
Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki
osadniczej Żernica – etap I, sporządzono na podstawie uchwały nr XIX/165/16 Rady Gminy Pilchowice z
dnia  17  marca  2016 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica. Obszar planu (etap I)
stanowiący ok. 1 004 ha obejmuje zasadniczą (niemal całą) jednostkę osadniczą Żernica, w nawiązaniu do
podziału na obręby wynikające z ewidencji gruntów.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren jednostki osadniczej Żernica
został podzielony na dwa etapy sporządzania – etap I i etap II. Z obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu
do sporządzania planu, wydzielono trzy obszary, stanowiące etap II sporządzenia planu miejscowego, dla
których określenie ustaleń planistycznych, w tym przeznaczenia terenu, na obecnym etapie nie jest możliwe
ze  względów formalno-prawnych.  W dwóch przypadkach (obszary nr  1  i  2)  brak  możliwości  ustalenia
przeznaczenia terenu wynika z wydanych na przedmiotowych obszarach pozwoleń na budowę, dotyczących
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W tych obszarach ustalenie przeznaczenia terenu pod zabudowę
w planie miejscowym, na podstawie wydanych pozwoleń na budowę, jest niezgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pilchowice  (uchwała  Nr
XXVIII/240/16  Rady Gminy Pilchowice z  dnia  24  listopada  2016 r.).  Stanowiłoby to  naruszenie  zasad
sporządzania  planu  miejscowego,  zgodnie  z  art.  15  ust.  1  i  art.  20  ust.  1  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Trzeci obszar (nr 3) objęty został sporządzeniem planu miejscowego w
etapie II, ze względu na nieuregulowany status prawny granicy administracyjnej między gminą Pilchowice
a miastem Gliwice – do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przebiegu granicy w przedmiotowym miejscu,
zasadnym jest powstrzymanie się przed określaniem ustaleń planistycznych.

Przedmiotem planu miejscowego jest określenie regulacji w zakresie wynikającym z  art. 15 ust. 2
ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  przy  uwzględnieniu  przepisów  odrębnych,
odnoszących się do zagadnień planistycznych. Ustalenia planu sporządza się w nawiązaniu do określonej
polityki  przestrzennej  gminy  wyrażonej  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Pilchowice, z którym plan miejscowy musi  być zgodny i nie może naruszać jego
ustaleń.  Plan  weryfikuje  również  obowiązujące  ustalenia miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego,  które  pokrywają  niemal  w całości  obszar  objęty planem.  Przede  wszystkim dotyczy to
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  część  terenów  sołectw:  Żernica,
Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, przyjęty uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia
31 maja 2007 r, wraz z jego zmianą na mocy uchwały nr XX/175/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21
kwietnia 2016 r.  Plan ten w znacznej  części  przesądził  o strukturze funkcjonalno-przestrzennej  jednostki
Żernica, zwłaszcza w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

