
Uchwala Nr Vl/57/2019
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 1 1 marca 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru polo2onego w miejscowosci Piekowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca lgg0 r. o samozEdzie gminnym (t.j.
Dz.U.22018 r. poz.994 z p62n. zm.) o@z art.20 ust. 1 ustawyzdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 220'18t. poz. 1945 z p62n. zm.), po stwierdzeniu,2e plan
nie narusza ustalei Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego Gminy
Pietrowice Wielkie przyjqtego Uchwale Nr V/44l2015 z dnia 25 lutego 2015 t. z p62n. zm., Rada Gminy
w Pietrowicach Wielkich uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial l. Ustalenia og6lne

sl
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla

obszaru polozonego w miejscowoSci Pietrowice Wielkie, zwany dalej planem.

2. Plan obejmu,ie teren polo2ony w miejscowoSci Pietrowice Wielkie, w granicach ustalonych na

rysunku planu, kt6re zostaly oznaczone zgodnie z zalqcznikiem graficznym do Uchwaly
Nr XXXV/340/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 czetwca 2018 r. w sprawie
przystqpienia do spozEdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pietrowice Wielkie dla obszaru polozonego w miejscowosci Pietrowice Wielkie.

3. Zalqcznikami do niniejszej uchwaly sa:
1\ ZalEcznik Nr 1 - rysunek planu sporzqdzony na mapie w skali 1:1000 pochodzqcej

z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowlacy integralnq czQSC
uchwaly;

2\ Zalqczntk Nr 2 - rozstrzygnigcie Rady Gminy Pietrowice Wielkie o sposobie rczpaizenia
uwag do wylozonego do publicznego wglqdu projektu planu - niestanowiqcy ustalei planu;

3) Zalqcznik Nr 3 - rozstrzygnigcie Rady Gminy Pietrowice Wielkie o sposobie @alizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleza do zadan
wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o flnansach
publicznych - niestanowiqcy ustalen planu.

s2
llekroc w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy pzez to rozumied ustalony w planie spos6b

zagospodarowania i zabudowy dzialek budowlanych w obrQbie terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczajEcymi, kt6remu winny by6 podpozqdkowane inne sposoby zagospodarowania
okreSlone jako dopuszczalne;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez lo rozumiec peeznaczenie inne niz
podstawowe, kt6re go wzbogaca i uzupelnia, lecz nie powoduje z nim kolizji inie ogranicza
rcalizacji przeznacze n ia podstawowego;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy pzez to rozumiec linie wyznaczonE na rysunku
planu, okreslajEcQ dopuszczalne zblizenie obiektu budowlanego (czesci nadziemnej
i podziemnej mierzonej od element6w konstrukcyjnych) do linii rozgranicza.iEcej teren,
z dopuszczeniem wysuniqcia pzed wyznaczonq linie w kierunku drogi z zachowaniem
przepis6w odrebnych:
a) okapu, daszk6w, schod6w zewnQtrznych, balkon6w, gank6w, wykuszy, element6w

ocieplenia, pzy czym elementy te nie mogq pomniejszac tej odleglosci o wiqcej niz ?,0 m,
b) sieci i u'zqdzefi infrastruktury technicznej, obiekt6w malej architektury oaz utzEdzei

reklamowych;
4) wysokosci zabudowy - nalezy przez lo rozumiec:

a) wysokosc budynkow,
b) wysokose pozostalych obiekt6w budowlanych za wyjqtkiem uzEdzeri iobiekt6w

infrastruktury technicznej - miezonE od poziomu lerenu w nalnizszym punkcie styku
z obrysem zewnQtrznym obiektu do najwyzszego punktu elementu wykonczenia obiektu
budowlanego;
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5) wskainiku powierzchni zabudowy - nalezy pzez to rozumiec sume powierzchni zabudowy
wszystkich obiekt6w istniejqcych i projektowanych, liczonej po zewnQtrznym obrysie obieKu
w odniesieniu do powiezchni dzialki budowlanej;

6) drobnei wytw6rczo6ci i rzemiosla - nalezy przez to rozumiec dzialalnose gospodarczq
o charakteze wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym utzqdzeh, spzetu i d6br
oraz produkcje nie kolidujEcq z funkcjq podstawowE, w kt6rej jest realizowana i K6ra nie
ogranicza realizacji przeznaeenia podstawowego na dzialkach sEsiednich;

