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UCHWAŁA NR IX/102/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.
zm.) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 
20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) Rada 
Gminy Wręczyca Wielka uchwala: zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie Wręczyca Wielka

DZIAŁ I.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje obszar położony 
w granicach administracyjnych gminy Wręczyca 
Wielka, z wyłączeniem działek nr ewid. 208, 209 
i 210 położonych w miejscowości Puszczew.

2. Granice obszaru objętego zmianą miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
określono na rysunku planu.

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, zwana dalej „planem” 
składa się z integralnych części: tekstowej, sta-
nowiącej treść niniejszej uchwały oraz części 
graficznej, nazywanej w niniejszej uchwale „ry-
sunkiem planu”.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1 : 2 000, stanowiący 

załącznik nr 1;
2) stwierdzenie przez Radę Gminy Wręczyca 

Wielka zgodności planu z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wręczyca Wielka”, stano-
wiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy Wręczyca Wiel-
ka o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wręczyca Wielka 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik nr 4.

§ 3. Celem planu jest dokonanie zmian w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wręczyca Wielka przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIX/269/06 z dnia 25 
października 2006r., (Dz. Urz. Województwa Śląskie-
go Nr 141 poz.3969), polegających na:

1) wyznaczeniu nowych terenów inwestycyjnych 
w oparciu o złożone wnioski oraz przeprowadzone 
konsultacje i po dokonaniu odpowiednich zmian 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka;

2) umożliwieniu wielofunkcyjnego rozwo-
ju terenów wiejskich i weryfikację terenów
rezerwowanych dla prowadzenia inwestycji infra-
strukturalnych;

3) dostosowanie ustaleń planu do obowiązują-
cych przepisów.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej 
planu są:

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach 
obszaru objętego planem, określające:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym granice i sposoby 
zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz.1220, z późm. zm.),

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury współczesnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, 
z późn. zm.),

d) zasady zagospodarowania terenów dla ce-
lów rekreacyjno – wypoczynkowych,

e) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy,

f) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych,

g) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym: terenów górniczych, stref ochrony sanitar-
nej wokół cmentarzy oraz obszaru objętego decyzją 
lokalizacyjną autostrady;

2) ustalenia dotyczące zasad realizacji planu, 
określające:

a) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji,
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b) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej,

c) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości objętych planem na działki budowlane,

d) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) ustalenia szczegółowe dla terenów wyodręb-
nionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, określające:

a) przeznaczenie terenów,
b) zasady i warunki zagospodarowania terenów, 

w tym parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenów,

c) parametry kształtowania zabudowy;
4) przepisy końcowe, w których określono 

między innymi stawki procentowe, na podstawie 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie 
terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczający-
mi:

a) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej,

b) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

c) MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej,

d) MN/P,U tereny zabudowy mieszkaniowej, 
produkcyjnej i usługowej,

e) MN,LS tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z terenami zieleni,

f) MN,RM tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej,

g) RM tereny zabudowy zagrodowej,
h) RM,LS tereny zabudowy zagrodowej z tere-

nami zieleni,
i) RM,MR tereny zabudowy zagrodowej i re-

kreacji indywidualnej,
j) RM,MR/U tereny zabudowy zagrodowej, 

rekreacji indywidualnej i usług,
k) MR,LS tereny zabudowy rekreacji indywidu-

alnej z terenami zieleni,
l) U tereny zabudowy usługowej – usługi,
m) U,LS tereny zabudowy usługowej z terenami 

zieleni,
n) Up tereny zabudowy usługowej – usługi 

publiczne,
o) Up,US tereny zabudowy usługowej – usługi 

publiczne z terenami sportu i rekreacji,
p) US tereny sportu i rekreacji,
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q) UK tereny zabudowy usługowej – zabudowa 
sakralna,

r) P tereny zabudowy produkcyjnej,
s) P,U tereny zabudowy produkcyjnej i usługo-

wej,
t) PG/P,U tereny prowadzenia eksploatacji 

surowców mineralnych wskazane do lokalizacji 
zabudowy produkcyjnej i usługowej,

u) PG tereny prowadzenia eksploatacji surow-
ców mineralnych,

v) P,U/RPZ tereny zabudowy produkcyjnej 
i usługowej z fermami,

w) RPZ tereny ferm,
x) R tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji 

zabudowy,
y) RP tereny rolnicze bez prawa lokalizacji za-

budowy,
z) RP/PG tereny rolnicze wskazane do prowa-

dzenia eksploatacji surowców mineralnych,
za) ZLD zalesienia,
zb) ZL lasy w zarządzie Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe,
zc) LS lasy inne,
zd) ZLU tereny zabudowy związanej z gospodar-

ką leśną,
ze) ZE tereny zieleni objętej ochroną,
zf) PE hałdy (zwałowiska po prowadzonej eks-

ploatacji surowców mineralnych),
zg) WS tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych,
zh) WS,ZP tereny wód powierzchniowych śród-

lądowych z terenami zieleni urządzonej,
zi) ZP tereny zieleni urządzonej,
zj) ZD tereny ogrodów działkowych,
zk) ZC cmentarze,
zl) Kd parkingi,
zm) KDW tereny dróg publicznych – drogi 

wojewódzkie,
zn) KDp tereny dróg publicznych – drogi powia-

towe,
zo) KDl tereny dróg publicznych – drogi gminne 

lokalne,
zp) KDd tereny dróg publicznych – drogi gminne 

dojazdowe,
zq) KDw tereny dróg wewnętrznych,
zr) KS stacje paliw,
zs) KO tereny infrastruktury technicznej – oczysz-

czalnia ścieków,
zt) WZ tereny infrastruktury technicznej związa-

ne z eksploatacją wód podziemnych,
zu) RTCN tereny radiowo-telewizyjnego centrum 

nadawczego,
zw) IS tereny zamknięte;
5) numery wyróżniające poszczególne tereny 

lub grupy terenów o różnych zasadach zagospo-
darowania, o tych samych symbolach literowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu, wprowadzone na mocy innych przepisów, 
aktów prawnych lub decyzji, są obowiązującymi 
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ustaleniami planu:
1) symbole obiektów i obszarów objętych 

ochroną konserwatorską:
a) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabyt-

ków,
b) strefy ochrony konserwatorskiej „B” - 

ochrony zasadniczych elementów rozplanowania 
i zabudowy:

- B1- układy przestrzenne wsi,
- B2 – zespoły dworskie lub folwarczne,
- B3 – cmentarze,
- B4 – zespoły kościelne,
c) strefy ochrony konserwatorskiej:
- K - strefa ochrony krajobrazu kulturowego,
- W - strefa ścisłej kontroli najcenniejszych 

stanowisk archeologicznych,
- OW - strefa obserwacji archeologicznej,
d) kościoły, kapliczki i krzyże ujęte w ewidencji 

zabytków,
e) stanowiska archeologiczne;
2) rezerwat przyrody „Zamczysko”;
3) użytki ekologiczne: „Bagno w Jeziorze” 

i „Dzicze Bagno”;
4) granice parku krajobrazowego „Lasy nad 

Górną Liswartą”;
5) granice otuliny parku krajobrazowego „Lasy 

nad Górną Liswartą”;
6) strefa ochrony sanitarnej 50m wokół cmen-

tarza grzebalnego;
7) granica obszaru objętego decyzją o ustaleniu 

lokalizacji autostrady.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku

planu mają charakter informacyjny i nie są ustale-
niami planu:

1) przebieg kanałów i rowów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem „w”;

2) obszary zmeliorowane;
3) granice terenów podmokłych lub narażonych 

na podtopienia, korytarzy ekologicznych;
4) trasy istniejącej infrastruktury technicznej, 

wraz z przypisanymi do nich strefami technicz-
nymi bądź strefami ograniczeń w użytkowaniu 
terenów:

a) rurociąg przesyłowy dalekosiężny służący do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych 
(nazywany dalej „ropociągiem”) wraz ze strefą 
bezpieczeństwa,

b) linia elektroenergetyczna wysokiego napię-
cia 110kV wraz ze strefą określającą orientacyjnie 
występowanie pola elektromagnetycznego o war-
tości dopuszczalnej;

5) pozostałe oznaczenia wynikające z treści 
map: zasadniczej i ewidencyjnej.

5. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą 
oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba 
ich określenia, w szczególności dotyczy to:

1) wyznaczenie granic obszarów wymagających 
scaleń i podziałów nieruchomości objętych planem 
w rozumieniu rozdziału 2 działu III Ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

2) granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym obejmujących tereny narażone na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak 
ich występowania w granicach obszaru objętego 
planem.

§ 5. 1. Wprowadzone w planie ustalenia należy 
rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowią-
zujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

2. Przy wydawaniu zaświadczeń i decyzji admi-
nistracyjnych na podstawie planu, określających 
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania 
i warunki zabudowy terenów wyodrębnionych na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, wymaga-
ne jest uwzględnienie obligatoryjnie ustaleń:

1) ogólnych określonych w dziale II, właściwych 
dla danego terenu;

2) dotyczących zasad realizacji planu – w za-
leżności od przedmiotu decyzji lub zaświadczenia 
określonych w dziale III;

3) szczegółowych dla danego terenu określo-
nych w dziale IV.

