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mości w formie elektronicznej na stronie Urzędu 
Gminy Kamienica Polska oraz w formie pisemnej na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Halina Rogacz

2594

UCHWAŁA NR XL/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego teren byłego drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40, ust. 1
Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krza-
nowice (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr XXX/269/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach, 
z dnia 29 czerwca 2005 roku), Rada Miejska w Krza-
nowicach uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, obejmujący teren byłego drogowego przejścia 
granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany w dalszej części niniejszej 
uchwały planem, obejmuje obszar o powierzchni 
0,5399 ha, w granicach określonych Uchwałą Nr 
XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Krzanowicach 
z dnia 27 października 2009 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, obejmującego teren byłego drogowego 
przejścia granicznego w Pietraszynie, gmina Krza-
nowice.

2.  Celem przepisów planu jest ustalenie przezna-
czenia terenu, sposobów jego zagospodarowania 
oraz kształtowania zabudowy, przy uwzględnieniu 
ochrony zasobów środowiska kulturowego i przy-
rodniczego.

§ 2. 1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi 
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu, będące-
go załącznikiem nr 1 do uchwały, którego ustalenia 
graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie 

zasadniczej w skali 1:1000 i który zawiera wyrys ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Krzanowice.

2. Do niniejszej uchwały dołącza się następujące 
załączniki, stanowiące jej integralną część:

1)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Krzanowi-
cach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do niniejszego planu, w trakcie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Krzano-
wicach o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, zapisane w formie tekstowej i stano-
wiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o:

1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Krzanowicach, której 
treść stanowi część tekstowa planu i której inte-
gralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu 
oraz wymagane rozstrzygnięcia;

2)  terenie – należy przez to rozumieć wydzielo-
ny w planie teren, ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

3)  przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-
zumieć rodzaje form zagospodarowania ustalone 
w planie, które jako jedyne są dopuszczone na 
terenie objętym niniejszym planem;

4)  przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie terenu ograniczo-
nego liniami rozgraniczającymi, które powinno 
dominować na danym terenie, w sposób określony 
w ustaleniach niniejszego planu ( stanowić nie 
mniej niż 51% powierzchni terenu);

5)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają 
funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego te-
renu w sposób określony w ustaleniach niniejszego 
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planu, albo stanowią istniejące lub projektowane 
zagospodarowanie, które może współistnieć z prze-
znaczeniem podstawowym;

6)  aranżacji sezonowej – należy przez to rozu-
mieć sezonowe ogródki gastronomiczne, sezonowe 
punkty (pawilony) sprzedaży, instalacje artystyczne, 
instalacje związane z okolicznościowymi impreza-
mi, urządzenia rozrywkowe;

7)  kondygnacji – należy przez to rozumieć defi-
nicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 Działu 
I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

8)  kondygnacji nadziemnej – należy przez to ro-
zumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie 
z § 3 punktem 18 Działu I Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia 
niniejszej uchwały;

9)  linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy 
przez to rozumieć linię określającą maksymalny 
zasięg zabudowy na działce budowlanej;

10) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgodnie 
z punktem 5 Metody obliczeń i wykaz wskaźni-
ków dotyczących przestrzennego kształtowania 
budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, 
Właściwości użytkowe w budownictwie, PN – ISO 
– 9836, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

11) starannie dobranym materiale, właściwych 
proporcjach, regularnej formie w odniesieniu do 
znaków informacji wizualnej – należy przez to 
rozumieć, iż elementy te nie powinny stanowić 
konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu 
w aspekcie kolorystyki i wielkości;

12) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
(powyżej poziomu terenu), wszystkich budynków 
lokalizowanych na danej działce budowlanej 
(liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględ-
nienia tarasów), do powierzchni całkowitej działki, 
na której usytuowane są te budynki;

13) wysokości zabudowy (budynku lub jego 
części służącą do określenia maksymalnego, 
pionowego wymiaru budynku) – należy przez to 
rozumieć definicję wysokości budynku, zgodnie z 
§ 6 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

14) usłudze – należy przez to rozumieć dzia-
łalność usługową, nie będącą źródłem stanów 
dokuczliwych dla otoczenia, (w szczególności 

w zakresie emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń, 
nieprzyjemnych zapachów), obejmującą wszelkie 
czynności świadczone w ramach samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw 
o podobnym charakterze, na rzecz jednostek go-
spodarki lub na rzecz ludności, ponadto usługi 
świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów, 
w tym działalność usługowa w zakresie rzemiosła 
nieuciążliwego – samodzielna działalność gospo-
darcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym 
charakterze, prowadzona w warsztatach, pracow-
niach, itp.;

15) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto 
rynkowy charakter, dostępne za opłatą, których 
świadczenie nastawione jest na osiąganie zy-
sków, w szczególności usługi w zakresie handlu, 
gastronomii, turystyki (hotel, motel), rzemiosła 
usługowego nieuciążliwego, rzemiosła produkcyj-
nego nieuciążliwego, instytucje finansowe;

16) rzemiośle produkcyjnym nieuciążliwym 
– należy przez to rozumieć samodzielną działal-
ność gospodarczą lub innych przedsiębiorstw 
o podobnym charakterze, prowadzoną w warszta-
tach, pracowniach itp. nie będącą źródłem stanów 
dokuczliwych dla otoczenia (w szczególności 
w zakresie emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń, 
nieprzyjemnych zapachów);

17) gospodarowanie odpadami, w tym komunal-
nymi i niebezpiecznymi, zgodnie z ustanowionymi, 
odrębnymi przepisami – należy przez to rozumieć 
gospodarowanie odpadami, w tym komunalnymi 
i niebezpiecznymi, w szczególności zgodnie z usta-
wą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2005 
r. Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251, z później-
szymi zmianami).

§ 4. 1. Przedmiot planu stanowią ustalenia wy-
rażone w postaci:

1)  obowiązujących ustaleń tekstowych stano-
wiących:

a)  przepisy ogólne Rozdział 1
b)  przepisy dotyczące przeznaczenia terenu, 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
obiektów i wskaźnika intensywności zabudowy 
Rozdział 2

c)  przepisy dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości 
Rozdział 3

d)  przepisy dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego Rozdział 4,

e)  przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego Rozdział 5,

f)  przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków Rozdział 6,
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g)  przepisy dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w je-
go użytkowaniu Rozdział 7,

h)  przepisy dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy, budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej Rozdział 8,

i)  przepisy dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu Rozdział 9,

j)  przepisy dotyczące stawki procentowej na 
podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 Rozdział 10,

k)  przepisy końcowe Rozdział 11;
2)  obowiązujących ustaleń graficznych na ry-

sunku planu, określających:
a)  granicę obszaru objętego planem,
b)  linie rozgraniczające teren objęty planem 

(tożsame z granicą obszaru objętego planem),
c)  symbol identyfikujący teren objęty planem, 

wydzielony liniami rozgraniczającymi: E 1U3 – te-
ren zabudowy usługowej komercyjnej,

d)  linie zabudowy nieprzekraczalne.
2. Rysunek planu, obok ustaleń graficznych, 

o których mowa w ustępie 1, punkcie 2, zawiera 
oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się:

1)  granica państwa (o przebiegu zgodnym 
z treścią mapy zasadniczej);

2)  oznaczenie obszaru występowania czwar-
torzędowego UPWP o typie porowym Q1 rejonu 
Górnej Odry;

3)  droga wojewódzka Nr 916 klasy „G” w li-
niach rozgraniczających;

4)  istniejące sieci infrastruktury technicznej:
a)  linia kablowa elektroenergetyczna średniego 

napięcia 15 KV,
b)  linia kablowa elektroenergetyczna niskiego 

napięcia,
c)  linia kablowa elektroenergetyczna oświetle-

nia ulicznego,
d)  linia napowietrzna elektroenergetyczna 

oświetlenia ulicznego,
e)  sieć wodociągowa,
f)  sieć kanalizacyjna ogólnospławna,
g)  sieć kanalizacyjna deszczowa,
h)  sieć kanalizacyjna sanitarna,
i)  sieć teletechniczna.

§ 5. 1. Nie określa się, na obszarze objętym ni-
niejszym planem, w formie ustaleń tekstowych:

1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – na 
obszarze objętym niniejszym planem nie występują 
dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami);

2)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych – na obszarze objętym 
niniejszym planem nie występują przestrzenie 
publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami);

3)  sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych – na obszarze objętym niniejszym 
planem nie występują tereny lub obiekty podlega-
jące ochronie, ustalone na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym tereny górnicze, a także narażo-
ne na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych;

4)  ograniczenia w użytkowaniu – zakazu zabudo-
wy terenu objętego niniejszym planem – przedmiot 
ustaleń niniejszego planu nie rodzi obowiązku okre-
ślenia zakazu zabudowy.