7\ dojazdach niewydzielonych - nalezy ptzez lo rozumiec niewydzielone liniami
rozgraniczajqcymi na rysunku planu istniejqce i prolektowane dojazdy, zapewniaiEce obsluge
teren6w inwestycji przez dostqp do drfu publicznych;

8) terenowych urzqdzeniach sporlowo-rekreacyjnych - nalezy peez to rozumiec np.: boiska
do gier zespolowych, bie2nie, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, ueqdzenia do jazdy na
rolkach ideskorolkach i inne podobne, usytuowane na wolnym powietrzu, nie kolidujqce
z ptzeznaczeniem podstawowym ;

9) uslugach sakralnych - nalezy pzez to rozumie6 koscioly, kaplice modlitewne, klasztory, a
tak2e obiekty powiazane funkcjonalnie: domy rekolekcyjne, plebanie oraz towarzyszqce
budynki i obiekty pomocnicze, socjalno-administracyjne;

10) przepisach odrgbnych - nalezy pzez lo rozumiec pzepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi obowigujqcymi na dziei uchwalenia planu.

2. Pozostale okreslenia u2yte w uchwale nalezy rozumiec zgodnie z ich definicjami okreslonymi
przepisami odrgbnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie pzyjgtym
znaczeniem tych poj96.

s3
Rysunek planu zawiera nastQpujqce oznaczenia graflczne:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgranicza.iqce teren o r62nym pzeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnaliniazabudowy;
4) ptzeznaczenie terenu wfaz z numerem ioznaczeniem literowym dotyczEcym ptzeznaczenia

terenu: UK - teren uslug sakralnych i zamieszkania zbiorowego;
5) granice obszaru predysponowanego do wystapienia ruch6w masovvych;
6) granicestanowiskaarcheologicznego;
7\ granice strefy ochrony krajobrazu kulturowego.

Teren na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaly oznaczono symbolem literowoJiterowo-
liczbowyrn, G.UKI, gdzie pierwszy syrnbol literowy stanowi oznaczenie .iednostki strukturalnej G-
Pietrowice Wielkie, drugi symbol literowy oznacza podstawowe pzeznaczenie terenu zgodnie z
syrnbolem zapisanym w $3 ust 1 pkt 4 uchwaly, a symbol liczbowy oznacza numer pozqdkowy terenu.

s4
Ustala sie nastQpujqce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) dopuszcza sig w catym obszaze planu lokalizowanie dojazd6w niewydzielonych, Sciezek

rowerowych i dojsC, zieleni uzqdzonej, obiektow malej architektury, oczek wodnych oraz
terenowych uzEdzen sportowo - rekreacy.inych, chyba 2e ustalenia szczeg6lowe stanowiq inaczej;

2) dopuszcza sig lokalizacjq budynk6w zwr6conych Scianq bez otwor6w okiennych lub
drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dzialkq budowlana w odleglosci 1,5 m od granicy
lub bezposrednio przy tej granicy, z uwzglQdnieniem przepis6w odrqbnych;

3) ustala sig minimalnE powiezchniq nowo wydzielonych dzialek budowlanych - 800 m'.

Ustala si9 nastepuiqce zasady ochrony 6rodowiska, pzyrody i krajobrazu kulturowego:
'1) wszelkie uciqzliwosci vMiEzane z prowadzonq dzialalnosciE nie mogq pzekraczac dopusz-

czalnych norm; nakaz stosowania rczwiEzafi technologicznych i infrastrukturalnych chroniqcych
pzed emisjq zanieczyszcze1 i halasu w stopniu zapewniajacym maksymalne oddzialywanie
inwestycji do granic teren6w podlegajacych ochronie na podstawie pzepis6w odrQbnych;