§ 6. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

2) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie 
określające jedną funkcję (a w przypadku zabu-
dowy wielofunkcyjnej kilka funkcji), która winna 
dominować na terenie wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi i której są podporządkowane inne 
sposoby użytkowania terenu, określone jako do-
puszczalne;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – na-
leży przez to rozumieć przeznaczenie określające 
jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzu-
pełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim 
harmonijnie współistnieć lub możliwy na warun-
kach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego 
użytkowania;

4) adaptacji – należy przez to rozumieć zacho-
wanie istniejącego zagospodarowania terenu lub 
istniejących obiektów budowlanych w dotych-
czasowej formie, z możliwością przekształceń na 
warunkach określonych w planie;

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy 
przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale 
linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków 
oraz budowli naziemnych nie będących urządzenia-
mi technicznymi lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie 
tej linii przez elementy budynków takich jak: balko-
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ny, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, 
pochylnie dla niepełnosprawnych);

6) linii zabudowy obowiązującej - należy przez 
to rozumieć określone na rysunku planu linie 
wyznaczające lokalizację elewacji frontowych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach 
projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się przekro-
czenie tej linii przez elementy budynków takich 
jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, 
podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

7) usługach – należy przez to rozumieć pro-
wadzenie czynności usługowych: świadczonych 
na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz 
ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji 
indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie 
związanych z procesami produkcyjnymi;

8) usługach publicznych - należy przez to rozu-
mieć należy przez to rozumieć usługi o funkcjach 
takich jak: kultura, sztuka i sport, kult religijny, 
obsługa bankowa i pocztowa, a także publiczna: 
administracja, nauka, oświata, przedszkola, służba 
zdrowia, opieka społeczna i socjalna;

9) zabudowie związanej z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - należy przez to rozumieć 
obiekty budowlane związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej obejmującej działal-
ność wytwórczą i produkcyjną, w tym obejmującą 
działalność rzemieślniczą i rolniczą, w których jest 
zatrudnionych średniorocznie mniej niż 10 pracow-
ników/ 1 zmianę;

10) budynkach i urządzeniach budowlanych 
służących produkcji rolniczej – należy przez to 
rozumieć budynki inwentarskie, gospodarcze, skła-
dowe, magazynowe i produkcyjne oraz budowle 
rolnicze służące wyłącznie produkcji rolniczej, 
w tym uznanej za dział specjalny oraz służące 
przetwórstwu rolno – spożywczemu;

11) terenach zieleni – należy przez to rozumieć 
tereny pokryte roślinnością pełniącą funkcje 
estetyczne, rekreacyjne lub izolacyjne, a w szcze-
gólności: lasy, zadrzewienia, zieleńce, skwery, 
trawniki, kwietniki, ogródki przydomowe, zieleń 
towarzyszącą terenom zabudowy;

12) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub 
informacyjnym ustawionym przez gminę;

13) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę 
informacyjną umieszczoną na istniejącym obiekcie 
budowlanym o powierzchni tablicy reklamowej 
do 0,7m2;

14) tablicy reklamowej typu billboard - należy 
przez to rozumieć reklamę o powierzchni tablicy 
reklamowej powyżej 5m2;

15) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć 
teren objęty projektem zagospodarowania, będą-
cym podstawą uzyskania pozwoleń/ dokonania 

zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn. zm.);

16) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków i obiektów budowlanych stanowiących 
obiekty kubaturowe, istniejących i projektowanych 
w granicach działki budowlanej lub w granicach 
terenu inwestycji;

17) wysokości zabudowy – należy przez to 
rozumieć pionowy wymiar budynku liczony od naj-
niższej rzędnej terenu przylegającego do budynku 
do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) 
lub punktu zbiegu połaci dachowych, a w przypad-
ku innych obiektów budowlanych pionowy wymiar 
obiektu liczony od najniższego poziomu terenu 
przylegającego do obiektu, do najwyższego punktu 
obiektu budowlanego;

18) działce budowlanej - należy przez to ro-
zumieć definicję działki budowlanej zawartą
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

19) terenie zabudowanym – należy przez to 
rozumieć teren z istniejącymi budynkami, położo-
nymi przy tej samej drodze, w odległości do 50m 
od granicy terenu inwestycji;

20) terenie niezabudowanym – należy przez to 
rozumieć teren bez istniejących budynków, poło-
żonych przy tej samej drodze, w odległości do 50m 
od granicy terenu inwestycji;

21) zabudowie - należy przez to rozumieć jeden 
budynek lub zespół budynków określonej funkcji 
wraz z budynkami i innymi obiektami budowla-
nymi oraz elementami zagospodarowania terenu 
towarzyszącymi tej zabudowie, w tym wymienio-
nymi w §18 niniejszej uchwały;

2. użyte w niniejszej uchwale pojęcia:
1) obiekt budowlany, budynek, budowla, 

budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek 
mieszkalny wielorodzinny, zabudowa zagrodo-
wa, budynek rekreacji indywidualnej, budynek 
gospodarczy, powierzchnia biologicznie czynna, 
odpowiadają przepisom i definicjom ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75, poz. 690, z późn. zm.);

2) budowle hydrotechniczne i piętrzące odpo-
wiadają przepisom i definicjom Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytu-
owanie (Dz. U Nr 86, poz. 579);

3) złoże kopaliny, praca geologiczna, robota 
górnicza, zakład górniczy, teren górniczy, odpowia-
dają przepisom i definicjom ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. 
Nr 228, poz.1947, z późn. zm.).
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DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach ob-
szaru objętego planem

Rozdział 1.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego

§ 7. Plan ustala następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują 
inaczej, w granicach terenów o tych samych sym-
bolach literowych:

a) wyróżnionych numerem 1 - adaptuje się 
istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu, 
z dopuszczeniem lokalizacji nowej zabudowy,

b) wyróżnionych numerem 2 – dopuszcza się 
lokalizację zabudowy wzdłuż istniejących dróg, 
pod warunkiem: poszerzenia pasów drogowych do 
parametrów ustalonych w planie, budowy dróg, 
realizacji uzbrojenia i wydzielenia działek budow-
lanych,

c) wyróżnionych numerem 3 - dopuszcza się 
lokalizację zabudowy, pod warunkiem:

- wydzielenia układu komunikacyjnego 
obsługującego projektowaną zabudowę (dróg 
publicznych lub wewnętrznych lub ustanowienie 
odpowiednich służebności gruntowych),

- realizacji uzbrojenia i wydzielenia działek 
budowlanych,

d) wyróżnionych numerem 4 - dopuszcza się 
lokalizację zabudowy, pod warunkiem:

- uwzględnienia występujących warunków 
fizjograficznych, w tym położenia w granicach
obszarów narażonych na podtopienia lub o wyso-
kim poziomie wód gruntowych oraz na obszarach 
występowania gleb pochodzenia organicznego,

- ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, oraz 
opracowania ich w formie dokumentacji geotech-
nicznej, na podstawie wykonanej dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej lub przeprowadzonych 
badań geotechnicznych,

- odpowiedniego posadowienia projek-
towanej zabudowy (realizacji budynków bez 
podpiwniczenia, o odpowiedniej wysokości po-
sadowienia parteru, wykonania odpowiednich 
izolacji, wykorzystania odpowiednich materiałów 
budowlanych);

2) wprowadza się następujące zasady kształto-
wania zabudowy:

a) wprowadza się nakaz ujednolicenia w ob-
rębie poszczególnych działek budowlanych formy 
i detalu architektonicznego budynków oraz elemen-
tów zagospodarowania terenu,

b) w przypadku konieczności nadbudowy ze 
względów technicznych istniejących obiektów, 
o wysokości równej lub większej od wysokości 
zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza się ich 

nadbudowę nie więcej niż o 1,5m lub o 15% ist-
niejącej wysokości obiektów,

c) dopuszcza się wprowadzenie w budynkach 
akcentów wysokościowych nieprzekraczających: 
0,2 powierzchni zabudowy budynku i do 130% 
wysokości dopuszczonej planem;

d) dopuszcza się lokalizację budynków przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w sytu-
acjach innych niż uregulowane przepisami prawa 
budowlanego, wyłącznie:

- na działkach budowlanych o szerokości 
niższej niż 16,0m i pod warunkiem, że zabudowa 
przy granicy działki nie przekracza 30% długości tej 
granicy,

- gdy projektowany budynek będzie przylegał 
całą powierzchnią swej ściany do ściany budynku 
o tej samej funkcji istniejącego lub projektowanego 
do realizacji na działce sąsiedniej;

e) jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują 
inaczej, wprowadza się wymóg:

- stosowania w budynkach dachów symetrycz-
nych dwu- lub wielospadowych i kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25o do 45o, z dopuszczeniem: 
realizacji dachów jednospadowych w przypad-
ku realizacji zabudowy przy granicy działki oraz 
zmniejszenia kąta nachylenia połaci dachowych 
budynków: produkcyjnych, usługowych, gospodar-
czych, garażowych i inwentarskich oraz budynków 
położonych w drugiej linii zabudowy (w głębi dział-
ki budowlanej),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na 
elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywno-
ści zabarwienia oraz stosowania koloru pokrycia 
dachowego nawiązującego do naturalnego koloru 
dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem zastoso-
wania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np.
grafitowego, ciemnobrązowego),

- lokalizacji we frontowej części działki bu-
dowlanej: budynku mieszkalnego, usługowego 
lub administracyjno-socjalnego, z dopuszczeniem 
lokalizacji pojedynczych garaży, a w głębi działki 
budowlanej lokalizacji: budynków gospodarczych, 
garażowych, obiektów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej i produkcyjnej 
oraz budynków i urządzeń budowlanych służących 
produkcji rolniczej,

- na terenach zabudowanych dopuszcza się 
lokalizowanie zabudowy o gabarytach i formie 
dostosowanej do zabudowy o tej samej funkcji 
istniejącej w sąsiedztwie, w szczególności dotyczy 
to zastosowania podobnych proporcji bryły budyn-
ków i formy dachów;

3) wprowadza się następujące zasady kształto-
wania linii zabudowy od strony wyznaczonych na 
rysunku planu istniejących i projektowanych dróg 
publicznych:

a) na terenach projektowanych osiedli zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana 
jest lokalizacja budynków mieszkalnych jedno-
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rodzinnych w wyznaczonych na rysunku planu 
obowiązujących liniach zabudowy,

b) na terenach zabudowanych wprowadza się 
wymóg:

