
ucItwALA. NR X89/2019
RADY (;MINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia l2 sierpnia 2019 r

w sprawie zmirny mielscowego platru zaSospodrrowania przestrzennego Gminy Pietrowic€ Wielkie -
Erap II

Na podslawie art. I t usl. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 t. o samor2ldzic gminnym (teksl jednolity,

Dz.U. z2}1gr. poz.5}6 zpd . zn.), afi.20 !sl. 1iart.27usta*y zdnia 27 marca 2003 r. o plano\raniu

i zagospodarowaniu przeslrzennym (lekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz.1945 zp6rn. zn.), po stwierdzeniu'

iE zmiana planu nie narusza uslalefi Studium uwanrnkowafi i kierunk6w zagospodarowania ptzeslrzennego

cminy Pielrowice wielkie przyjetego Uchwslq Nr vl44l20l5 z dnia 25]ulego 2015r' z P6Zn. zm., Rada

Cminy w Pierowicach Wielkich uchwala- co naslepuje:

Sl.w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielrowice wielkie - Elap II,
przyjitym Uchwalq Nr XVIlylS0/2016 Rady Gminy w Pictrowicach Wielkich zdnia 2l lipca 2016r.
z poiniejszymi zmianami, wprouadza si9 nastqpujqcq zmiane: $4 ust 3pkl3lil- d otrzymuje brzmienie:

,,d) zokaz docieplania btdynk6v, drewnio4,ch or.E zewn€trzhego docieplania budynk&r murowanvch poprzez

docieplanie lcian lrontov'ych i bocznych, zo teyiqtkierl budlrrhu dworca kolejowego zloktlizowa ego pt.y
ulic! I Moja b, Pietroh,icrch lvielkich",

92. l.lntegralnq czfsciq przedmiolowej zmiany miejsco\rego planu zagospodarowania przesltzennego

Gminy Pielrowice wielkie -Elap II s4 naslipujqce zrlqczniki:

1) Nr I - rozstrzygni9cie Rady Cminy w Pielrowicach Wielkich o sposobie rozpalrzenia uwag zlozonych do

r\flozonego do publicznego $glqdu projeklu zmiany planu.

2) Nr 2 - rozstrz,vgni$cie Rady Gminy w Pi€lrolvicach wielkich o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie

planu, inwestlcji w zakresie inftastrulcury lechnicae.j naleacej do zadai wlasnych Sminy oraz zasadach

ich finarsowania.

S 3. wykonanie niniejsze uchwaty powierza siQ w6jtowi Cni y Pietrowice wielkie.

| {. (Jchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Ur4do*vm
Wojew6dawa Slqskiego.

PrzewodDiczEcy Rady Gminy

Pi,,rr Bajak
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Rozstrzygnitcie Rsdy Gminy w Pi€trowicach

zalqcmik Nr I do uchwsly Nr x/89,2019

Rady Gminy Pietrowict Wiclkie

z dnia l2 siepnia 2019 r.

Wielkich o sposobi€ rozprtrzenit uw.8 do

wyloroDego do publi.ar€o wglqdu Projcktu zmi.ny pltnu

Na podstawie an.7 usl. I pk 1,2 i 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r' o samorzCzie Sminnym (teksliednolity

Dz.U'. z2o19r. poz.5o6;poin. zrn.) oraz an- 20 usl. l uslawy zdnia 2l llr,arca 2003r' o planowaniu

i-go.p.auto*urii, prr"rtr"*y, lteist jednolity Dz.U. z2olSt poz' 1945 zp6Ln' zn) Rada Gminy

* aro*i"actr wiel-kich, wobec braku uwag do projektu zniany miejscowego planu zagospodarowania

przennennego Gminy Pietrowice Wielki€ - Elap II nic rozsltzyga o sPosobie ich rozpatrzenia'
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Zatqcmik Nr 2 do uchwaly Nr X/69/2019

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia l2 sierpnia 2019 r.

RourtrzygtriQ.ie Rrdy Gmilry w Pictrowicach Wielkich o sposobl€ re.lizlcji zrpi$nych w zmilaie
planu irw.ltycri zzskr.su infrrstruktury t€chnicznej, kt6rc n"le4 do z!da6 whsnych gmitry or"z
,rsedech ich litratrsowrtrie

Na podstawie arl.7 ust. I pkl 1,2i3ustawyzdnia8 larca 1990r. o samorz4dzie grninnym (leksljednolity
Dz.U. z2}lg t. poz.506 zp67n. zn.) oraz art.20 ust. I usta$a zdnia 27 rn?d. 2003t. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oeksl jednolity Dz U. z 2018 r. poz 194s zp62n. an.)

R dr Gminy w Pi€trowicrch Wiclkich rozr(rrlgr, co nrstQpujc:

tl.W zwiqzku z realizacjq aniany miejscowego planu zaSospodarowania przestrzennego Gminy
Pietrowice Wielkie - Etap II, nie przewiduje sig poniesienia naklad6w na infrastrukturq technicaq-
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