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Pilchowice, dnia 13.08.2015r 

Nr kor. 1186.2015 

Mostostal Będzin  
Przedsiębiorstwo Projektowo  
Budowlane Sp. z o.o. 
ul. Zagórska 35 
42-500 Będzin 

 
Dot.: Odpowiedź na pytania z dnia 12.08.2105 r. „Wykonanie koncepcji i 
dokumentacji technicznej dotyczącej budowy budynku LKS i Biblioteki 
Publicznej na boisku w Pilchowicach i dostosowania istniejącej koncepcji 
zagospodarowania terenu do aktualnych wymagań PZPN i PZLA. 

 W nawiązaniu do zadanego pytania o treści: 

1 Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość zmiany lokalizacji budynku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, jednak należy uwzględnić zaprojektowany zakres związany  
z zagospodarowaniem terenu wokół boiska. 

2 W jakim zakresie jest chroniony widok sylwety wsi Pilchowice oraz czy 
konkretnie z miejsca zaznaczonego na koncepcji „Punkt E” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, §36: 

„1. Ustala się strefę ochrony ekspozycji i oznacza symbolem „E”. 
2. Dla strefy, o której mowa w ustępie 1, o lokalizacjach określonych w 

części graficznej 1a, ustala się ochronę widoku sylwety wsi Pilchowice (z jej 
dominantami) i charakterystycznych jej fragmentów (sylwety Pilchowic wraz z 
dominantą przestrzenną wieży kościoła z ulicy Wielopole, sylwety Dolnej Wsi 
z Trześniówki): 

1) nowopowstająca zabudowa kubaturowa winna posiadać właściwą 
skalę oraz gabaryty nie naruszające ekspozycji widokowych: 

2) nowe nasadzenia drzew i krzewów winny uwzględniać docelową ich 
wysokość i rozłożystość, tak aby nie przesłaniały chronionych widoków.” 

 
Planowane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego., które wejdą w życie w październiku 2015r przewidują 
uszczegółowienie ustaleń dla przedmiotowej jednostki H1US: 

- w rozdziale 3, § 19, pkt 4 lit. a otrzyma brzmienie: 
„a) wysokość zabudowy nie więcej niż 12m” 
- w rozdziale 3, § 19, pkt 4 po lit. a dodaje się lit. b w brzmieniu: 
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„b) geometria dachu – stosowanie dachów płaskich, a także 
dwuspadowych, wielospadowych, o symetrycznych katach nachylenia połaci 
dachowych w przedziale 250-450 , z dopuszczeniem dachów wygiętych.” 

Pełny tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pilchowice w trybie nowelizacji, znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice w zakładce 
„Planowanie przestrzenne” 

 

3 Czy zainteresowani są Państwo możliwymi dodatkowymi funkcjami budynku. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, poza wskazanymi w zapytaniu – Biblioteka i pomieszczenia LKS. 

4 Czy mają państwo określone wymogi dla boiska oraz trybun przez PZPN. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, prosimy o kierowanie się wytycznymi PZPN – instrukcja IV liga 
sezon bieżący. 

 
 
 

Kierownik  
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Otrzymują: 

1. Adresat  
2. a/a 

 
Do wiadomości: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pilchowice 