- lokalizacji zabudowy z zachowaniem nie-
przekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej jako 
kontynuacja linii zabudowy wyznaczonej przez ist-
niejące na działkach sąsiednich budynki znajdujące 
się w najmniejszej odległości od pasa drogowego,

- w przypadku nie zachowania przez istniejącą 
zabudowę na działkach sąsiednich odległości od 
dróg publicznych wymaganych przepisami ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2007r. Nr 19 poz.115, z późn. zm.), nieprzekra-
czalną linię zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi 
przepisami,

c) na terenach niezabudowanych wprowadza 
się wymóg lokalizacji zabudowy w minimalnej 
odległości:

- 25,0 m – od krawędzi jezdni drogi wojewódz-
kiej,

- 15,0 m – od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej,

- 8,0 m – od linii rozgraniczającej drogi gmin-
nej lokalnej,

- 6,0 m – od linii rozgraniczającej drogi gmin-
nej dojazdowej,

- 4,0 m – od linii rozgraniczających wyznaczo-
nych na rysunku planu dróg wewnętrznych;

4) od terenów kolejowych wymagane zachowa-
nie odległości wynikających z przepisów z zakresu 
ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kole-
jowym (Dz.U. z 2007r. Nr 16 poz.94 z późn. zm.);

5) na terenach dopuszczonych do zabudowy 
przy lasach wymagane jest zachowanie wymagań 
przeciwpożarowych zawartych w Rozporządzeniu 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury 
w/s warunków technicznym, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie;

6) określa się następujące zasady dotyczące 
realizacji nowych ogrodzeń i wprowadza się:

a) od strony dróg publicznych:
- wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych 

o maksymalnej wysokości 1,8m,
- zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z pre-

fabrykatów betonowych,
b) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych, o wyso-

kości wyższej niż 2,2m (powyższy zakaz nie dotyczy 
terenów oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; 
P,U/RPZ; RPZ; PG/P,U i KO);

7) określa się następujące zasady lokalizowania 
reklam:

a) wprowadza się zakaz lokalizacji reklam 
w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
ZE; PE; WS; WS,ZP; ZP oraz w granicach pasów 
drogowych dróg publicznych,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji reklam, za 
wyjątkiem szyldów, w granicach terenów oznaczo-
nych symbolami: MW; MN; MN,LS; RM,LS; RM,MR; 

MR,LS; UK; RP; RP/PG; ZLD; LS; ZL i ZC,
c) dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych 

typu billboard wyłącznie w granicach terenów ozna-
czonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; PG/P,U; R;

8) określa się następujące zasady ochrony kra-
jobrazu i terenów zieleni, i wprowadza się:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudo-
wy o charakterze tymczasowym, poza terenami 
dopuszczonymi do zabudowy w planie,

b) wymóg zachowania istniejących zespołów 
zieleni wysokiej,

c) obowiązek wzbogacenia krajobrazu o zespoły 
zieleni śródpolnej, zalesienie gruntów rolnych ni-
skich klas oraz realizację założeń alejowych wzdłuż 
istniejących i projektowanych dróg publicznych 
o niskim natężeniu ruchu drogowego,

d) wymóg sukcesywnej rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych i terenów zdegradowanych, 
z wprowadzeniem na terenach poddanych rekulty-
wacji zieleni, zbiorników wodnych lub przywrócenie 
tych terenów do produkcji rolnej.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§ 8. W zakresie ochrony środowiska ustala 
się następujące wymogi dla zagospodarowania 
terenów:

1) dla rezerwatu przyrody „Zamczysko” - 
ustanowionego Zarządzeniem Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 kwietnia 1953r. 
(MP Nr A-30, poz.385), wymienionego w Obwiesz-
czeniu Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002r. 
w/s ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz.
Urz. Województwa Śląskiego Nr 1 poz.1):

a) adaptuje się istniejące zagospodarowanie 
terenu,

b) obowiązują zakazy i zasady zagospodarowa-
nia określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz ustalenia określone 
w ustanowionym planie ochrony;

2) dla parku krajobrazowego i otuliny parku 
krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”- usta-
nowionych Rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998r. w/s utwo-
rzenia Parku Krajobrazowego „Lasy na Górną 
Liswartą” (Dz.Urz. Województwa Częstochowskiego 
Nr 25 poz.269), wymienionego w Obwieszczeniu 
Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999r. w/s 
ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wyda-
nych przez Wojewodę Bielskiego, Częstochowskiego 
i Katowickiego przed dniem 1 stycznia 1999r.(Dz.Urz. 
Województwa Śląskiego Nr 8 poz. 42):

a) wymagane zagospodarowanie i zabudowa 
terenów zgodnie z ustaleniami planu,

b) obowiązują ograniczenia wymienione w za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia Nr 28/98 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998r.,
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c) obowiązują ustalenia określone w ustano-
wionym planie ochrony;

3) dla użytku ekologicznego „Dzicze Bagno”- 
ustanowionego rozporządzeniem Nr 7/2002 
Wojewody Śląskiego z dnia 27 lutego 2002r. w/s 
uznania za użytek ekologiczny torfowiska „Dzicze 
Bagno” w gminie Kłobuck (Dz.Urz. Województwa 
Śląskiego Nr 17 poz.527) oraz dla użytku ekolo-
gicznego „Bagno w Jeziorze”- ustanowionego 
rozporządzeniem Nr 10/2002 Wojewody Śląskie-
go z dnia 12 marca 2002r. w/s uznania za użytek 
ekologiczny torfowiska przejściowego i zbiornika 
wodnego pod nazwa „Bagno w Jeziorze” w gminie 
Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 
Nr 20 poz.658):

a) adaptuje się istniejące zagospodarowanie 
terenu,

b) na terenie wymienionych użytków ekolo-
gicznych obowiązują ograniczenia wprowadzone 
rozporządzeniami Nr 7/2002 i 10/2002 Wojewody 
Śląskiego, w tym wprowadzone zakazy:

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu,

- wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu i wydobywania 
torfu,

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
- wysypywania, zakopywania i wylewania 

odpadów lub innych nieczystości,
- zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,
- likwidowania małych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
- budowy budynków, budowli, obiektów małej 

architektury i tymczasowych obiektów budowla-
nych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt 
chroniony lub spowodować degradacje krajobra-
zu;

4) przy stosowaniu zakazów wymienionych po-
wyższych pkt 1-3 należy uwzględnić odpowiednie 
zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody zwalniające z ich stosowania;

5) w Rozporządzeniu nr 23/94 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994r. w/s 
uznania za pomnik przyrody (Dz.Urz. Województwa 
Częstochowskiego z 1995r. Nr 2 poz.2, z 1996r. Nr 2 
poz.5), wymienionym w Obwieszczeniu Wojewody 
Śląskiego z dnia 15 marca 1999r. w/s ustalenia wy-
kazu aktów prawa miejscowego wydanych przez 
Wojewodę Bielskiego, Częstochowskiego i Kato-
wickiego przed dniem 1 stycznia 1999r.(Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego Nr 8 poz.42) wykazano 
pomniki przyrody ożywionej położone w granicach 
gminy Wręczyca Wielka:

a) poz. 57/224 – buk pospolity (obwód 463cm) 
– położony Nadleśnictwo Kłobuck, oddz.241h, Le-
śnictwo Rybno,

b) poz. 57/225 – grupa drzew (30 szt) – lipa 

drobnolistna (26szt – obwód111-460cm) i lipa 
szerokolistna (4szt – obwód 176-461cm) - położona 
w Truskolasach przy kościele,

c) poz. 57/226 – grupa drzew (14 szt) - lipa drob-
nolistna (obwód152-410cm)- położona Truskolasy, 
cmentarz,

d) poz. 57/312 – dąb szypułkowy (obwód 
430cm) położony Nadleśnictwo Kłobuck, obręb 
Kłobuck Leśnictwo Rybno, oddz, 225i,

e) poz. 57/3131 - dąb szypułkowy (obwód 
394cm) położony Nadleśnictwo Kłobuck, obręb 
Kłobuck Leśnictwo Rybno, oddz, 228f,

f) poz. nr 57/314 - buk pospolity (obwód 480cm) 
położony Nadleśnictwo Kłobuck, obręb Kłobuck 
Leśnictwo Rybno, oddz, 241a,

g) poz. nr 57/315 - grupa drzew (12 szt.) dąb szy-
pułkowy (obwody 30-510) położony Nadleśnictwo 
Kłobuck, obręb Kłobuck Leśnictwo Rybno, oddz, 
256c,

h) poz. nr 57/316 – dąb szypułkowy (obwód 370) 
Nadleśnictwo Kłobuck, Obręb Kłobuck, Leśnictwo 
Skrzeszów, oddz. 265d,

i) poz. nr 57/317 – buk pospolity (obwód 463) 
położony Nadleśnictwo Kłobuck, obręb Kłobuck 
Leśnictwo Rybno, oddz,228f,

j) dla pomników przyrody ożywionej wy-
mienionych w powyższych pkt.5 a-i zgodnie 
z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 5 wpro-
wadzono zakazy:

- wycinki drzew i krzewów, niszczenie roślin 
i pozyskiwania ich części,

- dokonywania w bezpośrednim sąsiedztwie 
zmian, które mogą negatywnie wpłynąć na przed-
miot ochrony,

- umieszczania na obiektach lub w ich grani-
cach tablic, napisów, ogłoszeń nie związanych z ich 
ochroną;