2. Nie określa się, na obszarze objętym planem, 
w formie ustaleń graficznych:

1)  granic terenów zamkniętych oraz granic ich 
stref ochronnych – na obszarze objętym niniejszym 
planem nie występują tereny zamknięte;

2)  granic terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych – na obszarze objętym 
niniejszym planem nie występują.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenu, para-
metrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
obiektów i wskaźnika intensywności zabudowy

§ 6. 1. Wyznacza się teren, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznacza 
symbolem E 1U3.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem E 1U3 
ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa komercyjna.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem E 1U3 
ustala się przeznaczenie uzupełniające: zabudowa 
mieszkaniowa, w tym towarzysząca przeznacze-
niu podstawowemu, drogi wewnętrzne, czasowe 
miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleń urządzona, ciągi piesze, pieszo 
- jezdne.

§ 7. 1. Dla terenu z przeznaczeniem podsta-
wowym dla zabudowy usługowej komercyjnej, 
objętego niniejszym planem, ustala się:

1)  zachowanie istniejącego budynku byłej 
strażnicy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
i poddaszu użytkowym, z dachem wielospadowym 
oraz dobudowanym, parterowym obiektem od 
strony frontowej, z dopuszczeniem przebudowy 
i remontu, a także wyburzenia dobudowanego, par-
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terowego obiektu od strony frontowej budynku;
2)  zachowanie istniejącego budynku rozdzielni 

prądu i agregatu prądotwórczego, z dopuszcze-
niem przebudowy, remontu, a także likwidacji 
funkcji i wyburzenia budynku;

3)  likwidację istniejącego masztu antenowe-
go;

4)  zachowanie pozostałych obiektów budow-
lanych, nie wymienionych w punktach 1, 2 i 3
niniejszego ustępu, z dopuszczeniem ich przebudo-
wy, remontu, rozbudowy, a także wyburzenia;

5)  realizację nowych obiektów budowlanych, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzu-
pełniającym (z dopuszczeniem ich przebudowy 
i rozbudowy).

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:

1)  wielkość powierzchni zabudowy do po-
wierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 
więcej niż 60%;

2)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 
10% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;

3)  ilość czasowych miejsc postojowych należy 
ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu 
użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 13
ust. 2.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy:

1)  wysokość zabudowy nie więcej niż dwie 
kondygnacje nadziemne, gdzie druga stanowi 
poddasze użytkowe i nie wyższa niż 10 m;

2)  geometria dachu: wielospadowy o syme-
trycznych kątach nachylenia połaci w przedziale od 
15o ÷ 48o, z dopuszczeniem stosowania indywidu-
alnych rozwiązań;

3)  wskaźnik intensywności zabudowy (każ-
dorazowo w odniesieniu do wydzielonej działki 
budowlanej) nie większy niż 0,8, z zastrzeżeniem, 
iż nie dotyczy on sytuacji przeznaczenia budynku 
byłej strażnicy dla funkcji mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i wydzielenia działki zgodnie z warunkiem 
określonym w § 8 ust.2.

Rozdział 3
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości

§ 8. 1. Dopuszcza się wtórne podziały tere-
nu objętego niniejszym planem, dokonywane 
w celu uzyskania nieruchomości o kształcie geo-
metrycznym i wymiarach, a także dostępie do drogi 
publicznej wojewódzkiej DW Nr 916, umożliwiają-
cych realizację zabudowy lub zagospodarowania, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzu-
pełniającym.

2. Ustala się powierzchnię nowowydzielanej 
nieruchomości, stanowiącej działkę budowlaną 
z istniejącym budynkiem byłej strażnicy, z przezna-
czeniem dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 

nie mniejszą niż 900 m2.
3. Ustala się powierzchnię nowowydzielanej 

nieruchomości, stanowiącej działkę budowlaną 
dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej nie 
mniejszą niż 800 m2, szerokość frontu działki nie 
mniejszą niż 20 m oraz kąt położenia granic dział-
ki w stosunku do pasa drogowego (DW Nr 916) 
w przedziale 45o ÷ 135o.