2) w zakresie gospodarki odpadami ustala sie:
a) magazynowanie odpad6w powst4qcych w zwiqzku z prowadzonq dzialalnosciq dopuszcza

sie wylqcznie w spec.ialnie wyznaczonym mieiscu, zgodnle z wymogami ustawy o odpadach,
b) zakaz magazynowania odpad6w innych niz odpady powstajEce w zwiqzku z

prowadzonq dzialalnoSciq,
c) zakaz realizacj;t instalacji do Wzetwazania odpad6w komunalnych i niebezpiecznych;
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3) nakaz zapewnienia ciaglosci pzeplywu istniejEcych row6w i ciek6w;
4) wymagania w zakresie ochrony powietrza, w6d, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami

ipolami elektromagnetycznymi nale2y realizowad zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami
odrQbnymi z zakresu ochrony Srodowiska;

5) w zakresie ochrony w6d podziemnych ustala sie:
a) nakaz stosowania rczwiEzai technicznych w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej

zapobiegajacych przenikaniu Sciek6w nieoczyszczonych do gruntu i w6d,
b) nakaz odprowadzania Sciekow bytowych i peemyslowych oraz w6d opadowych

i roztopowych systemem rozdzielczym,
c) nakaz podczyszczania w6d opadowych i roztopowych, odprowadzanych z nawierzchni:

dr6g, ulic, parking6w, do odpowiednich parametr6w, przed odprowadzaniem ich
do przydomowej oczyszczalni Sciek6w, w6d powierzchniowych lub ziemi.

3. Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w:
1) obejmuje siq strefq ochrony konserwatorskiej czQSC terenu polozonego w tak zwanei ,,Dolinie

Sw. Kzy2a" w Pietrowicach wielkich (drewnianego kosci6lka odpustowego p.w. Sw. Krzyza,
neogotyckiej murowane.i kapliczki nad studzienkq, 

^niazane! 
z kultem wraz z krQgiem

starych dnew otaczajqcych koSci6l i kapliczke, wolnostojqcej dzwonnicy i gotgoty), w
granicach oznaczonych na rysunku planu, w kt6rej nalezy zachowac historyczny uklad
przestrzenny oraz poszczeg6lne elementy tego ukladu, a nowa zabudowa winna byd
dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i

bryly oraz winna nawiqzywac formami wspolczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej;
2\ obejmuje siq ochronq czQ56 stanowiska archeologicznego N MP 102-381211 w granicach

oznaczonych na rysunku planu;
3) w granicach obszaru stanowiska archeologicznego, o kt6rym mowa w pkt 2, spos6b ochrony

stanowiska oraz zakres i rodzaj prowadzenia badan archeologicznych winien byc zgodny z
przepisami odrebnymi w tym zakresie tj. z ustawq o ochronie zabytk6w i opiece nad
zabytkami oraz ustawE Prawo budowlane.

4. Ustala sie nast?pujqce zasady procedury scalania i podziafu nieruchomosci:
1) nie okreSla sie granic teren6w wymagajqcych przeprowadzenia procedury scalenia ipodzialu

nieruchomoSci w rozumieniu przepis6w odrQbnych;
2) dla przeprowadzenia scalenia i podzialu nieruchomosci na wniosek wtascicieli lub

uzytkownik6w wieczystych ustala siQ nastqpujqce szczegolowe zasady iwarunki scalania i

podzialu nieruchomosci:
a) minimalna wielkosC dzialek - 800 m2,
b) minimalna szerokosd frontow dzialek - 18 m,
c) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego w pnedziale 80"-1 20".

5. Ustala siQ nastqpujqce parametry i wskainiki ksztaftowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:'l) zachowad niepzekraczalnE liniq zabudowy od linii rozgraniczajEcych zgodnie z rysunkiem

planu o ile ustalenia szczeg6lowe nie stanowiq inaczei;
2) inwestycje realizowac projektuJqc proporcjonalnq liczbe miejsc parkingowych, jednak nie

mnie, ni2:
a) dla obiekt6w uslug sakralnych -'l miejsce na kazde 200 m2 powierzchni u2ytkowej,
b) dla obiekt6w drobnej wytworczosci i zemiosla - 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
c) dla zabudowy zamieszkania zbiorowego i zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce na

kazdy lokal mieszkalny.
d) dla pozostalych obiektow - 1 miejsce na 100 m' powierzchni zabudowy;

3) dopuszcza siq lokalizacje miejsc do parkowania dla samochodow osobowych i ciQzarowych
w formie wydzielonych zatok lub wyznaczonych miejsc postojowych, a takze w budynkach;