6) na terenie gminy Wręczyca Wielka Rozporzą-
dzeniami Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 
2006r. ustanowiono pomniki przyrody ożywionej:

a) rozporządzeniem nr 20/06, w/s ustanowienia 
pomnika przyrody: grupy jednogatunkowej dwóch 
sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (obwody 
pni 380 i 440cm) położonego obok kapliczki przy 
drodze z Piły do Nowin, w miejscowości Klepacz-
ka, na działce nr ew. 243/1, (Dz.Urz. Województwa 
Śląskiego Nr 51 poz. 1425),

b) rozporządzeniem nr 21/06, w/s ustanowienia 
pomnika przyrody: grupy jednogatunkowej dwóch 
sztuk drzew gatunku olsza czarna (obwody pni 260 
i 270cm) położonego naprzeciw posesji przy ul. Flo-
riańskiej 3, w miejscowości Grodzisko, na działce 
nr ew. 223/4, (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 
51 poz. 1426),

c) rozporządzeniem nr 22/06 w/s ustanowie-
nia pomnika przyrody – drzewa gatunku lipa 
szerokolistna (obwód pnia 740cm) położonego 
w miejscowości Pierzchno 36, na działce nr 
ew.166,(Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 51 
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poz.1427),
d) rozporządzeniem nr 24/06 w/s ustanowienia 

pomnika przyrody – drzewa gatunku wiąz górski 
(obwód pnia 440 cm) położonego przy posesji 104a 
w miejscowości Jezioro , na działce nr ew/345 (Dz.
Urz. Województwa Śląskiego Nr 51 poz. 1429),

e) dla pomników przyrody wymienionych w po-
wyższych pkt.6 a-d wprowadzono zakazy:

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu,

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
- umieszczania tablic reklamowych;
7) wprowadza się szczególną ochronę walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych dolin rzek: Białej 
Okszy, Gorzelanki, Kocinki, Kopki, Pankówki, Szar-
lejki i Węglowiczanki (rzek z towarzyszącymi łąkami 
i pastwiskami, terenów podmokłych lub zagro-
żonych podtopieniami), stanowiących korytarze 
ekologiczne, poprzez wprowadzenie:

a) nakazu zachowania naturalnych dolin rzek 
i terenów łąk i pastwisk związanych z tym rzekami, 
z dopuszczeniem:

- prowadzenia niezbędnych robót związanych 
z regulacją lub utrzymaniem wód,

- realizacji zbiorników wodnych retencyj-
nych,

b) zakazu wznoszenia obiektów budowlanych, 
w tym szczególnie obiektów ograniczających 
możliwość spływu wód i powietrza, za wyjątkiem 
realizacji:

- zbiorników i urządzeń wodnych,
- urządzeń infrastruktury technicznej,
- innych elementów zagospodarowania terenu 

wymienionych w §10 ust.4 uchwały,
c) zakazu składowania lub gromadzenia: ście-

ków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych 
oraz innych materiałów i odpadów, które mogą 
zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody 
lub mogących pogorszyć walory estetyczne środo-
wiska;

8) wprowadza się zakaz lokalizacji nowej za-
budowy w odległości mniejszej niż 30m od linii 
brzegowej rzek; powyższy zakaz nie dotyczy loka-
lizacji budynków gospodarstw rybnych związanych 
z obsługą sąsiadujących zbiorników wodnych;

9) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo-
ści w odległości poniżej:

a) 5,0m od linii brzegowej rzek oraz od górnej 
krawędzi stawów i kanałów,

b) 1,5m od górnej krawędzi rowów;
10) wprowadza się szczególną ochronę terenów 

leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
ZL i LS poprzez wprowadzenie:

a) zakazu wznoszenia obiektów budowlanych, 
za wyjątkiem dopuszczenia realizacji:

- elementów zagospodarowania terenu wy-
mienionych w: §10 ust.4, § 46 i § 47 uchwały,

- urządzeń infrastruktury technicznej, w przy-
padku braku możliwości ich lokalizacji poza 

terenami leśnymi i pod warunkiem ich realizacji 
w oparciu o istniejące drogi leśne,

b) zakazu przekształceń powierzchni terenu 
i prowadzenia prac ziemnych mogących zniszczyć 
lub ograniczyć żywotność drzewostanu i chro-
nionych roślin, a także wpływać niekorzystnie na 
zmianę stosunków wodnych,

c) zakazu składowania lub gromadzenia: ście-
ków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych 
oraz innych materiałów i odpadów, które mogą 
zanieczyścić środowisko lub mogących pogorszyć 
walory estetyczne środowiska;

11) ustala się obowiązek zachowania istnie-
jących zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, z dopuszczeniem wycinki drzew na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, po uzyskaniu decyzji 
wymaganych tą ustawą;

12) wprowadza się zalesianie terenów rolnych 
nieprzydatnych dla prowadzenia produkcji rolnej, 
w tym gruntów rolnych położonych poza terena-
mi przeznaczonymi w planie do dolesienia, przy 
wskazaniu do zalesiania terenów rolnych niższych 
klas bonitacyjnych położonych w sąsiedztwie 
istniejących kompleksów leśnych oraz zakładów 
produkcyjnych;

13) przy zalesianiu i zadrzewianiu wprowadza 
się wymóg stosowania gatunków rodzimych, 
dostosowanych do występującego podłoża grun-
towego, zgodnych z siedliskiem;

14) wprowadza się obowiązek ochrony terenów 
rolnych, w tym szczególnie gleb III klasy bonitacyj-
nej, gleb pochodzenia organicznego, łąk i pastwisk 
oraz terenów zmeliorowanych, poprzez ograni-
czenie możliwości lokalizacji zabudowy (w tym 
zabudowy związanej z produkcją rolną) wyłącznie 
na zasadach określonych w planie;

15) warunkiem zmiany zagospodarowania tere-
nów, lokalizacji zabudowy i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w granicach gruntów rolnych i leśnych, 
powodujących zmianę ich przeznaczenia na inne 
cele, jest zachowanie zgodności z przepisami 
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr121 poz.1266 
z późn. zm.);

16) warunkiem lokalizacji obiektów budowla-
nych w granicach obszarów zmeliorowanych jest 
odpowiednia przebudowa urządzeń melioracyj-
nych, w tym drenażu oraz rowów melioracyjnych, 
w uzgodnieniu z organem do spraw melioracji 
i urządzeń wodnych;

17) na terenie objętym planem wprowadza się 
ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód 
płynących i podziemnych oraz gruntu i wprowadza 
się:

a) wymóg przeprowadzenia działań związanych 
z uporządkowaniem gospodarki wodno-ście-
kowej,w tym gospodarki ściekami sanitarnymi 
i przemysłowymi,
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b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu i wód,

c) wymóg postępowania z odchodami po-
chodzenia zwierzęcego zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007r. o na-
wozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 132 poz. 877 z późn. zm.),

d) na terenach przemysłowych, składowych, 
związanych z gospodarowaniem odpadami oraz 
terenach zagrożonych zanieczyszczeniem ropo-
pochodnymi (bazy transportowe, parkingi, stacje 
paliw, warsztaty napraw sprzętu i pojazdów itp) 
wprowadza się wymóg utwardzenia i uszczelnienia 
powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w spo-
sób uniemożliwiający przedostawanie ścieków do 
ziemi oraz wymóg oczyszczenia ścieków z tych 
powierzchni do poziomów określonych w prze-
pisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  
Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z póżn. 
zm.);

18) nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji 
planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad 
ochrony powierzchni ziemi zawartych w przepisach 
odrębnych oraz wprowadza się:

a) nakaz minimalizowania przekształceń po-
wierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez 
właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadza-
nie wód opadowych,

b) nakaz zdjęcia całej warstwy próchnicznej gle-
by zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót 
ziemnych, oraz jej odpowiednie zdeponowanie 
i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych 
lub poddawanych rekultywacji;

19) prowadzenie rekultywacji zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych oraz zasadami określo-
nymi w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze;

20) zagospodarowanie terenów winno 
uwzględniać występujące złoża kopalin, z za-
bezpieczeniem obecnych i przyszłych potrzeb 
eksploatacji złóż;

21) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków 
niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub za-
stosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań 
technicznych ograniczających emisję zanieczysz-
czeń do poziomów dopuszczalnych przepisami 
z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska,

b) w prowadzonej działalności – usługach, 
działalności gospodarczej i produkcyjnej, w tym 
przy hodowli zwierząt, wprowadza się wymóg 
stosowania instalacji i technologii zapewniających 

ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych 
do powietrza do poziomów dopuszczalnych prze-
pisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, oraz eliminujących 
powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami 
na tereny sąsiednie;

22) w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
niejonizującym w przypadku lokalizacji nowych 
obiektów elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych wprowadza się ograniczenie ich lokalizacji 
w sposób określony w §15 pkt 11 uchwały;

23) na terenach oznaczonych symbolami: RP, 
RP/PG, ZLD, LS, ZL, ZE, PE i ZP wprowadza się 
zakaz zagospodarowania terenów dla celów zwią-
zanych z uprawianiem sportów lub rekreacji przy 
użyciu pojazdów silnikowych jednośladowych 
i wielośladowych;

24) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku, dla terenów oznaczonych symbo-
lami:

a) MN,U i MN/P,U - jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej,

b) MN,RM i RM,MR – jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej – zagrodowej,

c) RM,MR/U - jak dla terenów rekreacyjno – wy-
poczynkowych;

25) na terenach objętych planem wprowadza 
się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, 
usług i produkcji powodujących powstawanie emi-
sji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach 
materialnych lub pogarszać walory estetyczne 
środowiska;

26) oddziaływanie związane z prowadzoną 
działalnością (emisja gazów, odorów, pyłów, ha-
łasu, promieniowania itp.) nie może powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
granicami terenu do którego ma prawo prowadzą-
cy działalność;

27) w granicach obszaru objętego planem, za 
wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: P, 
PG/PU i RTCN ustala się zakaz lokalizacji nowej 
działalności gospodarczej i usług kwalifikowanych
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227, z późn. zm);

28) na terenach przeznaczonych na cele 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczo-
nych symbolami: MW; MN; MN,LS; RM; RM,LS; 
RM,MR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; 
US i UK ustala się zakaz lokalizacji nowej działal-
ności gospodarczej i usług kwalifikowanych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, w rozumieniu ustawy powołanej 
w powyższym pkt 27.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-
ków i dóbr kultury współczesnej

§ 9. 1. Wprowadza się ochronę obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków:

1) kościoła p.w. św. Mikołaja w Truskolasach 
wraz z najbliższym otoczeniem (dawny cmentarz 
przykościelny, w granicach ogrodzenia kościoła) 
- kościół drewniany, zrębowy, z 1737 roku;

2) cmentarza z murem i kaplicą cmentarną 
w granicach ogrodzenia, położonych w Truskola-
sach (cmentarz założony w 1 połowie XIX wieku, 
z zielenią oraz mur z 1847 roku);

3) stanowiska archeologicznego położonego 
w Grodzisku;

4) stanowiska archeologicznego położonego 
w Hutce (pracownie krzemieniarskie).

