych:
a) ustala si! maksymalny wska&nik inten-

sywno'ci zabudowy � 1,0,
b) dopuszcza si! mo"liwo'( rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej#cych budynków,

c) ustala si! maksymaln# wysoko'( nowej 
zabudowy a tak"e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej#cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk%adzie 
po%aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej#cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k#ta nachylenia i ilo'ci po-
%aci dachowych,

f) ustala si! dla zabudowy gara"owej i go-
spodarczej maksymaln# ilo'( kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si! drug# 
kondygnacj! w poddaszu,

g) wysoko'( zabudowy gara"owej i gospo-
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darczej nie mo!e przewy!sza" wysoko#ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si$ w zabudowie gara!owej, 
inwentarskiej i gospodarczej dachy p%a-
skie,

i) ustala si$ minimaln& wielko#" powierzch-
ni biologicznie czynnej � 20'.

 4) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu dla dzia%ek 
mieszkaniowych:
a) ustala si$ maksymalny wska(nik inten-

sywno#ci zabudowy � 0,7,
b) dopuszcza si$ mo!liwo#" rozbudowy, w 

tym zwi$kszenia powierzchni zabudowy 
istniej&cych budynków,

c) ustala si$ maksymaln& wysoko#" nowej 
zabudowy a tak!e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych w istniej&cej zabudowie mieszka-
niowej � 10m,

d) ustala si$ dla nowej zabudowy mieszka-
niowej dachy o symetrycznym uk%adzie 
po%aci i spadkach 30° � 50°,

e) dopuszcza si$, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej&cej zabudowie mieszkanio-
wej utrzymanie dotychczasowej formy 
dachu, w tym k&ta nachylenia i ilo#ci po-
%aci dachowych,

f) ustala si$ dla zabudowy gara!owej i go-
spodarczej maksymaln& ilo#" kondygna-
cji 2, przy czym dopuszcza si$ drug& 
kondygnacj$ w poddaszu,

g) wysoko#" zabudowy gara!owa i gospo-
darczej nie mo!e przewy!sza" wysoko#ci 
budynku mieszkalnego,

h) dopuszcza si$ w zabudowie gara!owej i 
gospodarczej dachy p%askie,

i) ustala si$ minimaln& wielko#" powierzch-
ni biologicznie czynnej � 20'.

11. Wyznacza si$ teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U1 o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zabudowy us%ugowej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale!y 
uwzgl$dni" zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si$:
a) ziele* urz&dzona,
b) obiekty ma%ej architektury,
c) urz&dzenia towarzysz&ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si$ maksymalny wska(nik inten-

sywno#ci zabudowy � 0,8,
b) wysoko#" nowej zabudowy us%ugowej nie 

mo!e przekroczy" 10m,
c) ustala si$ dla nowej zabudowy dachy o 

symetrycznym uk%adzie po%aci i spadkach 
20° � 40°,

d) ustala si$ minimaln& wielko#" powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30',

e) w przypadku modernizacji i rozbudowy 
zabudowy istniej&cej dopuszcza si$ utrzy-
manie dotychczasowego k&ta nachylenia 
po%aci dachowych,

f) ustala si$ ilo#" miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

12. Wyznacza si$ teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U2 o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zabudowy us%ugowej.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si$:
a) lokale mieszkalne wbudowane dla w%a-

#cicieli lub zarz&dców terenu,
b) ziele* urz&dzona,
c) obiekty ma%ej architektury,
d) urz&dzenia towarzysz&ce.

 2) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si$ maksymalny wska(nik inten-

sywno#ci zabudowy � 0,8,
b) wysoko#" nowej zabudowy us%ugowej nie 

mo!e przekroczy" 10m,
c) ustala si$ dla nowej zabudowy dachy o 

symetrycznym uk%adzie po%aci i spadkach 
do 60°,

d) ustala si$ minimaln& wielko#" powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30',

e) w przypadku modernizacji i rozbudowy 
zabudowy istniej&cej dopuszcza si$ utrzy-
manie dotychczasowego k&ta nachylenia 
po%aci dachowych,

f) ustala si$ ilo#" miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9.