Głównym celem planu jest stworzenie podstaw prawnych realizacji polityki przestrzennej zawartej
w obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy,  przy  uwzględnieniu
potrzeb rozwojowych gminy oraz indywidualnych potrzeb właścicieli działek. Potrzeby właścicieli związane
są głównie z powiększeniem terenów budowlanych (zwłaszcza mieszkaniowych) – wnioski i uwagi w tym
zakresie podlegały już ocenie i rozstrzygnięciu w procedurze sporządzania studium (jedynie część mogła
zostać rozpatrzona pozytywnie, biorąc pod uwagę konieczność oszacowania potrzeb i możliwości rozwoju
gminy,  o których mowa w art.  10 ust.  1 pkt 7  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Natomiast  potrzeby gminy obejmują  przede wszystkim dążenie  do poprawy jakości  życia  mieszkańców
w zakresie  zwiększenia  dostępu  do  podstawowych  usług  publicznych  i  ogólnospołecznych  oraz
uatrakcyjnienia  terenów  służących  wypoczynkowi  i  rekreacji,  a  także  poprawy  infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej. Zadaniem planu jest stworzenie warunków kontrolowanego rozwoju terenów
zurbanizowanych  w  oparciu  o  diagnozę  możliwości  i  potrzeb  rozwoju  gminy oraz  stanu  infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej, przy uwzględnieniu zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju
oraz  zidentyfikowanych  uwarunkowań  środowiskowych,  w  tym  wartości  przyrodniczych,  kulturowych
i krajobrazowych. Ustalone zasady możliwych przekształceń struktury funkcjonalnej i przestrzennej, w tym
ustalenie  linii  rozgraniczających poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu  oraz  określenie  nakazów,
zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenu, mają stanowić
podstawy  właściwego  i  efektywnego  wykorzystania terenów  oraz  przyczynić  się  do  ochrony
najistotniejszych zasobów środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.
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Plan  miejscowy,  jako  akt  prawa  miejscowego,  zgodnie  z  art.  14  ust.  8  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym,  służy  przede  wszystkim  ustaleniu  przeznaczenia  terenów,  w  tym  dla
inwestycji celu publicznego, oraz określeniu sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów (art. 4 ust. 1 i art.
14 ust.  1 tej  ustawy).  W planie miejscowym określono ustalenia  obowiązujące  dla  całego planu,  zawarte
w rozdziale 2,  obejmujące:  przeznaczenia  terenu oraz linie  rozgraniczające tereny (§ 4);  zasady ochrony
i kształtowania  ładu  przestrzennego  (§ 5);  zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz
kształtowania krajobrazu (§ 6); zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych (§ 7); wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (§ 8); granice
i sposób zagospodarowania terenów, obszarów i obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych
przepisów oraz  terenów górniczych  i  obszarów osuwania  się  mas  ziemnych  (§ 9);  szczegółowe  zasady
i warunki  scalenia  i  podziału nieruchomości  (§ 10);  szczególne warunki  zagospodarowania  terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§ 11); zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów  komunikacji  (§ 12);  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  infrastruktury
technicznej (§ 13); stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości,  zgodnie  z  art.  36 ust.  4  ustawy z  dnia  27 marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (§ 14).  Ustalenia  obowiązujące  dla  poszczególnych  terenów  zawarte  są  w  rozdziale  3
i obejmują przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania (uszczegółowione w stosunku do ustaleń § 4),
a także  zasady  kształtowania  zabudowy  oraz  wskaźniki  zagospodarowania  terenu  (m.in.  maksymalną
i minimalną  intensywność  zabudowy,  minimalny  udział  procentowy  powierzchni  biologicznie  czynnej,
maksymalną wysokość zabudowy i  gabaryty obiektów,  stosownie do rodzaju przeznaczenia terenu,  w tym
w zakresie  kształtowania  zabudowy).  W  rozdziale  3  dla  terenów dróg  publicznych  i  dróg  wewnętrznych
określono szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających.

W granicach obszaru objętego planem nie występują przesłanki, w szczególności obszary i obiekty,
które  wymagałyby  określenia  nakazów,  zakazów,  dopuszczeń  i  ograniczeń  odnoszących  się  do:  zasad
ochrony  dóbr  kultury  współczesnej;  granic  i  sposobów  zagospodarowania  obszarów  szczególnego
zagrożenia powodzią i  krajobrazów priorytetowych  (dotychczas nie sporządzono i nie uchwalono audytu
krajobrazowego,  o  którym mowa w art.  38a  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym);
sposobu i  terminu  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania  terenu.  Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Żernica – etap I
określił więc zakres wskazanych obligatoryjnie ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  w  sposób  dostosowany  do  faktycznych  uwarunkowań  związanych
z przedmiotowym obszarem.