2. Ustala się następujące zasady ochrony obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków:

1) wprowadza się zakaz lokalizacji nowych 
obiektów budowlanych stanowiących obiekty ku-
baturowe;

2) dopuszcza się wyłącznie działania nie obni-
żające wartości historycznej zabytków;

3) obowiązuje uzyskanie decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na 
wszelkie roboty przy obiektach.

3. Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej 
„B” - ochrony zasadniczych elementów rozplano-
wania i zabudowy i ustala się następujące zasady 
ochrony :

1) B1- tereny chronionych układów przestrzen-
nych wsi: Truskolasy i Wręczyca Wielka, w granicach 
których ustala się:

- utrzymanie historycznego rozplanowania 
zespołu poprzez zachowanie pierwotnego układu 
ulic i zasad rozmieszczania budynków w granicach 
poszczególnych nieruchomości,

- zachowanie wartościowych drzew i grup 
zieleni;

2) B2 – tereny dawnego zespołu folwarcznego 
w Kalei, w granicach którego ustala się:

- wymóg rozmieszczenia projektowanej za-
budowy i zagospodarowania terenu w sposób 
nawiązujący do rozplanowania tradycyjnych ze-
społów folwarcznych,

- zachowanie wartościowych drzew i grup 
zieleni;

3) B3 – cmentarze,
a) teren cmentarz grzebalnego rzymsko-kato-

lickiego w Kalei,
b) teren cmentarz grzebalnego rzymsko-kato-

lickiego w Czarnej Wsi,
c) teren po cmentarzu wojennym w Węglowi-

cach,
d) w granicach cmentarzy wymienionych w pkt 

a-c ustala się:
- utrzymanie historycznego rozplanowania 

układu: alei, linii kwater, zadrzewienia,
- zachowanie wartościowych drzew i grup 

zieleni,
- wymóg pozostawienia „in situ” nagrobków 

powstałych przed 1939 rokiem;
4) B4 – zespoły kościelne:
a) teren wokół zespołu kościoła parafialnego

w Truskolasach,
b) teren kościoła parafialnego parafialnego

w Kalei, w granicach ogrodzenia,
c) teren kościoła parafialnego w Czarnej Wsi

wraz z plebanią,
d) w granicach zespołów kościelnych wymie-

nionych w pkt a-c ustala się:
- utrzymanie historycznego rozplanowania 

zespołu,
- zachowanie wartościowych drzew i grup 

zieleni;
5) W granicach stref ochrony konserwatorskiej 

„B” ustala się ponadto:
a) obowiązek uzyskania opinii Śląskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków dla:
- lokalizacji obiektów budowlanych będących 

obiektami kubaturowymi,
- projektów budowlanych: budynków nowo 

wznoszonych oraz rozbudowy i nadbudowy istnie-
jących budynków,

- projektów ogrodzeń i reklam w granicach 
wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej B3 
i B4 (dotyczy cmentarzy i zespołów kościelnych);

b) wymóg odtwarzania zieleni rodzimymi ga-
tunkami drzew i krzewów,

4. Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej 
K - strefy ochrony krajobrazu kulturowego obej-
mującego obszary po prowadzonej eksploatacji 
i przerobu żelaza, w granicach których:

1) wprowadza się obowiązek zachowania śla-
dów eksploatacji w postaci hałd;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów 
budowlanych przysłaniających widok na hałdy.

5. Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej 
W - strefę ścisłej kontroli najcenniejszych stanowisk 
archeologicznych obejmujące:

1) grodzisko wczesnośredniowieczne, pierście-
niowe w miejscowości Grodzisko;

2) pracownie krzemieniarskie w miejscowości 
Hutka;

3) inne stanowiska archeologiczne o najwyższej 
wartości poznawczej;

4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
W wprowadza się następujące zasady ochrony:

a) obszar strefy W winien być chroniony przed 
prowadzeniem inwestycji związanych z naru-
szeniem struktury gruntu oraz przed niwelacją 
terenu,

b) warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań 
inwestycyjnych związanych z naruszeniem struk-
tury gruntu jest przeprowadzenie wyprzedzających 
badań ratowniczych w zakresie określonym przez 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej 

OW - strefy obserwacji archeologicznej, w grani-
cach tych stref, w przypadku podejmowania działań 
związanych z naruszeniem gruntu obowiązkowe 
jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem arche-
ologicznym.

7. Wprowadza się ochronę stanowisk archeolo-
gicznych położonych poza strefą OW, w granicach 
których w przypadku podejmowania działań zwią-
zanych z naruszeniem gruntu obowiązkowe jest 
prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeolo-
gicznym

8. Wprowadza się ochronę obiektów ujętych 
w ewidencji zabytków:

1) w miejscowości Bieżeń:
a) kaplica murowana przy ul. Strażackiej,
b) kaplica murowana przy ul. Ogrodowej,
c) domy drewniane ul. Strażacka 2;
2) w miejscowości Borowe:
a) kaplica murowana przy ul. Długiej;
3) w miejscowości Bór Zapilski:
a) kaplica drewniana,
b) domy drewniane nr: 52 i 74;
4) w miejscowości Czarna Wieś:
a) kościół parafialny p.w. św. Jacka drewniany,

pochodzący z lat 1919-21, architekt Stefan Szyller, 
z ogrodzeniem, przy ul. Kościelnej,

b) cmentarz oraz kaplica cmentarna z 1937 roku, 
przy ul. Szkolnej,

c) domy drewniane: ul. Słoneczna 69 i ul. Ko-
ścielna 77;

5) w miejscowości Długi Kąt:
a) krzyż przydrożny żeliwny,
b) dom murowany nr 9;
6) w miejscowości Grodzisko:
a) domy drewniane: ul. Nadrzeczna 2 i ul. Ogro-

dowa 10;
7) w miejscowości Hutka:
a) kaplica murowana przy ul. Głównej,
b) domy drewniane ul. Leśna, 16, 36 i 37;
8) w miejscowości Jezioro:
a) krzyż przydrożny,
b) leśniczówka Połamaniec z zielenią towarzy-

szącą,
c) domy drewniane nr: 18, 20, 21, 27, 44 (dawna 

szkoła), 56 i 77;
9) w miejscowości Kalej:
a) kościół parafialny murowany z lat 1924-27

wraz z ogrodzeniem i murowaną plebanią,
b) domy drewniane ul. Główna: 51, 97, 99, 113, 

116, 148, 180, 194, 218, 225;
10) w miejscowości Klepaczka:
a) kaplica murowana,
b) domy drewniane nr 67 i 69;
11) w miejscowości Nowiny:
a) krzyż z 1935r. i krzyż przydrożny przy ul. Dłu-

giej;
12) w miejscowości Pierzchno:

a) domy drewniane nr: 41, 50,
b) osada leśna: leśniczówka i obora murowana, 

starodrzew;
13) w miejscowości Piła Pierwsza:
a) kaplica murowana,
b) domy drewniane nr: 3, 6, 8, 10, 15;
14) w miejscowości Piła Druga:
a) domy drewniane ul. Sportowa: 25, 30, 59, 

60;
15) w miejscowości Puszczew:
a) kaplica drewniana z końca XIX wieku,
b) kaplica murowana z początku XIX wieku,
c) dom drewniany nr 49;
16) w miejscowości Truskolasy:
a) schody z tarasem i balustradą przy kancelarii 

parafialnej kościoła p.w. św. Mikołaja,
b) kaplica drewniana z końca XIX wieku przy 

ul. Częstochowskiej,
c) domy drewniane: ul. Dębieczna 44, ul. Czę-

stochowska 37i 39 oraz ul. Opolska 1;
17) w miejscowości Węglowice:
a) przedszkole, murowane z lat dwudziestych 

XX wieku,
b) poczta, murowana, dawniej dwór,
c) miejsce po dawnym cmentarzu;
18) w miejscowości Wręczyca Wielka:
a) domy drewniane: ul. Śląska 24 i ul. Mickie-

wicza 1 i 43,
b) dom murowany ul. Śląska 1;
19) w miejscowości Zamłynie:
a) kapliczka drewniana,
b) domy drewniane nr 49 i 61,
c) domy drewniane z jednospadowym dachem 

nr 39 z 1903 roku i nr 11.
9. Dla obiektów i obszarów wymienionych w po-

wyższym ust. 8 obowiązuje:
1) opiniowanie przez Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków wszelkich prac przy obiektach 
mających wpływ na zmianę ich wyglądu;

2) w przypadku konieczności rozbiórki wymaga-
ne jest wyprzedzające sporządzenie inwentaryzacji 
architektoniczno-budowlanej.

Rozdział 4.
Zasady zagospodarowania terenów dla celów re-
kreacyjno-wypoczynkowych

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami: RM,MR/U; MR,LS; RM,MR; RM,LS; 
U,LS; US i ZD oraz tereny leśne, przyleśne oraz 
położone w pobliżu rzek i zbiorników wodnych są 
przeznaczone dla wykorzystania na cele rekreacyj-
no – wypoczynkowe.