13. Wyznacza si$ teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UO/U o przeznaczeniu podstawowym 
� teren us%ug edukacyjnych z dopuszczeniem 
us%ug.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale!y 
uwzgl$dni" zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszczalne s& funkcje uzupe%niaj&ce:
a) lokale mieszkalne dla pracowników lub 

zarz&dców terenu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi,

b) inne us%ugi pe%ni&ce s%u!ebn& lub uzupe%-
niaj&c& rol$ dla przeznaczenia podstawo-
wego,

c) obiekty ma%ej architektury, w tym urz&-
dzenia sportowo-rekreacyjne i place za-
baw, urz&dzenia towarzysz&ce.

d) ziele* urz&dzon&,
 3) Zasady oraz standardy kszta%towania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
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a) ustala si! maksymalny wska"nik inten-
sywno#ci zabudowy: 0,5,

b) dopuszcza si! mo$liwo#% rozbudowy, w 
tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej&cych budynków

c) ustala si! maksymaln& wysoko#% nowej 
zabudowy a tak$e w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy i innych robotach budow-
lanych: 12m,

d) ustala si! dla nowej zabudowy dachy o 
spadkach do 40°,

e) dla nowych obiektów sportowych nie 
okre#la si! formy i spadku dachów,

f) dopuszcza si!, w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i innych robotach budowla-
nych w istniej&cej zabudowie utrzymanie 
dotychczasowej formy dachu, w tym k&ta 
nachylenia i ilo#ci po'aci dachowych,

g) ustala si! minimaln& wielko#% powierzch-
ni biologicznie czynnej: 40(.

14. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od US1 do US2 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny us'ug sportu i rekreacji 
� terenowych i kubaturowych urz&dze* sporto-
wych.

 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) ziele* urz&dzona,
b) obiekty ma'ej architektury,
c) obiekty i urz&dzenia towarzysz&ce.

 2) Zasady oraz standardy kszta'towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si! minimaln& wielko#% powierzch-

ni biologicznie czynnej � 60(,
b) ustala si! ilo#% miejsc parkingowych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9
15. Wyznacza si! teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem UKS/ZC o przeznaczeniu podstawo-
wym � teren us'ug sakralnych z terenami zieleni 
cmentarnej.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale$y  
uwzgl!dni% zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8.

 2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszczalne s& funkcje uzupe'niaj&ce:
a) obiekty katechetyczne i lokale mieszkalne 

dla w'a#cicieli lub zarz&dców terenu,
b) ziele* urz&dzon&,
c) obiekty ma'ej architektury,
d) urz&dzenia towarzysz&ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta'towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) nie dopuszcza si! mo$liwo#ci rozbudowy 

zabudowy istniej&cej,
b) dopuszcza si! pe'ne formy grodzenia te-

renu.
16. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami od AG1 do AG2 o przeznaczeniu 

podstawowym � tereny aktywno#ci gospodar-
czych, w tym obs'ugi gospodarstw rolnych.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale$y 
uwzgl!dni% zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8 dot. 
strefy ochrony ekspozycji;

 2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) lokale mieszkalne wbudowane dla w'a-

#cicieli lub zarz&dców terenu,
b) ziele* urz&dzon&,
c) obiekty ma'ej architektury,
d) urz&dzenia towarzysz&ce.

 3) Zasady oraz standardy kszta'towania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si! maksymalny wska"nik inten-

sywno#ci zabudowy � 1,2
b) dopuszcza si! lokalizacj! nowych obiek-

tów budowlanych,
c) wysoko#% nowej zabudowy nie mo$e 

przekroczy% 10m,
d) dopuszcza si! mo$liwo#% rozbudowy, w 

tym zwi!kszenia powierzchni zabudowy 
istniej&cych budynków,

e) ustala si! dla nowej zabudowy lub w 
przypadku rozbudowy, nadbudowy i in-
nych robotach budowlanych w zabudowie 
istniej&cej, dachy o spadkach do 40°,

f) ustala si! minimaln& wielko#% powierzch-
ni biologicznie czynnej � 30(,

g) ustala si! ilo#% miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9

h) dopuszcza si! sytuowanie w obr!bie 
dzia'ki elementów reklamowych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi

i) ustala si! obowi&zek zagospodarowania 
terenu nisk& zieleni& ozdobn& i izolacyj-
n&.