4. Ustala się powierzchnię wydzielanej nie-
ruchomości, stanowiącej działkę budowlaną dla 
zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej (odrębnego 
budynku) nie mniejszą niż 500 m2, a szerokość fron-
tu działki nie mniejszą niż 15 m oraz kąt położenia 
granic działki w stosunku do pasa drogowego (DW 
Nr 916) w przedziale 45o ÷ 135o.

5. W przypadku przystąpienia do scalania i po-
działu nieruchomości na wniosek właścicieli lub 
użytkowników wieczystych, obowiązują zasady 
i warunki podziału na działki budowlane, ustalone 
w ustępach 2 ÷ 4.

Rozdział 4
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego

§ 9. 1. Dla terenu z przeznaczeniem podsta-
wowym dla zabudowy usługowej komercyjnej, 
objętego niniejszym planem, ustala się zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgod-
nie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

2. Wyznacza się, dla nowej zabudowy, linie 
zabudowy nieprzekraczalne, ustalone na rysunku 
planu.

3. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy 
w odległości 1,5 m od północnej granicy terenu 
lub bezpośrednio przy tej granicy.

4. Dopuszcza się wyposażenie terenu, obję-
tego niniejszym planem, w elementy użytkowe, 
w szczególności lampy oświetleniowe, ławki, ko-
sze na śmieci, a także wprowadzenie elementów 
wyposażenia technicznego, w tym przyłączy wody 
i energii dla aranżacji sezonowych.

5. Ustala się zasady umieszczania znaków in-
formacji wizualnej (gminnego systemu informacji 
wizualnej oraz informacji wizualnej w celach re-
klamowych):

1)  znaki informacji wizualnej winny harmoni-
zować z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez 
starannie dobrany materiał, właściwe proporcje 
i regularna formę);

2)  znaki informacji wizualnej w celach reklamo-
wych winny być umieszczane w strefie frontowej 
budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczo-
nych pod usługi i dostosowane swymi wymiarami 
do gabarytów budynków;

3)  zakazuje się umieszczania znaków informacji 
wizualnej bezpośrednio na połaci dachowej i kale-
nicy;

4)  zakazuje się umieszczania znaków informacji 
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wizualnej w formie wielkogabarytowej, o po-
wierzchni ekspozycyjnej powyżej 9 m2;

5)  dopuszcza się umieszczanie znaków in-
formacji wizualnej (bez ograniczeń powierzchni 
ekspozycyjnej):

a)  czasowych reklam remontowo - budowla-
nych na elewacjach budynków, stosowanych tylko 
w trakcie formalnie prowadzonych robót budowla-
nych,

b)  czasowych, związanych z okolicznościowymi 
imprezami, w szczególności na nośnikach tekstyl-
nych.

6. Ustala się wymagania dotyczące rozwiązań 
architektonicznych nowych budynków oraz rozbu-
dowy i przebudowy istniejących budynków:

1)  rodzaje stosowanych materiałów budowla-
nych, wykończeniowych:

a)  tradycyjne materiały wykończeniowe, w szcze-
gólności: dachówka, cegła, kamień, drewno,

b)  dopuszcza się stosowanie substytutów imitują-
cych wizualnie tradycyjne materiały wykończeniowe, 
wymienione w literze a niniejszego punktu,

c)  zakazuje się stosowania materiałów wykoń-
czeniowych typu blacha falista, siding, za wyjątkiem 
budynków infrastruktury technicznej;

2)  kolorystyka elewacji, w tym pokrycia dacho-
wego:

a)  stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-
skich stopniach nasycenia,

b)  stosowanie dla elewacji licowych - cegły 
czerwonej lub brązowo - czerwonej,

c)  stosowanie dla pokryć dachowych barw 
o wysokich stopniach nasycenia - czerwonej, brą-
zowej, grafitowej;

3)  dopuszcza się dla małych płaszczyzn stoso-
wanie barw nasyconych;

4)  kolorystyka detalu architektonicznego i towa-
rzyszącego, w tym balustrad balkonów, schodów 
zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, 
rynien dachowych:

a)  stosowanie barw achromatycznych (natural-
nych): bieli, szarości, czerni,

b)  dopuszcza się stosowanie barw o tym sa-
mym odcieniu jak na tynku ale o wyższym stopniu 
nasycenia lub barwy przyjętej dla pokrycia dacho-
wego,

c)  dopuszcza się stosowanie detalu architek-
tonicznego oraz kolorów zastrzeżonych jako iden-
tyfikacja firm.

