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UCHWAIA NR XXXIX/226/10 

 RADY GMINY PAKOSIAWICE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy PakosJawice dla wsi BiechówŁ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

oraz w związku z uchwaJą Nr XVI/92/08 Rady Gmi-

ny Pak“sJawice z dnia 28 kwietnia 2008 roku  

w sprawie ”rzystą”ienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania Gminy Pak“sJawice dla 

wsi Biechów, po stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustale-

niami Studium uwarunk“waL i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Pak“sJawice, 
Rada Gminy Pak“sJawice uchwala: 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pa-

k“sJawice, zatwierdzonego UchwaJą Nr XXV/ 

90/05 Rady Gminy Pak“sJawice z dnia 30 marca 

2005 r., zwaną dalej planem. 

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, 

obejmuje dziaJki nr 24/5, 101/127, 126/15 ”“Jo-

w“ne w “brębie Biechów. 
3. Integralne czę`ci uchwaJy stan“wią: 
1) czę`ć graficzna ｦ rysunki planu nr 1 i 2  

w skali 1:1000, stan“wiące zaJącznik nr 1 do 

uchwaJy; 
2) r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stan“wiące zaJącznik nr 2 do 

uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stan“wiące 

zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 
 

§ 2. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 

1) gJównej kalenicy ｦ nalewy przez to r“zumieć 

kalenicę wyznacz“ną przez gJówne ”“Jacie da-

chowe; 

2) liniach r“zgraniczających ｦ nalewy przez to 

r“zumieć linie r“zgraniczające tereny o równym 

przeznaczeniu lub równych zasadach zagospoda-

rowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to r“zumieć linię “graniczającą teren, na 

którym dopuszcza się l“kalizację zabudowy na 

warunkach okre`l“nych w ustaleniach planu, 

której nie m“we ”rzekr“czyć waden element bu-

dynku, z wyJączeniem czę`ci podziemnych bu-

dynku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, 

balkony, galerie, werandy, tarasy, schody ze-

wnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budow-

lane, które m“gą być wysunięte poza tę linię na 

“dlegJ“`ć nie większą niw 1,3 m; 

4) obszarze ｦ nalewy przez to r“zumieć caJy 

obszar “bjęty uchwaJą; 
5) powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to 

r“zumieć sumę powierzchni zabudowy wyzna-

czonej przez zewnętrzne obrysy `cian budynków 

na dziaJce lub terenie; 

6) symbolu ｦ nalewy przez to r“zumieć nume-

ryczne i literowe oznaczenie terenu; 

7) terenie ｦ nalewy przez to r“zumieć czę`ć 

obszaru “bjęteg“ uchwaJą, o “kre`l“nym prze-

znaczeniu i “kre`l“nych zasadach zagospodaro-

wania, wyznaczony na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi oraz “kre`l“ny symbolem; 

8) uchwale ｦ nalewy przez to r“zumieć niniej-

szą uchwaJę. 
 

§ 3.1. Ustala się nastę”ujące kategorie prze-

znaczenia terenów: 
1) RU ｦ teren “bsJugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 

gospodarstwach le`nych; 
2) R ｦ teren rolniczy; 

3) U ｦ teren zabudowy usJug“wej; 
4) MU ｦ teren zabudowy mieszkaniowo-

usJug“wej; 
5) KDD ｦ teren drogi klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-

puszcza się l“kalizację “biektów maJej architektury, 

d“j`ć, d“jazdów i miejsc parkingowych oraz obiek-

tów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym 

urządzeL budowlanych, “biektów i urządzeL zaopa-

trzenia w w“dę, zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną, zaopatrzenia w cie”J“, zaopatrzenia w gaz, ob-

sJugi telekomunikacyjnej oraz odprowadzania `cie-

ków. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-

kazuje się ”rzeznaczeL innych niw te, które są dla 

nich ustalone w planie, z zastrzeweniem ust. 2 
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oraz sytuacji, kiedy przebudowa lub rozbudowa 

istniejących “biektów i urządzeL wynika z przepi-

sów “drębnych. 
 