17. Wyznacza si! teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC o przeznaczeniu podstawowym 
� teren zieleni cmentarnej.

 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
1) obiekty budowlane zwi&zane z utrzyma-

niem i prowadzeniem funkcji podstawo-
wej z wy'&czeniem spalarni zw'ok,

2) obiekty ma'ej architektury,
3) prowadzenie naziemnej i podziemnej 

sieci infrastruktury technicznej.
 2) Zabrania si! lokalizowania:

a) upraw rolnych i ogrodowych.
 3) Zasady oraz standardy kszta'towania i zago-

spodarowania terenu:
a) ustala si! ogrodzenia terenu o maksymal-

nej wysoko#ci 1,5m, z dopuszczeniem 
$ywop'otu

b) dopuszcza si! lokalizowanie zieleni wyso-
kiej,
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c) dopuszcza si! pe"ne formy grodzenia te-
renu.

18. Wyznacza si! teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem W o przeznaczeniu podstawowym 
� teren urz#dze$ zaopatrywania w wod!.

 1) Ustala si! stref! ochronn# uj!cia wody 
podziemnej (decyzja Starosty Raciborskiego 
nr 95/01/SE z dn.11 wrze%nia 2001 r.) w gra-
nicach dzia"ek nr 934/2, 935/2, 936/2, 937/2, 
938/2, 942/2 zgodnie z rys planu.

 2) Teren ochrony bezpo%redniej obejmuje 
obszar wokó" studni 2 i 3 wraz ze stacj# 
uzdatniania wody, o minimalnej szeroko%ci 
gruntu od studni wynosz#cej 8m.

 3) Na terenie strefy ochrony bezpo%redniej:
a) nale&y ograniczy' do niezb!dnych potrzeb 

przebywanie osób nie zatrudnionych sta-
le przy urz#dzeniach s"u&#cych do poboru 
wody.

b) nale&y zapewni' odprowadzanie wód 
opadowych w taki sposób, aby nie mog"y 
one przedosta' si! do urz#dze$ s"u&#cych 
do poboru wody,

c) nale&y zagospodarowa' teren zieleni#,
d) zapewni' szczelne odprowadzenie poza 

jej granic! %cieków z urz#dze$ sanitarnych 
przeznaczonych do u&ytku osób przeby-
waj#cych w obr!bie strefy oraz z urz#dze$ 
stacji wodoci#gowej.

 4) Teren ochrony po%redniej zewn!trznej zosta" 
wyznaczony promieniem R = 604 m od uj!-
cia.

 5) Na terenie strefy ochrony po%redniej ze-
wn!trznej:
a) zabrania si! zak"adania cmentarzy,
b) zabrania si! wykonywania wierce$ i od-

krywek,
c) zabrania si! gromadzenia %cieków i sk"a-

dania odpadów, które mog# zanieczysz-
cza' wody,

d) zabrania si! wznoszenia urz#dze$ i wyko-
nywania robót i czynno%ci, które mog# 
zmniejszy' przydatno%' wody lub wydaj-
no%' uj!cia.

 6) Ponadto na terenie strefy ochrony po%redniej 
zewn!trznej zabrania si! stosowania nawo-
zów sztucznych.

19. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od WS1 do WS20 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny wód %ródl#dowych 
� cieków wodnych.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si! lokalizacj! obiektów i urz#dze$ 
hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz 
obiektów infrastruktury technicznej.

 2) Zabrania si! lokalizacji obiektów budowla-
nych z wyj#tkiem wymienionych w pkt 1,

 3) Zasady oraz standardy kszta"towania i zago-
spodarowania terenu:

a) dopuszcza si! przebudow!, modernizacj! 
istniej#cych oraz realizacj! nowych obiek-
tów i urz#dze$ hydrotechnicznych pod 
warunkiem ich zgodno%ci z obowi#zuj#-
cymi przepisami odr!bnymi,

b) w celu zapewnienia mo&liwo%ci prac kon-
serwacyjnych odpowiednim s"u&bom 
melioracyjnym, ustala si! obowi#zek za-
chowania strefy wolnej od zainwestowa-
nia, grodzenia oraz zieleni wysokiej o 
minimalnej odleg"o%ci od cieku wodnego 
� 4m, z wyj#tkiem obiektów i urz#dze$ 
wymienionych w pkt 1.

20. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od ZL1 do ZL9 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny lasów.

 1) Gospodark! le%n# nale&y prowadzi' zgodnie 
z wymogami ochrony %rodowiska oraz w 
oparciu o plany urz#dzania lasów.

 2) Dopuszcza si! mo&liwo%' wprowadzenia 
funkcji rekreacyjno-sportowych, %cie&ek 
zdrowia, %cie&ek dydaktycznych, %cie&ek 
rowerowych, szlaków jazdy konnej, tras dla 
narciarstwa biegowego.

 3) Ustala si! zakaz lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych nie zwi#zanych z gospodark# 
le%n#.

21. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami R1 � R46 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny rolnicze.

 1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której nale&y 
uwzgl!dni' zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 8 dot. 
strefy ochrony ekspozycji;

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) prowadzenie sieci i obiektów napowietrz-

nej i podziemnej infrastruktury technicz-
nej, zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami 
szczególnymi,

b) dopuszcza si! w odleg"o%ci nie mniejszej 
ni& 400m od terenów zainwestowanych 
wsi, lokalizacj! masztów telekomunika-
cyjnych i elektrowni wiatrowych zgodnie 
z obowi#zuj#cymi przepisami szczególny-
mi oraz na warunkach uzgodnionych z 
zarz#dc# terenu,

c) prowadzenie i utwardzanie dróg transpor-
tu rolnego,

d) lokalizacj! obiektów budowlanych s"u&#-
cych do produkcji i obs"ugi rolnictwa,

e) lokalizacje obiektów ma"ej architektury,
f) wprowadzenie zwartych grup zieleni wy-

sokiej w formie zadrzewie$ %ródpolnych 
oraz nasadze$ przy drogach,

g) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych 
wy"#cznie w granicach dróg transportu 
rolnego,
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 3) Zabrania si!:
a) lokalizacji obiektów budowlanych innych 

ni" wymienionych w pkt 2.
 4) Zasady oraz standardy kszta#towania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
a) wysoko$% nowej zabudowy s#u"&cej do 

produkcji i obs#ugi rolnictwa nie mo"e 
przekroczy% 12m,

b) nie ustala si! formy dachów dla nowej 
zabudowy s#u"&cej do produkcji i obs#ugi 
rolnictwa.

22. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od KS1 do KS2 o przeznaczeniu 
podstawowym � teren komunikacji samocho-
dowej � parking.

 1) Zabrania si! lokalizowania stacji paliw i stacji 
obs#ugi technicznej pojazdów.

 2) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu:
a) ustala si! minimaln& wielko$% powierzch-

ni biologicznie czynnej � 10',
b) ustala si! obowi&zek zagospodarowania 

terenu zieleni& izolacyjn&,
c) zakazuje si! urz&dzania stanowisk posto-

jowych pojazdów ci!"arowych,
d) ustala si! stosowanie nawierzchni utwar-

dzonej,
e) nawierzchni! utwardzon&, na której mo"e 

doj$% do zanieczyszczenia substancjami 
chemicznymi lub ropopochodnymi, nale-
"y skanalizowa% a zanieczyszczone wody 
deszczowe odprowadzi% zgodnie z zasa-
dami okre$lonymi w § 10.

23. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami od KD(Z)1 do KD(Z)2 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny drogi zbiorczej � droga 
powiatowa.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) minimaln& szeroko$% w liniach rozgrani-

czaj&cych 20m, w uzasadnionych przypad-
kach na terenach zabudowanych zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) lokalizacj!:
� na terenach zabudowanych obustron-

nych chodników o minimalnej szero-
ko$ci 1,5m,

� elementów ochrony przed szkodliwym 
wp#ywem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych, w tym szpa-
lerów zieleni wysokiej,

� obiektów ma#ej architektury,
� sieci infrastruktury technicznej.