7. Ogrodzenia działek:
1)  zakaz budowy murów granicznych;
2)  dopuszcza się ażurowe formy grodzenia dzia-

łek o wysokości nie większej niż 1,5 m.

Rozdział 5
Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10. 1. Dla terenu objętego niniejszym planem, 

ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, respektujące konieczność 
ochrony zasobów wodnych czwartorzędowego 
UPWP o typie porowym Q1 rejony Górnej Odry, 
zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu.

2. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć oddzia-
ływujących na środowisko zakazuje się lokalizacji 
przedsięwzięć wskazanych w ustanowionych prze-
pisach jako przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko.

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniami nakazuje się:

1)  stosowanie instalacji opartych o niskoemi-
syjne techniki spalania paliw;

2)  hermetyzację procesów technologicznych, 
ograniczających emisję zanieczyszczeń.

4. W zakresie ochrony wód, w tym powierzch-
niowych przed zanieczyszczeniami:

1)  nakazuje się utwardzanie placów ogólnodo-
stępnych, (w tym stanowiących czasowe miejsca 
postojowe), a także dróg wewnętrznych obsługu-
jących istniejącą i projektowaną zabudowę oraz 
instalowanie urządzeń oczyszczających wody 
opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich 
do odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje niebez-
pieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych 
substancjami ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami toksycznymi;

2)  nakazuje się stosowanie rozwiązań technicz-
nych na okres budowy:

a)  zabezpieczenie wód powierzchniowych 
przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji 
powierzchni terenu budowy,

b)  zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów 
stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn 
i samochodów, (w tym zastosowanie systemów 
separacji ropopochodnych).

5.  W zakresie ochrony powierzchni ziemi naka-
zuje się składowanie mas ziemnych, stanowiących 
grunt rodzimy, w związku z realizacją zagospodaro-
wania, zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne 
wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla 
potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów 
zagospodarowania terenu.

6. Ustala się teren, dla którego obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 
określone wskaźnikami hałasu, (zgodnie z ustano-
wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w zakresie ochrony przed hałasem): teren zabudowy 
mieszkaniowej (wielorodzinnej lub jednorodzinnej, 
realizowanej w ramach przeznaczenia uzupeł-
niającego) jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jed-
norodzinną, odpowiednio.

7. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni:
1)  nakazuje się kształtowanie nowej zieleni 

urządzonej, zgodnie z siedliskiem, przy uwzględ-
nieniu jej docelowej wysokości i rozłożystości;
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2)  nakazuje się wykorzystanie, dla kształtowania 
nowej zieleni urządzonej (o charakterze izolacyjnym), 
w szczególności pasa terenu pomiędzy wyznaczoną 
linią zabudowy nieprzekraczalną, a linią rozgrani-
czającą teren objęty niniejszym planem od strony 
południowo – wschodniej;

3)  dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew 
oraz szpaleru topoli (usytuowanego wzdłuż gra-
nicy południowo – wschodniej terenu objętego 
niniejszym planem), w sytuacji konieczności 
wprowadzenia rozwiązań z zakresu przedsięwzięć 
liniowych odpowiednio infrastruktury technicznej 
i komunikacji.

Rozdział 6
Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków

§ 11. Dla terenu z przeznaczeniem podstawowym 
dla zabudowy usługowej komercyjnej, objętego 
niniejszym planem, ustala się prowadzenie prac 
ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

Rozdział 7
Przepisy dotyczące szczególnych warunków za-
gospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu

§ 12. Dla terenu z przeznaczeniem podsta-
wowym dla zabudowy usługowej komercyjnej, 
objętego niniejszym planem, ustala się zachowanie 
określonych przepisami odrębnymi i normami bran-
żowymi ograniczeń w użytkowaniu fragmentów 
terenu przyległych do istniejących i projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 8
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej

§ 13. 1. Dla terenu z przeznaczeniem podsta-
wowym dla zabudowy usługowej komercyjnej, 
objętego niniejszym planem, ustala się obsługę 
komunikacyjną poprzez jeden zjazd z drogi publicz-
nej wojewódzkiej DW Nr 916.

