
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla 
wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i 
terenów rozwojowych. 
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UCHWAŁA Nr XXV/287/2009 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice 
Wielkie dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów 

zainwestowanych i terenów rozwojowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie (Uchwala Nr Rady 
Pietrowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2006 r.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 

uchwala: 

§  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dfa wsi gminnej Pietrowice Wielkie 
oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych w gminie 
Pietrowice Wielkie, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z 
dnia 23.04.2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami AG, R, E ustala się 
zakaz realizacji w granicach działek przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, jak również mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli zapisy § 
9 - 12 nie stanowią inaczej." 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§  3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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