 2) Zabrania si!:
a) wprowadzania nowych bezpo$rednich 

wjazdów na drogi zbiorcze, obs#ug! poje-
dynczych nowych dzia#ek zorganizowa% od 
dróg klas ni"szych, warunki w#&czenia tylko 
za zgod& w#a$ciwego zarz&dcy drogi,

b) lokalizacji w liniach rozgraniczaj&cych 
drogi miejsc postojowych.

24. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od KD(L)1 do KD(L)2 o prze-
znaczeniu podstawowym � tereny drogi lokalnej 
� drogi powiatowe i gminne.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) minimaln& szeroko$% w liniach rozgrani-

czaj&cych 12m, w uzasadnionych przypad-
kach na terenach zabudowanych zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) lokalizacj!:
� na terenach zabudowanych obustron-

nych chodników o minimalnej szero-
ko$ci 1,5m,

� elementów ochrony przed szkodliwym 
wp#ywem ruchu samochodowego na 
terenach zabudowanych, w tym szpa-
lerów zieleni wysokiej,

� obiektów ma#ej architektury,
� sieci infrastruktury technicznej.
� miejsc postojowych.

25. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami od KD(D)1 do KD(D)7 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny drogi dojazdowej � drogi 
gminne.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) minimaln& szeroko$% w liniach rozgrani-

czaj&cych 10m, w uzasadnionych przypad-
kach na terenach zabudowanych zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) lokalizacj!:
� na terenach zabudowanych chodników 

o minimalnej szeroko$ci 1,5m,
� obiektów ma#ej architektury,
� sieci infrastruktury technicznej.
� miejsc postojowych.

26. Wyznacza si! tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami kolejno od KDP1 do KDP10 
o przeznaczeniu podstawowym � tereny dróg 
pieszo-jezdnych.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si!:
a) urz&dzenia towarzysz&ce s#u"&ce wy#&cz-

nie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) miejsca postojowe,
c) obiekty ma#ej architektury.

 2) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu:
a) dopuszcza si! jednoprzestrzenne zago-

spodarowanie jezdni i ci&gów pieszych,
b) ustala si! minimaln& szeroko$% w liniach 

rozgraniczaj&cych � 6m
c) ustala si!, w przypadku wydzielenia ruchu 

pieszego lokalizacj! jednostronnych chod-
ników o minimalnej szeroko$ci 1,5m.

27. Wyznacza si! teren oznaczony na rysunku planu 
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symbolem KP o przeznaczeniu podstawowym 
� teren ci!gów pieszych i placu.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si":
a) urz!dzenia towarzysz!ce s#u$!ce wy#!cz-

nie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) obiekty ma#ej architektury,
c) ziele% ozdobn!,

 2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
nie dopuszcza si":
a) lokalizowania miejsc postojowych.

 3) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu:
a) ustala si" zagospodarowanie placu w 

formie utwardzonej posadzki z elementów 
ma#ogabarytowych.

28. Wyznacza si" tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami od KDW1 do KDW2 o przeznaczeniu 
podstawowym � tereny dróg wewn"trznych.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si":
a) urz!dzenia towarzysz!ce s#u$!ce wy#!cz-

nie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) elementy &rodków ochrony przed szkodli-

wym wp#ywem ruchu na terenach zabu-
dowanych przeznaczonych na sta#y pobyt 
ludzi,

c) miejsca postojowe,
d) obiekty ma#ej architektury.

 2) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu:
a) dopuszcza si" jednoprzestrzenne zago-

spodarowanie jezdni i ci!gów pieszych,
b) ustala si" minimaln! szeroko&' w liniach 

rozgraniczaj!cych � 6m
c) ustala si", w przypadku wydzielenia ruchu 

pieszego, lokalizacj" jednostronnych 
chodników o minimalnej szeroko&ci 
1,5m

29. Wyznacza si" tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od KR1 do KR46 o przezna-
czeniu podstawowym � tereny dróg transportu 
rolnego.