2. Dla terenu objętego niniejszym planem ustala 
się porządkowanie czasowych miejsc postojowych 
według zasad:

1)  na 100m2 powierzchni sprzedażowej (jednostkę 
odniesienia) nie mniej niż 4 czasowe miejsca posto-
jowe;

2)  na 100 miejsc konsumpcyjnych (jednostkę 
odniesienia) nie mniej niż 30 czasowych miejsc 
postojowych;

3)  na 100 łóżek (jednostkę odniesienia) nie 
mniej niż 30 czasowych miejsc postojowych;

4)  na 10 zatrudnionych (jednostkę odniesienia) 
nie mniej niż 2 czasowe miejsca postojowe;

5)  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
nie mniej niż 1 czasowe miejsce postojowe;

6)  dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, 
w sytuacji realizacji jej w budynku byłej strażnicy, 
nie mniej niż 1 czasowe miejsce postojowe na 
jedno mieszkanie.

3. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej 
warunkom zasad, o których mowa w ust. 2, winno 
być zapewnione co najmniej jedno czasowe miej-
sce postojowe (w granicy działki budowlanej).

§ 14. Dla terenu, objętego niniejszym planem, 
ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie 
w sieć wodociągową (uwzględniające potrzebę 
ochrony przeciwpożarowej), na zasadach:

1)  zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody głębi-
nowej „Borucin”, usytuowanego poza granicami 
terenu objętego niniejszym planem;

2)  utrzymanie istniejących sieci i urządzeń 
wodociągowych, dopuszczając ich przebudowę 
i remont oraz budowę nowych sieci i urządzeń 
wodociągowych.

§ 15. 1. Dla terenu, objętego niniejszym planem, 
ustala się uzbrojenie terenu w sieci i urządzenia 
kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczo-
wej, na zasadach:

1)  utrzymanie istniejących sieci kanalizacji ogól-
nospławnej, sanitarnej i deszczowej, dopuszczając 
ich przebudowę i remont oraz budowę nowych 
sieci;

2)  docelowo odprowadzanie ścieków bytowo 
- gospodarczych do istniejącej oczyszczalni ście-
ków, usytuowanej poza granicami terenu objętego 
planem - w miejscowości Krzanowice;

3)  przesyłanie ścieków deszczowych i roztopo-
wych do rzeki Białej Wody (Krzanówki), poprzez 
układ rowów, z zastrzeżeniem instalowania urzą-
dzeń podczyszczających.

2. Dopuszcza się inne, niż wymienione w ustępie 1
punkcie 2, rozwiązania w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych, 
w szczególności dopuszcza się realizację indywi-
dualnej oczyszczalni ścieków na zasadach:

1)  dystans poziomu ułożenia drenażu rozsącza-
jącego od poziomu występowania wód gruntowych 
winien wynosić co najmniej 1,5 m,

2)  nakaz spełnienia warunków oczyszczania 
ścieków do parametrów jakościowych, ustalonych 
w przepisach odrębnych (dotyczących jakości od-
prowadzanych ścieków do gruntu).

3. Do czasu odprowadzania ścieków bytowo-
-gospodarczych do oczyszczalni ścieków, o której 
mowa w ustępie 1 punkcie 2 lub realizacji innych 
rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, o których nowa w ustępie 2, dopuszcza 
się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach 
i ich wywóz do oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ści Krzanowice.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 157
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 11960 – Poz. 2594

4. Zakaz wprowadzania ścieków bytowo - go-
spodarczych bezpośrednio do gruntu i do wód 
powierzchniowych.

§ 16. Dla terenu, objętego niniejszym planem, 
ustala się uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, 
na zasadach:

1)  zasilanie z GPZ, zlokalizowanego poza grani-
cami terenu objętego niniejszym planem, poprzez 
sieć średniego napięcia;

2)  utrzymanie napowietrznych sieci i kablowych 
linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, w tym 
oświetlenia ulicznego oraz zachowanie budynku 
rozdzielni prądu i agregatu prądotwórczego, z do-
puszczeniem ich remontu, przebudowy, zmiany 
przebiegu w przypadku sieci i kablowych linii, a także 
likwidacji funkcji i wyburzenia w przypadku budynku 
rozdzielni prądu i agregatu prądotwórczego oraz 
budowę nowych urządzeń i linii kablowych.