§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, 

wskazane na rysunku planu, są “b“wiązującymi 
ustaleniami planu: 

1) granica obszaru “bjęteg“ planem; 

2) linia r“zgraniczająca tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol identyfikujący teren; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 

2. P“z“staJe oznaczenia na rysunku planu nie 

są ustaleniami planu. 

 

§ 5. Okre`la się zasady ochrony i ksztaJt“wa-

nia Jadu przestrzennego: 

1) na terenach oznaczonych symbolami 3U  

i 4MU “b“wiązuje zakaz stosowania “gr“dzeL  

o ”rzęsJach wykonanych z betonowych elementów 

prefabrykowanych; 

2) na terenie oznaczonym symbolem 4MU obo-

wiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako 

materiaJów “kJadzin“wych na elewacjach budyn-

ków; 
3) szczegóJ“we zasady ochrony i ksztaJt“wa-

nia Jadu przestrzennego, “kre`l“ne poprzez zasa-

dy zabudowy i zagospodarowania, w tym linie 

zabudowy, ”“wierzchnię zabudowy, ”“wierzchnię 

terenu biologicznie czynną, wys“k“`ć budynków, 
ge“metrię dachów, z“staJy ustalone dla kawdeg“ 

z wydzielonych terenów. 
 

§ 6. Okre`la się zasady ochrony `r“d“wiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) pod względem dopuszczalnego poziomu haJa-

su w `r“d“wisku, “kre`l“neg“ przepisami o ochro-

nie `r“d“wiska, teren oznaczony symbolem 4MU, 

zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi; 
2) dla obszaru “bjęteg“ planem, “b“wiązują za-

kazy i ograniczenia wynikające z ”“J“wenia w grani-

cach zlewni chronionej rzeki Nysy KJ“dzkiej; 
3) “b“wiązuje zakaz odprowadzania `cieków,  

z wyJączeniem wód opadowych lub roztopowych, 

nie”“ch“dzących z powierzchni zanieczyszczonych 

o trwaJej nawierzchni, bez”“`redni“ do gruntu lub 

wód powierzchniowych; 

4) “b“wiązuje nakaz podczyszczania wód opa-

dowych lub roztopowych, ”“ch“dzących z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwaJej nawierzchni, 

przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej; 

5) “b“wiązuje nakaz przeznaczania powierzchni 

niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleL. 
 

§ 7. Okre`la się zasady i warunki scalania  

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
1) dopuszcza się scalania i ”“dziaJy nierucho-

m“`ci; 

2) “b“wiązuje zakaz wydzielania dziaJek nie-

mających d“stę”u do drogi, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy wydzielenie dziaJki sJuwy ”“większeniu innej 

dziaJki, mającej d“stę” do drogi. 

 

§ 8.1. W zakresie przebudowy, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji ustala się: 
1) “bsJugę komunikacyjną obszaru “bjęteg“ 

planem przez ukJad istniejących i projektowanych 

dróg; 
2) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla 

sam“ch“dów osobowych, realizowanych w przy-

padku rozbudowy istniejących lub budowy no-

wych “biektów: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 3U: nie 

mniej niw 2 miejsca parkingowe, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 4MU: nie 

mniej niw 1 miejsce parkingowe na 1 lokal miesz-

kalny oraz nie mniej niw 1 miejsce parkingowe na 

30 m² powierzchni uwytk“wej lokalu uwytk“weg“; 
3) szer“k“`ć wydzielanych dróg wewnętrznych 

w liniach r“zgraniczających: nie mniej niw 5 m. 