 1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza si" urz!dzenia towarzysz!ce 
s#u$!ce wy#!cznie uzbrojeniu technicznemu 
terenu,

 2) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu: ustala si" minimaln! 
szeroko&' w liniach rozgraniczaj!cych � 5m

30. Wyznacza si" tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od E1 do E3 o przeznaczeniu 
podstawowym � teren urz!dze% elektroenerge-
tycznych

 1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego do-
puszcza si" prowadzenie dróg niezb"dnych 
do obs#ugi urz!dze% elektroenergetycz-
nych.

 2) Zabrania si" lokalizacji obiektów budow-

lanych nie zwi!zanych z obs#ug! urz!dze% 
elektroenergetycznych.

 3) Zasady oraz standardy kszta#towania i zago-
spodarowania terenu:
a) ustala si" w obr"bie u$ytkowanie zgodne 

z przepisami szczególnymi,
b) dopuszcza si" wy#!cznie a$urowe formy 

grodzenia dzia#ek, o maksymalnej wyso-
ko&ci 2m,

c) nie dopuszcza si" ogrodze% betono-
wych.

31. Wyznacza si" tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem TZ o przeznaczeniu podsta-
wowym � tereny zamkni"te PKP, wy#!czone ze 
sporz!dzanego planu miejscowego

§ 13

Rozdzia! 3

Przepisy ko"cowe

Na terenie obj"tym planem ustala si" tereny sta-
nowi!ce zadania celu publicznego:
1) tereny dróg publicznych KD(Z) KD(L), KD(D), 

KDP, KP
2) tereny infrastruktury technicznej E, W,
3) tereny us#ug US, UKS/ZC, UO/U
4) tereny wód &ródl!dowych WS

§ 14

Ustala si" stawk" procentow! stanowi!c! podsta-
w" naliczania op#aty z tytu#u wzrostu warto&ci 
nieruchomo&ci w zwi!zku z uchwaleniem planu, z 
wy#!czeniem terenów b"d!cych w#asno&ci! gminy 
w wysoko&ci 20*:

§ 15

Na obszarze obj"tym planem do czasu realizacji 
ustale% planu ustala si" dotychczasowe zagospo-
darowanie, urz!dzanie i u$ytkowanie terenów.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwa#y powierza si" Wójto-
wi Pietrowic Wielkich

§ 17

Niniejsza uchwa#a wchodzi w $ycie po up#ywie 30 
dni od daty og#oszenia w Dzienniku Urz"dowym 
Województwa +l!skiego.

   PRZEWODNICZ#CY

   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek
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Za��cznik Nr 1
do Uchwa�y Nr XXIV/264/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SO�ECTWA 
MAKÓW W GRANICACH OPRACOWANIA

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Rozstrzygni!cia dokonano na podstawie art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku nr 80 poz. 717 ze zm.)

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla so-
"ectwa Maków w granicach opracowania z"o#ono 
w terminie ustawowym nast!puj$ce uwagi:

1. Pan Wawrzynek Józef � dopu%ci& zalesienie na 
terenach � skorygowano tekst uchwa"y � uwaga 
uwzgl!dniona,

2. Gmina � w"$czy& "$ki zlokalizowane mi!dzy 
rzek$ Cyn$ a drog$ do Baborowa do terenów 
zainwestowanych � w"$czono opisane tereny w 
granice opracowania planu terenów zainwesto-
wanych � uwaga uwzgl!dniona,

3. Gmina � zmieni& lokalizacj! krzy#a nr 4 - skory-
gowano � uwaga uwzgl!dniona,

4. Gmina � wprowadzi& zapis w ustaleniach planu 
o mo#liwo%ci lokalizacji elektrowni wiatrowych 
jako infrastruktury na terenach R � wpro-
wadzono zapis umo#liwiaj$cy lokalizowanie 
elektrowni wiatrowych w odleg"o%ci 400m od 
istniej$cych i planowanych terenów mieszka-
niowych � uwaga uwzgl!dniona.