§ 17. Dla zabudowy, na terenie objętym ni-
niejszym planem, dopuszcza się zaopatrzenie 
w energię cieplną w oparciu o co najmniej jedno 
z zasilań:

1)  energią elektroenergetyczną;
2)  niekonwencjonalnymi źródłami energii 

odnawialnej, w szczególności energią słoneczną 
poprzez baterie słoneczne;

3)  węglem o zawartości siarki do 0,3 %;
4)  olejem opałowym.

§ 18. 1. Dla terenu, objętego niniejszym planem, 
ustala się wyposażenie w podziemną sieć tele-
techniczną oraz urządzenia w sieci teletechnicznej, 
na zasadach - utrzymanie istniejącej podziemnej 
sieci teletechnicznej i urządzeń, z dopuszczeniem 
remontu, przebudowy i budowy nowych podziem-
nych sieci i urządzeń.

2. Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń tele-
technicznych innych operatorów.

§ 19. Dla terenu, objętego niniejszym planem, 
ustala się gospodarkę odpadami, na zasadach:

1)  gospodarowanie odpadami, w tym komunal-
nymi i niebezpiecznymi, zgodnie z ustanowionymi, 
odrębnymi przepisami;

2)  gospodarka odpadami komunalnymi winna 
być prowadzona z uwzględnieniem segregacji od-
padów.

Rozdział 9
Przepisy dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu

§ 20. Do czasu zagospodarowania terenu, obję-
tego niniejszym planem, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i przeznaczeniem uzupełniającym, 
ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwały, 
teren pozostanie w dotychczasowym zagospoda-
rowaniu i użytkowaniu.

Rozdział 10
Przepisy dotyczące stawki procentowej na podsta-
wie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4

§ 21. Dla terenu, z przeznaczeniem podsta-
wowym dla zabudowy usługowej komercyjnej, 
objętego niniejszym planem, ustala się wysokość 
stawki procentowej na 30% (określoną w stosunku 
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), 
służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji 
na stronach internetowych Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

§ 23. Uchwałę powierza się do wykonania Bur-
mistrzowi Krzanowic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Tumulka
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/338/2010

Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

WNIESIONYCH DO NINIEJSZEGO PLANU 
W TRAKCIE WYŁOŻENIA

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, obejmującego teren byłego 
drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, 
gmina Krzanowice, w trakcie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, 
nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania 
i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/338/2010

Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD

 ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1. W/w rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Krzano-
wicach dotyczy następujących, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, w szcze-
gólności:

1)  utrzymania istniejących sieci i urządzeń wo-
dociągowych, z dopuszczeniem ich przebudowy 
i remontu oraz budowy nowych sieci i urządzeń 
wodociągowych,

2)  utrzymania istniejących sieci kanalizacji 
ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, z dopusz-
czeniem ich przebudowy i remontu oraz budowy 
nowych sieci.

2. Plan nie ustala inwestycji z zakresu utrzy-
mania, przebudowy, budowy dróg publicznych 
gminnych, w związku z powyższym, w/w rozstrzy-
gnięcie nie dotyczy zadań z w/w zakresu.

Sposób finansowania w/w zadań nastąpi w opar-
ciu o obowiązujące przepisy i procedury prawne ze 
środków własnych gminy, z ewentualnym wspar-
ciem, pozyskanym ze środków zewnętrznych, 
w tym ze środków z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej.
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UCHWAŁA NR LXI/415/10
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne
i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji 
w Gminie Lędziny na rok 2010 – etap V”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 r. z później-
szymi zmianami), art. 400a pkt 5 i 21, art. 403 ust. 2,
art. 85, art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 
oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny 
nr XXV/141/04 z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie: 
zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gmi-
ny Lędziny, Polityki środowiskowej Gminy Lędziny 
oraz Programu zarządzania środowiskowego Gmi-
ny Lędziny i na podstawie uchwały Rady Miasta 
Lędziny nr LIV/387/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. 
w sprawie: przyjęcia „Programu Likwidacji Niskiej 
Emisji dla Gminy Lędziny” Rada Miasta uchwala:

§ 1. „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne 

i zasady finansowania zadań modernizacji budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie 
wynikającym z przeglądu energetycznego w ra-
mach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie 
Lędziny na rok 2010 – etap V” w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała nr LIV/388/09 Rady Miasta 
Lędziny z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyję-
cia dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, 
kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania 
zadań modernizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu 
energetycznego w ramach Programu Likwidacji Ni-