Ponad wymogi obligatoryjne,  wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym,  w  planie  uwzględniono  lokalne  uwarunkowania  fizjograficzne  związane  z  zagrożeniem
powodziowym w obszarze  zlewni  Potoku  Żernickiego.  Opracowane  przez  Krajowy Zarząd  Gospodarki
Wodnej  mapy  zagrożenia  i  ryzyka  powodziowego,  określające  w  szczególności  obszary  szczególnego
zagrożenia powodzią (wymagające obligatoryjnego uwzględnienia w planach miejscowych, przy czym nie
występują w granicach przedmiotowego planu), na terenie gminy Pilchowice obejmują wyłącznie dolinę
Bierawki.  Stąd,  biorąc  pod  uwagę,  iż  w roku  2016  doszło  do  istotnych  szkód  związanych  z  zalaniem
i podtopieniem  nieruchomości  zlokalizowanych  wzdłuż  Potoku  Żernickiego,  gmina  w  ramach  zadania
własnego zleciła w 2017 r. opracowanie pn. „Analiza hydrologiczno-hydrauliczna dotycząca ograniczenia
niekontrolowanego spływu powierzchniowego i zagrożenia powodziowego w Żernicy (gmina Pilchowice)”.
W  ramach  tego  opracowania  wyznaczono  zasięg  zalewu  dla  tzw.  wody  stuletniej,  o  znaczeniu
i charakterystyce  odpowiadającej  obszarowi  szczególnego  zagrożenia  powodziowego  określonemu
w przepisach odrębnych (ustawa Prawo Wodne) jako obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienie
powodzi jest średnie i wynosi 1%. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest
potrzeba  odpowiedzialnego  planowania  zagospodarowania  dolin  rzecznych  w  celu  zminimalizowania
negatywnych skutków powodzi. Jednym z głównych powodów rosnących szkód powodziowych jest wzrost
liczby inwestycji  i  obiektów budowlanych  powstających na  terenach zagrożonych  powodzią  skutkujący
wzrostem  powierzchni  uszczelnionych  (pozbawionych  naturalnej  infiltracji  wód).  Kierując  się  zasadą
przezorności i minimalizowania zagrożeń oraz ochroną bezpieczeństwa ludzi i mienia określono w planie
strefę  zagrożoną  zalewaniem dla  prawdopodobieństwa  przewyższenia p=1% wzdłuż Potoku Żernickiego
wraz  z  dopływami,  dla  której  ustalono  szczególne  zasady zagospodarowania  i  kształtowania  zabudowy
mające przyczynić się do ograniczenia skutków potencjalnej powodzi. Dodatkowo projekt planu przewiduję
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przeznaczenie  terenów  na  potrzeby  sytuowania  budowli  przeciwpowodziowych  w  postaci  polderów
i suchych zbiorników przeciwpowodziowych.

Realizując  wymogi  wynikające  z  art.  1  ust.  2-4 ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1945)  uzasadnia  się  przyjęte  w  planie
rozwiązania w następujący sposób:
1. Wymagania  ładu  przestrzennego,  w  tym  urbanistyki  i  architektury,  zostały  w  planie  miejscowym

zapewnione w szczególności poprzez podział przestrzenny obszaru na tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych  zasadach  zagospodarowania  oraz  określenie ogólnych  zasad  kształtowania  zabudowy
i zagospodarowania  terenu,  w  tym:  linie  zabudowy  oraz  wskaźniki  i  parametry  urbanistyczne.
Uwzględniono  zasadę  odpowiedniej  hierarchii  terenów mieszkaniowych  ze  względu  na  dopuszczenie
innych  działalności  gospodarczych,  przy  złożeniu  dążenia  do  ochrony  warunków  mieszkaniowych,
zwłaszcza w już ukształtowanych izolowanych osiedlach mieszkaniowych lub na terenach planowanych
do takiego przeznaczenia. Ograniczono tereny zabudowy mieszanej (mieszkaniowo-usługowej), kierując
się  warunkami  dostępu  do  dróg  publicznych  oraz  preferowaniem obszarów w centralnych  częściach
sołectw.  Określono ustalenia  zmierzające do minimalizowania  wpływu działalności  gospodarczych na
sąsiednie  działki  mieszkaniowe  –  np.  różnicowanie  skali  usług  (intensywności),  zawężanie  rodzaju
działalności  (wykluczanie  funkcji  potencjalnie  uciążliwych),  ograniczanie  oddziaływania  (pasy zieleni
izolującej  i  urządzenia  izolujące).  Ponadto  określa  się  elementy  zagospodarowania  przestrzennego
wymagające ochrony i ukształtowania ładu przestrzennego.