2. W zakresie przebudowy, rozbudowy i bu-

dowy infrastruktury technicznej ustala się: 
1) zaopatrzenie w w“dę: z sieci w“d“ciąg“wej; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych uródeJ 
energii; 

3) zaopatrzenie w cie”J“ do celów grzewczych: 

z wykorzystaniem paliw ”Jynnych, gazowych i sta-

Jych (z wyJączeniem paliw węgl“wych) oraz stoso-

wanie alternatywnych uródeJ energii; 

4) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sie-

ci gazowej; 

5) odprowadzenie `cieków komunalnych: do 

sieci kanalizacyjnej; tymczasowo, do czasu reali-

zacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się stosowa-

nie zbi“rników bez“d”Jyw“wych; 
6) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-

powych: powierzchniowo w “brębie dziaJki lub do 

sieci kanalizacyjnej, z zastrzeweniem § 6 pkt 3 i 4; 

7) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz 
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku; 

8) m“wliw“`ć lokalizacji “biektów i urządzeL in-

frastruktury technicznej, wymienionych w § 3  

ust. 2, w “dlegJ“`ci mniejszej niw 3 m od granicy 

dziaJki. 
 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych: w pasie drogowym, 

wyznaczonym liniami r“zgraniczającymi, dopuszcza 

się l“kalizację drogi oraz “biektów budowlanych  

i urządzeL technicznych związanych z prowadze-

niem, zabezpieczeniem i “bsJugą ruchu, sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej, “biektów maJej 
architektury i zieleni, miejsc parkingowych, a takwe 

urządzeL związanych z potrzebami zarządzania dro-

gą, zgodnie z przepisami “drębnymi. 
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§ 10.1. Nie “kre`la się zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej. 
2. Nie “kre`la się szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz “graniczeL w ich 

uwytk“waniu, w tym zakazu zabudowy. 

3. Nie okre`la się granic terenów górniczych. 
4. Nie “kre`la się granic terenów naraw“nych 

na niebez”ieczeLstw“ powodzi. 

5. Nie “kre`la się granic terenów zagr“w“nych 

osuwaniem się mas ziemnych. 

 

§ 11. Obszar ”“J“w“ny jest w strefie ochrony 

”“`redniej ujęć i uródeJ wody pitnej dla miasta 

Wr“cJawia ustanowionej decyzją Urzędu Woje-

wódzkieg“ we Wr“cJawiu nr RLS gw I 053/17/74 

z dnia 31 marca 1974 roku. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 1 

symbolem 1RU ustala się nastę”ujące przeznacze-

nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa przeznaczona na “bsJugę produk-

cji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach le`nych, 
b) dopuszcza się zabud“wę usJug“wą bezpo-

`redni“ związaną z przeznaczeniem “kre`l“nym  

w lit. a), stan“wiącą nie więcej niw 10% po-

wierzchni zabudowy, 

c) dopuszcza się l“kalizację dróg wewnętrznych, 
”arkingów oraz budynków garaw“wych i gospodar-

czych, 

d) “b“wiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć 

m“gących znacząc“ oddziaJywać na `r“d“wisk“, 
wymagających s”“rządzenia raportu o “ddziaJy-

waniu na `r“d“wisk“, z wyJączeniem dróg, sieci 

technicznych, instalacji, kanaJów i urządzeL infra-

struktury technicznej; 

2) parametry i wskauniki zagospodarowania 

terenu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 50% 

powierzchni terenu, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

nie mniej niw 20% powierzchni terenu; 

3) zasady ksztaJt“wania zabudowy: wys“k“`ć 

budynków: nie więcej niw 12 m, ”“z“staJej zabu-

dowy: nie więcej niw 15 m, 

 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 1 

symbolem 2R ustala się nastę”ujące przeznacze-

nie: teren rolniczy. 

1) przeznaczenie: teren rolniczy, 

2) zasady ksztaJt“wania zabudowy: linia zabu-

dowy: w “dlegJ“`ci 6 m od linii r“zgraniczającej 
teren od strony zachodniej. 

 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 

symbolem 3U ustala się nastę”ujące przeznacze-

nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usJug“wa, rozumiana jako usJugi 
gastronomii i handlu detalicznego, 

b) dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu 

mieszkalnego; 

2) parametry i wskauniki zagospodarowania 

terenu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 60% 

powierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

nie mniej niw 20% powierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć budynków: nie więcej niw 12 m. 