2. W granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami:

1) RM,MR/U – wymagane jest przekształcenie 
terenów na cele usługowe związane z rekreacją, 
wypoczynkiem, obsługą ruchu turystycznego;

2) MR,LS i RM,MR - wymagana jest lokalizacja 
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obiektów związanych z wypoczynkiem indywidu-
alnym;

3) RM,LS – wymagana jest lokalizacja obiektów 
obiektów agroturystycznych;

4) U,LS - wymagana jest lokalizacja obiektów 
związanych z rekreacją masową poprzez urządzenie 
miejsc dla organizacji festynów i koncertów oraz 
placów zabaw dla dzieci;

5) US- wymagana jest modernizacja istnieją-
cych lub realizacja nowych obiektów sportowych 
(boisk), z realizacją dodatkowych obiektów i urzą-
dzeń sportowych.

3. Teren ogrodów działkowych przeznaczony jest 
do zachowania istniejącego przeznaczenia i zago-
spodarowania, jako teren służący wypoczynkowi 
indywidualnemu.

4. Zagospodarowanie terenów: leśnych, przyle-
śnych oraz położonych w pobliżu rzek i zbiorników 
wodnych, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wy-
maga wytyczenia/ urządzenia ścieżek spacerowych, 
rowerowych lub konnych, lokalizację terenowych 
urządzeń sportowych oraz urządzenia miejsc wy-
poczynku wyposażonych w niezbędne urządzenia 
(parkingi dla samochodów, miejsca do grillowania, 
ławeczki, śmietniki, toalety).

5. Szczegółowe zasady zagospodarowania tych 
terenów określono w dziale IV niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kazy zabudowy

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem, za wyjąt-
kiem terenów oznaczonych symbolami: MN/P,U; 
P; P,U; P,U/RPZ i PG/PU wprowadza się zakaz loka-
lizacji nowych:

1) składów, baz;
2) obiektów sprzedaży opału i materiałów bu-

dowlanych;
3) punktów zbierania odpadów, w tym złomu.
2. Warunkiem lokalizacji projektowanego 

zainwestowania jest zachowanie przepisowych 
odległości od istniejących sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej.

3. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napo-
wietrznych elektroenergetycznych, w odległościach 
pozwalających na zachowanie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja projektowanego zainwestowa-
nia przy ropociągu w sposób zachowujący strefę 
bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe do dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 243 poz.2063 z późn. zm.).

5. Warunkiem lokalizacji elektrowni wiatrowych 

jest:
1) zachowanie przepisowych odległości od ist-

niejących elementów zagospodarowania terenu, 
w tym urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zachowanie minimalnej odległości 500m od 
projektowanych elektrowni do granicy terenów 
dopuszczonych do lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej lub rekreacji indywidualnej;

3) uwzględnienie uwarunkowań fizjograficz-
nych.

6. W granicach obszaru objętego planem wpro-
wadza się zakaz lokalizacji nowych wolnostojących 
masztów lub wież telekomunikacyjnych.

7. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują 
inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza 
się zakaz:

1) realizacji nowych obiektów budowlanych 
o wysokości łącznej powyżej 60,0m,

2) realizacji budynków o powierzchni zabudowy 
powyżej 1000,0 m2;

3) obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych

§ 12. 1. Do terenów publicznych zalicza się 
tereny usług publicznych oraz tereny handlu i ga-
stronomii.

2. W granicach przestrzeni publicznych wpro-
wadza się nakaz:

1) stosowania form obiektów charakteryzują-
cych się wysokimi walorami architektonicznymi;

2) realizacji urządzonych miejsc spotkań miesz-
kańców w formie placów, skwerów, placów zabaw, 
placów gry, boisk - z zielenią, ciągami pieszymi 
i rowerowymi;

3) realizacji parkingów w ilości zapewniającej 
prawidłową obsługę komunikacyjną.

3. Realizacja ustaleń planu winna zapewniać 
osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania 
się w obrębie terenów związanych z obiektami 
użyteczności publicznej i komunikacją.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

§ 13. 1. Prowadzenie prac geologicznych i ro-
bót górniczych oraz zagospodarowanie terenów 
w granicach ustanowionych terenów górniczych, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze.

2. Dopuszcza się zmianę granic terenów górni-
czych lub wyznaczenia nowych terenów górniczych, 
w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: PG; PG/P,U i RP/PG po uzyska-
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niu decyzji i koncesji wymaganych przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w/s 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym 
są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52 poz.315), 
w odległości 150m wokół cmentarzy grzebalnych 
ustala się strefę ochrony sanitarnej, w granicach 
której obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy mieszkaniowej;
2) zakładów: produkujących lub przechowują-

cych artykuły żywności i żywienia zbiorowego;
3) studni i innych ujęć wody służących do czer-

pania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
4. Dopuszcza się zmniejszenie strefy ochrony 

sanitarnej wokół cmentarzy grzebalnych do 50m, 
pod warunkiem że teren położony w odległości 
w granicach od 50 – 150m od cmentarza, posiada 
sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające 
z wody są do tej sieci podłączone.

5. W granicach wniesionego na rysunku planu 
obszaru objętego decyzją Wojewody Śląskiego nr 
RR-AG.III/JL/5344/1-3/03 z dnia 8 grudnia 2003r. 
o ustaleniu lokalizacji płatnej autostrady A1 i na 
terenach sąsiadujących wymagane zachowanie 
ograniczeń wprowadzonych tą decyzją, w tym nie 
lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej lub 
innej zabudowy dla stałego pobytu ludzi w odle-
głości 150m od granicy obszaru objętego decyzją 
o ustaleniu lokalizacji autostrady .

DZIAŁ III.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

Rozdział 1.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji

§ 14. 1. Powiązanie obszaru objętego planem 
z układem zewnętrznym zapewniają drogi istnie-
jące:

1) drogi wojewódzkie: nr 493 Blachownia 
– Kłobuck, tworząca układ północ-południe oraz 
nr 494 Częstochowa - Olesno, tworząca układ 
zachód-wschód - zapewniające powiązanie 
gminy Wręczyca Wielka z sąsiednimi gminami: 
Częstochowa, Kłobuck, Panki, Herby i Blachow-
nia, obsługujące pośrednio i bezpośrednio tereny 
położone w granicach obszaru objętego planem, 
dostępne przez istniejące skrzyżowania i istniejące 
zjazdy, poprzez realizację skrzyżowań i układu dróg 
lokalnych, w tym dróg zbierających równoległych 
do dróg wojewódzkich, zapewniających dodatkowy 
dostęp do dróg wojewódzkich;

2) drogi powiatowe nr: 08289, 08288, 08287, 
08286, 08285, 08284, 08282, 08280, 08279, 08277, 
08271, 08270, 08269, 08268, 08262, zapewniające 
powiązanie obszaru objętego planem z miejsco-

wościami sąsiednimi, obsługujące bezpośrednio 
tereny położone w granicach obszaru objętego 
planem, z realizacją skrzyżowań i układu dróg 
lokalnych, zapewniających dodatkowy dostęp do 
dróg powiatowych;

3) drogi gminne - lokalne, stanowiące powiąza-
nie układu podstawowego z drogami powiatowymi 
i wojewódzkimi, zapewniające lokalne połączenia 
w granicach obszaru objętego planem i obsługę 
istniejącej zabudowy;

4) gminne drogi dojazdowe, zapewniające do-
jazd do terenów zainwestowanych;

5) drogi wewnętrzne umożliwiające bezpośred-
nią obsługę terenów przylegających, stanowiące:

a) ciągi pieszojezdne,
b) dojazdy wewnętrzne, obsługujące istniejącą 

zabudowę,
c) dojazdy do pól i terenów leśnych,
d) drogi zakładowe.
2. Realizacja inwestycji w granicach obszaru 

objętego decyzją o ustaleniu lokalizacji autostra-
dy płatnej A-1, zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach, dotyczących realizacji autostrad płat-
nych, z zachowaniem ustaleń zawartych w decyzji 
lokalizacyjnej autostrady.

3. Parametry projektowanych dróg gminnych 
lokalnych i dojazdowych winny spełniać wymaga-
nia wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych i Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
sytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), z zastrzeżeniem 
ust.4.

4. W obrębie terenów zainwestowanych dopusz-
cza się zmniejszenie szerokości dróg publicznych na 
zasadach określonych w §7 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania

5. Parametry projektowanych dróg wewnętrz-
nych:

1) muszą zapewniać dostęp do drogi publicznej 
odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu 
ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochro-
ny przeciwpożarowej;

2) szerokość jezdni winna być nie mniejsza 
niż określona w przepisach z zakresu Prawa bu-
dowlanego oraz w przepisach dotyczących dróg 
pożarowych;

3) drogi winny być zakończone placem manew-
rowym, umożliwiającym nawracanie pojazdów.

6. W granicach terenów z możliwością zabu-
dowy w głębi terenu dopuszcza się lokalizowanie 
niewyznaczonych na rysunku planu dróg we-
wnętrznych o parametrach określonych w ust.5 
umożliwiających dojazd do działek budowlanych 
położonych w drugiej linii zabudowy.
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7. W granicach terenów oznaczonych symbola-
mi: R, RP, ZLD, LS i ZL dopuszcza się wyznaczenie 
ścieżek: pieszych, rowerowych, konnych oraz dróg 
wewnętrznych, w oparciu o istniejące ścieżki i dro-
gi polne, pod warunkiem zachowania wymagań 
wynikających z ustaleń planu.

8. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
i wewnętrznych dopuszcza się lokalizację

1) obiektów mieszczących się w definicji: „dro-
gi” i „korony drogi” w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych oraz zieleń przydroż-
ną lub izolacyjną;

2) wiat przystankowych i wiat przystankowych 
wraz z kioskami, o pow. zabudowy do 10m2;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, 
pod warunkiem uwzględnienia planowanej budo-
wy lub przebudowy dróg.

9. Lokalizacja zjazdów z istniejących i projekto-
wanych dróg określana przez zarządcę drogi.

10. Wymagane zagospodarowanie terenów 
inwestycji w sposób zabezpieczający dostawy 
towarów z własnego terenu oraz w sposób umoż-
liwiający wjazd i wyjazd na drogę przodem 
samochodu.

11. Ustala się następujące zasady obsługi par-
kingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb 
parkingowych związanych z projektowanymi inwe-
stycjami w granicach terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala się następujące 
wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc po-
stojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc 
postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 mp / 1 miesz-
kanie,

b) dla usług i zabudowy związanej z prowadze-
niem działalności gospodarczej, w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności, w tym:

- 1 mp / 30m2 p.u. związanej z obsługą klientów 
lub powierzchni sprzedaży,

- 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę,
- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach 

gastronomicznych,
- 1 mp / 3 użytkowników w gabinetach lekar-

skich, fryzjerskich, kosmetycznych,
- 1 mp / 10 użytkowników w obiektach rozryw-

kowych lub sportowych.

Rozdział 2.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej

§ 15. Ustala się obsługę terenów zainwestowa-
nych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących 
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:
a) z istniejących i projektowanych sieci wodo-

ciągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub 
technicznie dopuszcza się realizację indywidual-
nych ujęć wód podziemnych,

c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o lokalne 
kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami 
niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych 
o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu 
o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, 
z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i reali-
zację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z poźn. zm.);

4) obsługa telekomunikacja:
a) łączność przewodowa w oparciu o istniejące 

sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszcze-
niem ich rozbudowy, zgodnie przepisami z zakresu 
Prawa telekomunikacyjnego;

b) łączność bezprzewodowa w oparciu o ist-
niejące urządzenia, z dopuszczeniem montażu 
urządzeń telekomunikacyjnych na istniejących 
obiektach budowlanych (nie dotyczy budynków 
mieszkalnych, szkół i przedszkoli), pod warunkiem 
zachowania maksymalnej wysokości obiektów 
dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych;

5) dla terenów położonych w granicach wyzna-
czonych aglomeracji na podstawie art.43 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. 
Nr239, poz.2019, z późn. zm.):

a) wprowadza się się wymóg odprowadzenia 
ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winne 
być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach 
do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych 
i wywożone do punktu zlewnego;

6) dla terenów położonych poza wyznaczony-
mi aglomeracjami o których mowa w ust. 5 ścieki 
winne być gromadzone w bezodpływowych zbior-
nikach do okresowego gromadzenie nieczystości 
ciekłych i wywożone do punktu zlewnego lub winny 
być oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków;

7) odprowadzenie ścieków produkcyjnych 
zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

8) dla odprowadzenia wód opadowych wpro-
wadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być 
odprowadzane na własny teren nieutwardzony, 
z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań tech-
nicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie 
nieruchomości lub odprowadzenia nadmiaru wód 
do rowów melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się 
realizację kanalizacji deszczowej,
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c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać 
czystość wód odbiorników,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wód opado-
wych i roztopowych z terenów dróg i parkingów 
– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
narażonych na zanieczyszczenia wymagają oczysz-
czenia do poziomu określonego w przepisach 
z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne, a rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód 
muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

9) postępowanie z odpadami zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz.1243 z późn. zm.), po 
uzyskaniu wymaganych decyzji:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone 
w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone 
na urządzone składowisko odpadów komunal-
nych,

b) w przypadku powstawania odpadów z gru-
py niebezpiecznych wprowadza się obowiązek 
ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio 
wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników 
i przekazywanie podmiotom posiadającym wła-
ściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z 
gospodarowania tymi odpadami;

10) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realiza-
cja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

11) warunkiem lokalizacji urządzeń infrastruk-
tury technicznej jest:

a) uzyskanie prawa do dysponowania tere-
nem,

b) zachowanie przepisowych odległości od 
istniejącej i dopuszczonej planem zabudowy

c) uwzględnienie uwarunkowań fizjograficz-
nych.

Rozdział 3.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści objętych planem na działki budowlane

§ 16. 1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują 
inaczej, minimalna wielkość nowo wydzielanych 
działek budowlanych powinna wynosić:

1) 800,0 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej;

2) 600,0 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zbliźniaczonej;

3) 1000,0 m2 - dla zabudowy związanej z rekre-
acją indywidualną;

4) dla zabudowy o innych funkcjach, w tym 
usługowej i produkcyjnej – o powierzchni umoż-
liwiającej lokalizację projektowanej zabudowy, 
parkingów i terenu biologicznie czynnego zgodnie 
z ustaleniami planu.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej 
powierzchni niż ustalona w ust.1:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;
2) dla regulacji granic;
3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, 

rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń in-
frastruktury technicznej.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią 
inaczej, ustala się następujące szerokości frontów 
nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) minimalna szerokość 20,0 m;
2) dopuszcza się możliwość zmniejszenia sze-

rokości ustalonej w pkt.1) jedynie w przypadku, 
gdy na działkach bezpośrednio sąsiadujących ist-
nieje lub jest projektowana lokalizacja zabudowy 
o tej samej funkcji lub gdy zachodzi konieczność 
nawiązania się do granic istniejących działek ewi-
dencyjnych, przy czym minimalna szerokość działki 
dla zabudowy wolnostojącej winna wynosić 16,0 m 
a dla zabudowy zbliźniaczonej 10,0m.

4. Przebieg projektowanych granic działek 
budowlanych winien nawiązywać do układu ist-
niejących granic działek ewidencyjnych lub do 
projektowanego układu drogowego.

5. Na terenach, na których dopuszcza się 
utworzenie działek budowlanych w drugiej linii 
zabudowy, ustala się warunek wydzielenia dróg 
wewnętrznych spełniających wymagania określone 
w §14 ust.5 lub ustanowienie odpowiednich służeb-
ności dla prowadzenia dojazdu i uzbrojenia.

Rozdział 4.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17. 1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospo-
darowania terenów zgodnie z ustaleniami planu 
mogą one być wykorzystywane wyłącznie w spo-
sób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego 
sposobu zagospodarowania i wykorzystywania 
terenów znajdujących się w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych dróg 
i urządzeń infrastruktury technicznej, tereny wy-
znaczone na rysunku planu dla ich realizacji winny 
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, bez 
możliwości lokalizacji zabudowy (w tym o charak-
terze tymczasowym) i ich zalesiania.

3. Do czasu realizacji autostrady , obowiązuje 
wykorzystanie terenu wskazanego dla jej lokalizacji 
zgodnie z ustaleniami planu.

4. W przypadku istniejącej zabudowy, w tym 
położonej poza terenami dopuszczonymi do zabu-
dowy, dopuszcza się wyłącznie:

1) remonty, przebudowę lub odbudowę istnie-
jących obiektów budowlanych;

2) rozbudowę i nadbudowę istniejących obiek-
tów budowlanych, przy ograniczeniu zwiększenia 
kubatury tych obiektów maksymalnie o 30% stanu 
istniejącego;
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3) zmianę funkcji zabudowy wyłącznie do funk-
cji terenu określonej w ustaleniach planu.

5. W przypadku istniejących obiektów budow-
lanych o gabarytach przekraczających gabaryty 
ustalone w planie, dopuszcza się: ich rozbudowę, 
pod warunkiem ograniczenia zwiększenia kuba-
tury tych obiektów maksymalnie o 30% stanu 
istniejącego, a także ich nadbudowę, na zasadach 
określonych w §7 pkt.2c niniejszej uchwały.

DZIAŁ IV.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnio-
nych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania

§ 18. Przeznaczeniu podstawowemu i do-

puszczalnemu wyodrębnionych terenów może 
towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego 
nie wykluczają, następująca zabudowa uzupeł-
niająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowa-
nej zabudowy: zaplecze administracyjno-socjalne, 
budynki garażowe, gospodarcze oraz urządzenia 
infrastruktury technicznej związane z obsługą wy-
odrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, terenowe obiekty 
sportu i rekreacji, mała architektura, tereny ziele-
ni;

3) budowle integralnie związane z funkcją tere-
nu ustaloną w planie.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1MW ustala się:
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§ 66. Dla terenów transportu kolejowego, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem IS - zali-
czonych do terenów zamkniętych - zgodnie z art. 14 
ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zasad zagospodarowania i zabu-
dowy terenu nie określa się.

DZIAŁ V.
Przepisy końcowe

§ 67. Określa się następujące stawki procentowe 
służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej 
przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka, w przypadku 
zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub 
użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: MW; 
MN; MN,U; MN/P,U; MN,LS; MN,RM; RM; RM,LS; 
RM,MR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; US; 
UK; P; PU; PG/PU; PG; PU/RPZ; RPZ; R; RP/PG; ZLU; 
PE; KS wartość stawki procentowej określa się na 
20%;

2) ze względu na dotychczasowe i planowane 
funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: RP; 
ZLD; ZL; LS; ZE; WS; WS,ZP; ZP; ZD; ZC; Kd; KDW; 
KDp; KDl; KDd; KDw; KO; WZ; RTCN; IS wysokości 

stawki procentowej nie określa się.

§ 68. Wejście w życie niniejszego planu powo-
duje zgodnie z art. 34 ust.1 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym utratę mocy 
tekstu i rysunku obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w części 
odnoszącej się do obszaru objętego niniejszym 
planem.

§ 69. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 70. Wójt Gminy Wręczyca Wielka zapewni:
1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do 

planu i udzielanie odpowiednich informacji;
2) podanie do publicznej wiadomości treści 

uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wrę-
czyca Wielka.