2. Walory  architektoniczne  i  krajobrazowe,  uwzględnia  się  w  powiązaniu  z  innymi  uwarunkowaniami,
zwłaszcza w zakresie ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego oraz zasobów środowiska.  Obszar
planu  położy  jest  poza  granicą Parku  Krajobrazowego  "Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  Rud
Wielkich" (brak obowiązującego planu ochrony parku), natomiast niewielki obszar w zachodniej części
planu  (m.in.  tereny  rejonie  ul. Wrzosowej  i  Leśnej)  znajduje  się  w  granicach  otuliny  parku
krajobrazowego. Walory krajobrazowe chronione są poprzez określenie terenów zieleni pełniących funkcje
ciągów  ekologicznych  ZE  i  lasów  ZL.  Ponadto  określa  się  ograniczenia  w  kształtowaniu  obiektów
i budowli  rolniczych  na  terenach  rolnych  R.  Dodatkowo  ustala  się  strefy  ochrony  krajobrazu  wraz
z ograniczeniami  w  zagospodarowaniu  i  ukształtowaniu  terenu.  Walory architektoniczne  zależne  są  od
jakości przyjętych rozwiązań inwestycyjnych i sposobu zagospodarowania terenu. W skali  całego obszaru
planu walory te mają przede wszystkim znaczenie w obszarach i miejscach prestiżowych dla wizerunku gminy
oraz  o  szczególnym  znaczeniu  dla  lokalnej  społeczności.  Uwzględnienie  walorów  architektonicznych
w bezpośredni sposób dokonano poprzez rozróżnienie przeznaczenia terenu ze względu na położenie, przy
uwzględnieniu  wartości  dziedzictwa  kulturowego  i  krajobrazu.  Określono  specjalne  wymogi  w  zakresie
kształtowania zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej i krajobrazu, w celu podwyższenia standardów
estetycznych  oraz  ograniczenia  elementów dysharmonijnych.  Ponadto  określono  wymogi  zmierzające  do
wykluczenia lub ograniczenia uciążliwych funkcji i sposobów użytkowania terenów, zwłaszcza w zakresie
terenów położonych w obszarach centralnych jednostki osadniczej.

3. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych są
w planie  miejscowym  uwzględnione,  biorąc  pod  uwagę  niezależne  działanie  licznych  przepisów
odrębnych służących ochronie środowiska. Regulacje planu zapewniają ochronę środowiska w nawiązaniu
do art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska w sposób adekwatny do możliwych do określenia w planie
regulacji,  przede wszystkim w zakresie ograniczania  ponadnormatywnych zanieczyszczeń.  W zakresie
ochrony przyrody ustala się tereny zieleni pełniące funkcje ciągów ekologicznych ZE służące zachowaniu
obszarów  dolin  rzek  i  cieków,  stawów,  jarów,  oraz  innych  wybranych  obszarów  i  enklaw  zieleni
i zadrzewień wraz z naturalnym ukształtowaniem terenu,  znaczących dla zachowania bioróżnorodności,
ochrony  siedlisk,  swobodnego  przemieszczania  zwierząt  oraz  ciągłości  systemu  przewietrzania
i odwodnienia obszaru. Uwzględniono  ochronę  Parku Krajobrazowego "CKKRW" wraz z jego otuliną,
wskazując na rysunku planu granice obszaru parku i jego otuliny, przy czym obowiązują wymogi ochrony
wynikające z przepisów odrębnych, określone w akcie ustanawiającym ochronę prawną parku krajobrazowego.
Wzmocnieniu ochrony (w parku i poza nim) sprzyjają określone w planie zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu. Uwzględniono w planie występowanie zasobów naturalnych w postaci
złóż objętych prawem własności górniczej – złoża węgla kamiennego „Knurów” i „Gliwice”.
Przeciwdziałaniu przenikaniu zanieczyszczeń do wód, w szczególności mając na względzie zasilenie wód
podziemnych (wody podziemne stanowią źródło zaopatrzenia ludności w wodę - ujęcie  „Nieborowice–
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Leboszowice”),  mają  służyć  zapisy  ograniczające  stosowanie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków
opartych o rozsączanie podczyszczonych ścieków w gruncie. Potencjalnie uznaje się te rozwiązania za
nieskuteczne i nieefektywne.
Spełniając  wymogi ochrony gruntów rolnych i  leśnych  w procedurze  sporządzania  planu wystąpiono
o zgodę na zmianę przeznaczenia kilku gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Niektóre
grunty rolne wnioskowane do zmiany przeznaczenia nie uzyskały stosownej zgody.