4) Poza drogami publicznymi, strefami ruchu lub strefami zamieszkania, o kt6rych mowa w
przepisach odrqbnych, w brzmieniu obowiqzujqcym w dniu uchwalenia niniejszej
uchwaly, ustala siq nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowq w liczbie nie mniejszej ni2:
a) 1 stanowisko, je2eli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 - 50,
b) 2 stanowiska, jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi 51 - 100,
c) 4% og6lnej liczby stanowisk, jezeli ogolna liczba stanowisk wynosi wigcej niz '100;

5) ustala sie w zakresie architektury:
a) geometria dach6w:
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- dachy plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe oraz wielokzywiznowe, o nachyleniu
gl6wnej polaci dachowe.l do 50",

- dopuszcza siq realizacjq facjatek, lukarn idoswietlen,
- dopuszcza sie realizacje dach6w jednospadowych dla obiekt6w gospodarczych

igarazowych, lokalizowanych przy granicy dzialki - wylEcznie poza frontowE czesciq
dzialki budowlanej, z zachowaniem kierunku spadku gl6wnej polaci do Srodka dzialki,

b) pokrycie dachu - dach6wki, r62ne materialy i elementy o fakturze dach6wek, blachy
plaskie, gont, stzechy, oraz materialy dostosowane do rozwiqzan dla dach6w plaskich;
w koloze czerni, grafltu, czerwieni, brqzu, z ich odcieniami.

6. Dla obszaru zagro2onego ruchami masowyml, ustala siq:
1) przy rcalizaqi obiekt6w budowlanych otaz pracach ziemnych w obszarze

w predysponowanym do wystapienia ruch6w masowych oznaczonym na rysunku planu
nakaz uwzglQdnienia aktualnych warunk6w geotechnicznych.

7. Ustala sie zasady rozbudowy i budowy system6w komunikacji:
1) obsluga obszaru planu przez istniejqcy uklad drogowy;
2) dojazd do dzialek budowlanych: bezposrednio z drogi publicznej lub za posrednictwem

dojazd6w niewydzielonych, o kt6rych mowa w 52 ust. 1 pkt 7 niniejszej uchwaly;
3) nakaz realizacji miejsc parkingowych i postojorvych zgodnie z $ 4 ust. 5 pkt. 2-4 niniejszej uchwaly.

8. Ustala sie zasady rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej:
1) w zakresie wodociQg6w ustala sig:

a) zaopatrzenie w wodQ popzez istniejqce sieci wodociqgowe z ujec wody pitnej
w Makowie, Amandowie oraz Samborowicach, kt6re w calosci pokrywaja potrzeby
socjalno-bytowe,

b) ustala sig mozliwosci rozbudowy systemu stosownie do potrzeb socjalno-bytowych,
produkcji i uslug oraz cel6w ga5niczych,

c) rozwoj sieci wodociqgowq zaleca sie prowadzi6 jako uklad pierscieniowy,
d) dopuszcza siQ zaopatrzenie w wode ze zrodel indywidualnych,
e) dopuszcza powiqzania sieciowe z przyleglymi gminami,
f) przeciwpo2arowe zaopatrzenie w wodQ realizowa6 zgodnie z obowiqzujqcymi w tym

zakresie przepisami odrQbnymi;
2\ w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala siQ:

a) dopuszcza siQ indywidualne rczwiazania w zakresie gospodarki Sciekowej,
uwzglgdniajqc przepisy odrgbne w powyzszym zakresie;

3) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala sig:
a) dopuszcza sie odprowadzenie w6d opadowych popzez ind) /vidualne rczwi4zania,

z zastzezeniem zapewnienia pelnej ochrony pzed pzenikaniem zanieczyszczei do w6d
i gleby, z zachowaniem warunk6w okreslonych w przepisach odrqbnych,

b) dopuszcza siQ mo2liwosd zastosowania uz.qdzeh oczyszczajEcych, zbiornik6w
retencyjno-odparowujqcych lub indywidualnych podczyszczalni w6d opadowych,
usytuowanych w obrqbie dzialki budowlanej;

4) w zakresie gazownictwa ustala sig:
a) zasilanie w gaz ziemny z istniejqcej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci

Srednio- lub niskoprQznej,
b) dopuszcza siq zaopatzenie w gaz do cel6w gzewczych z indywidualnych zbiornik6w gazu;

6) w zakresie elektroenergetyki ustala siQ:

a) zasilanie z istniejqcej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci
elektroenergetycznej niskiego i Sredniego napiQcia,

b) dopuszcza siQ lokalizacjg nowych stacji transformatorowych w obrebie wszystkich teren6w,
c) modernizacja oraz budowa nowych sieci energetycznych winna uwzglqdniaC w miarQ

mo2liwosci likwidacje linii napowietznych,
d) dopuszcza sie zaopatrzenie w energie elektrycznq z wzqdzeh wytwarzajacych energi?

z odnawialnych 2r6del energii (za wyjqtkiem energii wiatru) o mocy do 100kW;
7\ w zakresie cieplownictwa ustala sig:

a) ogrzewanie obiekt6w w oparciu o indywidualne rozwiqzania przy zastosowaniu paliw
przyjaznych Srodowisku, niepowodujqcych przekroczenia dopuszczalnych norm
i standard6w zan ieczyszczefi powietrza,

b) dopuszcza siq stosowanie urzqdzei i instalac.ii wytwarzajqcych energiQ cieplnq
z odnawialnych 2r6del energii (za wyjqtkiem energii wiatru) o mocy do 100kW;

8) w zakresie telekomunikacji ustala siq:
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Rozdzial ll. Ustalenia szczeg6lowe

s5.
1. Wyznacza sig teren zabudowy uslug sakralnych i zamieszkania zbiorowego, oznaczony

na rysunku planu symbolem: G.UKl, dla kt6rego ustala sie:
1) ptzeznaczeniepodstawowe:

a) uslugi sakralne,
b) obiektyzamieszkaniazbiorowego;

2) przeznaczeniedopuszczalne:
a) obiekty drobnej wytworczosci i rzemiosla,
b) zabudowamieszkaniowa.

2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala sig nastgpujqce warunki zagospodarowania terenu
i ksztattowania zabudowy:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60%;
2) wskaznikintensywnoscizabudowy:

a) maksymalny - 2,5,
b) minimalny - 0,1;

3) maksymalna wysokosi zabudowy - 14 m;
4) minimalny wska2nik powierzchni biologicznie czynnej - 25o/o.

Rozdzial lll, Ustalenia kof cowe

s7.
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie

s8.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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a) zaopatrzenie w sied teletechnicznE popeez wykorzystanie i rozbudowQ istniejEcej sieci
zgodnie z przepisami odrQbnymi w tym zakresie,

b) dopuszcza sig w calym obszatze planu realizacjQ inwestycji z zakresu |qcznosci
publicznej z uwzglednieniem pzepis6w odrebnych;

9) w obszaee obietym planem dopuszcza sie zmianQ pzebiegu sieci, budowQ, rozbudowe oraz
przebudowe sieci, obiekt6w i uzqdzen infrastruktury techniczne.i, w sposob niekolidujqcy
z innymi ustaleniami planu, zachowujac warunki pzepis6w odrqbnych w tym zakresie;

10) wysokosd obiekt6w infrastruktury technicznej - dostosowac do wymog6w technologicznych
obiektu, jednak nie wieksza ni2 15 m, za WEtkiem pkt 11;

1 1 ) maksymalna wysokos6 infrastruktury telekomunikacyjnej - 30 m.

9. Ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie K6rych ustala siQ oplate, o h6rej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Ustala sig stawkQ procentowa, na podstawie kt6rej ustala siQ .iednorazowq oplate, o kt6rej mowa w art.
36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn, w wysokosci 25 %.

10. Na obszane objQtym planem nie wystepuja:
1) obszary szczeg6lnego zagrozenia powodziq;
2) obszary i tereny g6rnicze;
3) budowle iuzqdzenia infrastruktury obrony cywilnej.

11. Na obszarze obietym planem nie okresla sie:
1 ) obszar6w przestrzeni publicznych;
2) sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, uzqdzania iuzytkowania teren6w;
3) szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczerl w ich uzytkowaniu, w tym

zakazu zabudowy;
4) granic teren6w wymaga.iEcych przeprowadzenia procedury scalenia i podzialu nieruchomoSci.
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