 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 

symbolem 4MU ustala się nastę”ujące przeznacze-

nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowo-usJug“wa, rozumia-

na jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 

jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJu-

gami t“warzyszącymi (usJugi handlu detalicznego, 

gastronomii, usJugi administracyjno-biurowe, gabi-

nety lekarskie, usJugi krawieckie, fryzjerskie, ko-

smetyczne oraz inne usJugi o podobnym charakte-

rze), przy czym funkcje usJug“we m“gą być wy-

dzielone w ramach budynku mieszkalnego (i stano-

wić nie więcej niw 50% powierzchni caJk“witej bu-

dynku) lub stan“wić samodzielny budynek usJugo-

wy, z zastrzeweniem lit. b), 

b) udziaJ funkcji usJug“wej w przeznaczeniu 

powierzchni zabudowy nie m“we ”rzekraczać 

                                                         50%, 

c) dopuszcza się l“kalizację wyJącznie jednego 

w“ln“st“jąceg“ budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego; 

2) parametry i wskauniki zagospodarowania 

terenu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niw 30% 

powierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

nie mniej niw 30% powierzchni dziaJki; 
3) zasady ksztaJt“wania zabudowy: 

a) wys“k“`ć budynków: 
- mieszkalnych i usJug“wych: nie więcej niw  

2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uwyt-

kowe, nie więcej niw 9 m,  

- garaw“wych i gospodarczych: nie więcej niw 6 m, 

b) geometria dachów budynków mieszkalnych 

i usJug“wych: dach dwuspadowy, o kącie nachy-

lenia ”“Jaci od 40o do 45o, ”“siadający 2 wza-

jemnie symetryczne gJówne ”“Jacie dachowe, 

c) linia zabudowy: w “dlegJ“`ci 5 m od linii 

r“zgraniczającej z terenem 5KDD. 
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§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 

symbolem 5KDD ustala się nastę”ujące przezna-

czenie oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej; 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających: zgod-

nie z rysunkiem planu. 

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 17. Ustala się stawki procentowe, stan“wiące 

”“dstawę do “kre`lania “”Jaty, w związku ze wzro-

stem wart“`ci nieruch“m“`ci, w wys“k“`ci: 
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami:  

                                                   3U, 4MU; 

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolami: 

                                          1RU, 2R, 5KDD. 

 

§ 18. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy PakosJawice. 
 

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia “gJ“szenia w Dzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa Opolskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady 

Piotr Lichwa 

 

 

ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXIX/226/10 

Rady Gminy Pak“sJawice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu 

 

Nie wniesiono uwag do wyJ“w“neg“ do pu-

blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pak“sJawice dla wsi Biechów. 
 

 Przew“dniczący Rady 

Piotr Lichwa 

ZaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XXXIX/226/10 

Rady Gminy Pak“sJawice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-

mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Pak“sJawice 

rozstrzyga 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej realizowane będą w ”“wiązaniu z inwe-

stycjami realizowanymi w sąsiedztwie obszaru 

“bjęteg“ planem. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa 

w pkt 1, m“we “dbywać się przez: 

1) wydatki z budwetu gminy, 

2) ws”óJfinans“wanie `r“dkami zewnętrznymi, 
m.in. poprzez dotacje, ”“wyczki preferencyjne, 

kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne `r“dki 
zewnętrzne, 

3) udziaJ inwest“rów w finansowaniu w ra-

mach ”“r“zumieL o charakterze cywilnoprawnym 

lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

 Przew“dniczący Rady 

Piotr Lichwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa O”“lskieg“ Nr 93 ｦ 5655 ｦ Poz. 1084 

 

ZaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XXXIX/226/10 

Rady Gminy Pak“sJawice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

 

 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa O”“lskieg“ Nr 93 ｦ 5656 ｦ Poz. 1084 

 

 

  

 

  