4. Wymagania  ochrony dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków. W obszarze  planu  występują  budynki  lub
obszary zabytkowe objęte formami ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków oraz objęte Wojewódzką
i Gminną Ewidencją Zabytków. Ustalono nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w ramach zasad
ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  krajobrazów  kulturowych.  Dla  wzmocnienia
ochrony zabytków, w szczególności dla ochrony układu semiurbanistycznego centrum Żernicy, określono
strefy ochrony konserwatorskiej,  w szczególności  ustalono zasady kształtowania  zabudowy w sposób
harmonijnie nawiązujący do zabudowy historycznej i tradycji miejscowej architektury. Określono strefę
ochrony ekspozycji zabudowy mającą na celu zapewnienie warunków właściwej ekspozycji kościoła pw.
św. Michała Archanioła, wpisanego do rejestru zabytków. Ustalenia te sprzyjają utrzymaniu właściwych
wartości krajobrazu kulturowego.

5. Wymagania  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,  a  także  potrzeby  osób
niepełnosprawnych. Wymagani te uwzględnia się pośrednio, w kontekście wymagań ochrony środowiska,
przy uwzględnieniu oceny zawartej w prognozie oddziaływania na środowisko wykonanej w procedurze
strategicznej  oceny oddziaływania  na  środowisko  opracowywanego  dokumentu  (planu  miejscowego).
W szczególności  określono  zakaz  realizacji  zamierzeń  inwestycyjnych  oraz  prowadzenia  działalności
w sposób  stwarzający  uciążliwości  dla  sąsiednich  nieruchomości  w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń
powietrza,  hałasu  i  wibracji  oraz  pola  elektromagnetycznego  przekraczających  wartości  dopuszczalne.
Zakazano  również  lokalizowania  zakładów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi,
a w szczególności  ryzyko  wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych.  Zidentyfikowano i  określono
w planie zagrożenia powodziowe oraz osuwiskowe, wykluczając lub ograniczając w ich rejonie zabudowę, ze
szczególnym uwzględnienie strefy zagrożonej zalaniem wzdłuż Potoku Żernickiego. Ograniczono możliwość
kształtowania nowych funkcji chronionych przed hałasem (dla których przepisy przewidują graniczne wartości
hałasu) w zasięgu ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego od strony autostrady A4.  Nie przewiduje się
stałego (np. poprzez zamieszkanie) narażenia na złe warunki topoklimatyczne i kumulację zanieczyszczeń
powietrza – zakłada się, że określone w planie tereny zieleni i rolne, wolne od zabudowy, będą sprzyjać
właściwemu  przewietrzaniu.  Określono  wymagania  związane  z  ograniczaniem  wpływu  działalności
gospodarczych na sąsiednie  nieruchomości  (w zależności  od rodzaju terenu),  w szczególności  poprzez
zakaz użytkowania terenu, poza budynkiem, na potrzeby danej działalności gospodarczej lub konieczność
odpowiedniego izolowania takiego użytkowania pasami zieleni izolacyjnej lub urządzeniami izolującymi.
Biorąc  również  pod  uwagę  zagrożenia  związane  z  skutkami  podziemnej  eksploatacji  górniczej,
uwzględniając  występowanie  w  planie  terenu górniczego „Knurów” określono konieczność uwzględnienia