§ 71. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/102/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/102/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka 
o zgodności zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego obszar położony 

w gminie Wręczyca Wielka, 
z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z późn. zm.) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka stwierdza zgodność 
rozwiązań przyjętych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującym 
obszar położony w granicach administracyjnych 
gminy Wręczyca Wielka, z wyłączeniem działek nr 
ewid.208, 209 i 210 położonych w miejscowości 
Puszczew, z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy, zatwierdzo-
nego Uchwałą Nr 6/I/2002 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 26 marca 2002r. zmienionego Uchwa-
łą Nr XXXII/281/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 30 listopada 2009 r.

Integralną częścią niniejszego stanowiska jest 
wyrys z rysunku “Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wręczyca Wielka.
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Załącznik 
do uchwały nr IX/102/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/102/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka 
o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych 

do projektu zmiany miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującego obszar położony 
w gminie Wręczyca Wielka

Wójt Gminy Wręczyca Wielka rozpatrując zgodnie 
z art.17 pkt.12 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz.717 z późn.zm.) uwagi zgłoszone do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego obszar położony w granicach 
administracyjnych gminy Wręczyca Wielka, z wyłą-
czeniem działek nr ewid.208, 209 i 210 położonych 
w miejscowości Puszczew, nie znalazł podstaw do 
uwzględnienia następujących uwag:
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Rada Gminy Wręczyca Wielka działając 
zgodnie z art.20 ust.1 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapo-
znaniu się z przedstawioną przez Wójta Gminy 
listą nieuwzględnionych uwag, postanawia o ich 
nieuwzględnieniu, ze względu na brak zgodności 
zgłoszonych wniosków ze Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wręczyca Wielka.

Odnosząc się do zgłoszonych uwag Rada Gminy 
Wręczyca Wielka stwierdza, co następuje:

1. Zgodnie z art. 15 i 17 ust. 4) Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego (i zmiany tego planu) sporządza się 
z uwzględnieniem zapisów Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Dopuszczenie do zainwestowania terenów 
zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami jest uwarun-
kowana wcześniejszą zmianą ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.

Ponadto:
1. Do zabudowy nie powinny być dopuszczane 

tereny o niekorzystnych warunkach fizjograficz-
nych; w granicach gminy istnieje stosunkowo 
dużo rezerw terenu dla realizacji nowej zabudo-
wy, w związku z powyższym dopuszczenie do 
zabudowy takich terenów winno być szczególnie 
uzasadnione. W pierwszej kolejności winny być 
zagospodarowane tereny posiadające korzystne 
warunki do zabudowy, a w przypadku ich zainwe-
stowania można rozważać potrzebę dopuszczenia 
do zabudowy kolejnych nieruchomości.

2. Wyznaczenie nowych dróg publicznych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego wymaga zabezpieczenia w budżecie 
gminy odpowiednich środków finansowych nie
tylko na ich realizację lecz również na koszty zwią-
zane z odszkodowaniami wynikającymi z art.36 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

3. Dopuszczenie do lokalizacji nowych inwestycji 
przy drodze wojewódzkiej winno uwzględnić ogra-
niczenia wynikające z klasy tej drogi (ograniczenia 
w realizacji nowych zjazdów, konieczność budowy 
pasów włączenia lub budowy dróg zbierających).

4. Lokalizacja nowych inwestycji takich jak 
stacje paliw lub elektrownie wiatrowe winna być 
uwarunkowana odpowiednimi parametrami i poło-
żeniem terenów przeznaczonych dla ich lokalizacji, 
umożliwiającymi zabezpieczenie przed wszelakim 
niekorzystnym oddziaływaniem funkcjonowania 
takich inwestycji na tereny sąsiadujące.

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/102/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 7 lipca 2011 r.

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy, 

zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującego obszar położony 
w gminie Wręczyca Wielka

Działając zgodnie z art.20 ust.1 Ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z późn. zm.), 
Rada Gminy Wręczyca Wielka stwierdza, że:

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy, 
wynikających z ustaleń zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar położony w granicach administracyjnych 
gminy Wręczyca Wielka, z wyłączeniem działek nr 
ewid.208, 209 i 210 położonych w miejscowości 
Puszczew należą:

1) realizacja układu komunikacyjnego obejmu-
jąca budowę nowych oraz przebudowę istniejących 
dróg gminnych,

2) budowa sieci i urządzeń wodociągowych 
związanych z zaopatrzeniem w wodę pitną oraz 
ochroną p.poż. w terenach zabudowanych i tere-
nach wyznaczonych do zabudowy,

3) budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej 
mających na celu odprowadzenie ścieków z tere-
nów zabudowanych i terenów wyznaczonych do 
zabudowy,

4) budowa sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych związanych z oświetleniem dróg gminnych,

5) budowa niezbędnych kanałów deszczowych 
w projektowanych/ istniejących pasach drogo-
wych.

2. Inwestycje wymienione w ust. 1 pkt: 1, 4 i 
5 będą realizowane przez Gminę i finansowane
z budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji nastę-
pować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1) wielkości środków przeznaczonych na inwe-
stycje w budżecie gminy,

2) planów rozwoju sieci drogowej na terenie 
Gminy i planów finansowania budowy dróg gmin-
nych.

3. Budowa inwestycji wymienionych w ust. 1 
pkt: 2 i 3 będzie realizowana zgodnie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z późn. zm.), przy finansowaniu tych in-
westycji z budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji 
następować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1) wielkości środków przeznaczonych na inwe-
stycje w budżecie gminy,

2) planów finansowania budowy sieci wodocią-
gowych i sanitarnych na terenie gminy Wręczyca 
Wielka,

3) zrealizowania systemu sieci kanalizacji sa-
nitarnej i niezbędnych urządzeń kanalizacyjnych, 
pozwalającej na włączenie do tego systemu pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Uzbrojenie terenu objętego zmianą planu 
w sieci i urządzenia elektroenergetyczne oraz ga-
zowe i ich finansowanie będzie zgodne z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne.(Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz.625 
z późn.zm.).

5. Uzbrojenie terenu objętego zmianą planu 
w sieci i urządzenia telekomunikacyjne będzie 
zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
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16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 
171 poz.1800 z późn.zm.).

6. Gmina będzie występować o dofinansowanie
projektowanych inwestycji z funduszy zewnętrz-
nych.

Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda 
Śląski stwierdził nieważność  części ww. uchwały 
zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF/
III/0911/31/11

3482

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IF/III/0911/26/11 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nie-
ważność uchwały Rady Gminy Herby Nr VII/83/11 
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby.

Uzasadnienie 

Rada Gminy Herby w dniu 21 czerwca 2011 r. 
podjęła uchwałę nr VII/83/11 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 
717 ze zm. – zwanej dalej: ustawą) Wójt Gminy Her-
by, pismem z dnia 05.07.2011r. nr OP.6721.3.5.2011, 
przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstę-
pie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu zbadania ich zgodności 
z przepisami prawnymi.

W toku badania legalności przedmiotowej 
uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 
podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 8 
ustawy oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej 
rozporządzeniem), a także § 6, § 25 i § 156 załącz-
nika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908), w następu-
jącym zakresie:

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8 wyżej cytowa-
nej ustawy oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia, plan 
miejscowy powinien ustalać szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości obję-
tych planem miejscowym, przez które rozumieć 
należy parametry działek uzyskiwanych w wyniku 
scalania i podziału nieruchomości, w szczegól-
ności minimalne lub maksymalne szerokości 
frontów działek, ich powierzchnię oraz określenie 
kąta położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego. Ustalenia te należy zawrzeć nieza-

leżnie od tego, czy w planie wyznacza się granice 
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości czy też nie. Podział 
nieruchomości należy odróżnić od podziału, który 
następuje w procedurze scalania i podziału nieru-
chomości. Zasady podziału oraz scalenia i podziału 
nieruchomości zostały uregulowane jako odrębne 
procedury w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.). W art. 92-100 przewidziano 
zasady podziału nieruchomości, natomiast w art. 
101-108 ustawa reguluje zasady i tryb scalania 
nieruchomości oraz ich ponownego podziału 
na działki gruntowe. Art. 102 ust. 1 powołanego 
aktu wyraźnie wskazuje, że szczegółowe warunki 
scalenia i podziału nieruchomości określa plan 
miejscowy. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach 
II SA/GL 522/09, art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowi 
normę bezwzględnie obowiązującą, bowiem rada 
gminy jest zobowiązana do wyczerpania zakresu 
upoważnienia ustawowego poprzez uregulowanie 
wszystkich kwestii uznanych przez ustawodawcę 
za istotne. Po analizie zapisów planu w § 10 należy 
stwierdzić że przedmiotowa uchwała nie zawiera 
żadnych z wyżej wymienionych, wymaganych 
parametrów. Nie została określona minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanych działek budow-
lanych, kąt położenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego ani minimalna oraz maksy-
malna szerokość frontu działek. Tym samym uznać 
należy, że nie dopełniono obowiązku określenia 
obligatoryjnych zasad i warunków dokonywania 
procesu scalania i podziału nieruchomości. Należy 
mieć także na uwadze fakt, że wszczęcie procedu-
ry scaleniowej może nastąpić zarówno z urzędu 
(art. 22 ustawy) jak też na wniosek właścicieli lub 
użytkowników wieczystych posiadających co naj-
mniej 50 % powierzchni gruntów, a w przypadku 
nieruchomości zabudowanych za zgodą wszystkich 
właścicieli lub użytkowników wieczystych Bez usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków określonych 
planem dokonanie scalenia na wniosek nie będzie 
możliwe.

2) Wielokrotne odwoływanie się w planie do 
przepisów szczególnych rażąco narusza przepisy 
prawa. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach 