   PRZEWODNICZ!CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek

Za��cznik Nr 2
do Uchwa�y Nr XXIV/264/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 
PIETROWICE WIELKIE DLA SO�ECTWA MAKÓW 

W GRANICACH OPRACOWANIA

Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej nale"�cej do zada# w�asnych gminy 

oraz zasady ich $nansowania

1. Rozstrzygni!cia dokonano na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z pó'n. zm.). 

2. Na potrzeby miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wykonano prognoz! 
skutków *nansowych uchwalenia planu miej-
scowego dla so"ectwa Maków w granicach 
opracowania. Wynikiem prognozy s$ ekono-
miczne skutki realizacji planu przedstawione w 
syntezie wydatków i wp"ywów.

3. W zwi$zku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla so"ectwa 
Maków w granicach opracowania konieczna 
b!dzie realizacja infrastruktury w zakresie: dróg 
dojazdowych gminnych, sieci kanalizacyjnej i  
sieci wodoci$gowej.

 Na terenie opracowania w zwi$zku z rozwojem 
terenów przewa#nie w uzupe"nieniu istniej$cej 
zabudowy, a wi!c równie# wykorzystuj$cych 
istniej$c$ infrastruktur!, nak"ady zwi$zane 
ze skutkami *nansowymi planu w zakresie
infrastruktury wynikaj$ z potrzeby realizacji 
nie istniej$cej na terenie infrastruktury. Re-
alizacja brakuj$cej w istniej$cej zabudowie 
sieci infrastruktury technicznej wynika"a ju# ze 
wcze%niejszego planu miejscowego i ze stanu 
istniej$cego. W ustaleniach planu nie okre%la 
si! terminu realizacji inwestycji. Mo#liwo%ci 
pozyskania dochodów w zwi$zku z wyposa#e-
niem w infrastruktur! techniczn$ w postaci op"at 
planistycznych i adiacenckich s$ nieznaczne i nie 
wystarcz$ na pokrycie kosztów jej realizacji.

2. W przypadku przeprowadzanych przebudów 
dróg nale#y dokona& analizy potrzeb realizacji 
infrastruktury podziemnej i przeprowadzi& j$ 
wyprzedzaj$co lub w trakcie przebudowy dro-
gi. 

 Nale#y podkre%li&, #e ustalenia planu miejsco-
wego nie stanowi$ decyzji inwestycyjnych, a 
jedynie dyspozycje przestrzenne umo#liwiaj$ce 
wprowadzenie inwestycji na okre%lonych zasa-
dach. Realizacja ustale+ zawartych w projekcie 
planu uzale#niona jest od mo#liwo%ci *nanso-
wych gminy ze wzgl!du na ich *nansowanie z
bud#etu gminy.

3. Zasady *nansowania
 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale#$ do zada+ w"asnych 
gminy, uj!tych w niniejszym planie, podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
*nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z pó'niejszymi zmianami), przy czym:

 1) wydatki inwestycyjne *nansowane z bud#e-
tu gminy uchwala si! w corocznej uchwale 
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bud!etowej;
 2) inwestycje, których okres realizacji przekra-

cza jeden rok bud!etowy, ujmowane s" w 
wykazie stanowi"cym za#"cznik do uchwa#y 
bud!etowej � Wieloletni Plan Inwestycyjny;

 3) inwestycje, które mog" by$ wspó#%nanso-
wane ze &rodków pomocowych, uj'te s" w 
Planie Rozwoju Lokalnego.

4. Realizacja inwestycji nast"pi zgodnie z obo-

wi"zuj"cymi przepisami, w tym m.in. z: ustaw" 
Prawo budowlane, ustaw" o drogach publicz-
nych, ustaw" Prawo zamówie( publicznych, 
ustaw" o samorz"dzie gminnym i ustaw" Prawo 
ochrony &rodowiska.

   PRZEWODNICZ�CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek
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Za��cznik Nr 3
do Uchwa�y Nr XXIV/264/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SO�ECTWA MAKÓW W GRANICACH OPRACOWANIA

   PRZEWODNICZ!CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek
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   PRZEWODNICZ�CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek
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Za��cznik Nr 4
do Uchwa�y Nr XXIV/264/2009
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY PIETROWICE WIELKIE DLA SO!ECTWA MAKÓW W GRANICACH OPRACOWANIA

Poz. 2703

   PRZEWODNICZ"CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek
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   PRZEWODNICZ�CY
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie

   Henryk J. Marcinek