aktualnych  warunków  geologiczno - górniczych  (możliwość  ewentualnego  finansowania  przez  przedsiębiorcę
górniczego kosztów tzw. profilaktyki  budowlanej  - uwzględnienie warunków geologicznych i  górniczych dla
potrzeb inwestycji budowlanych oraz podjęcie działań mających na celu przygotowanie obiektów budowlanych na
docelowe deformacje  terenu).  Natomiast  dla  ewentualnej  nowej  eksploatacji  górniczej  (dotyczy złoża  węgla
kamiennego  „Gliwice” posiadającego obecnie status „zaniechane”) określono, iż działalność eksploatacyjna nie
może  naruszać  przeznaczenia  terenu,  w  szczególności  powodować  takich  zmian  powierzchni  terenu,  które
uniemożliwią  jego  wykorzystanie  zgodnie  z  planem –  należy  ograniczać  zmiany  ukształtowania  terenu
i stosunków  wodnych  (zwłaszcza  w  zakresie  zalewisk  bezodpływowych  oraz  podtopień  na  terenach
przeznaczonych pod zabudowę) oraz dostosować planowane odkształcenia terenu zachowując możliwość nowej
zabudowy  oraz  użyteczność  techniczną  i  funkcjonalną  istniejących  obiektów  budowlanych  i  infrastruktury
technicznej, a także uwzględnić obszar wskazany do ustanowienia filaru ochronnego dla odcinka autostrady A4.
Potrzeby  osób  niepełnosprawnych  uwzględnia  się  w  zakresie  wymogów  kształtowania  przestrzeni
publicznej  (zagospodarowywanie  terenów  w  sposób  zapewniający  bezpieczne  warunki  przebywania
i przemieszczania  się  osób niepełnosprawnych),  możliwości  dostosowania  budynków zabytkowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową (karta przewidziana m.in. dla osób niepełnosprawnych). Wszelkie inne wymogi potrzeb osób
niepełnosprawnych wynikają z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy Prawo budowlane.
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6. Walory  ekonomiczne  przestrzeni związane  są  przede  wszystkim  z  aktywizacją  terenów dotychczas
niezagospodarowanych  na  potrzeby  rozwoju  zabudowy  mieszkaniowej  oraz  usługowej,  głównie
w obszarze o dogodnych warunkach obsługi komunikacyjnej i zwiększonych możliwościach uzbrojenia
terenu (w nawiązaniu do istniejącego systemu infrastruktury technicznej). Rozwiązania przyjęte w planie
w szczególności dbają o walory ekonomiczne przestrzenni w centralnej części gminy, koncentrując się na
zintensyfikowaniu funkcji mieszkalnych i usługowych o prestiżowym znaczeniu, wyłącznie w zakresie
tzw.  usług  nieuciążliwych  (publicznych  lub  innych  centrotwórczych),  wykluczając  dysharmonijne
użytkowanie.  Za istotne uznaje się także postrzeganie walorów ekonomicznych w kontekście ochrony
wartości kulturowych i krajobrazowych. Należy podkreślić, iż celem planu nie jest jedynie uzyskanie jak
najwyższych korzyści ekonomicznych wynikających z ustalonego w planie przeznaczenia i efektywnego
zagospodarowania   terenu,  ale  także ochrona interesu publicznego związanego z ochroną dziedzictwa
kulturowego  i  krajobrazu  oraz  ochroną  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  w  zakresie  minimalizowania
zagrożeń powodziowych.

7. Prawo własności. Ustalenia planu nie wpływają na naruszenie interesu prawnego właścicieli odnoszącego
się do istniejącego użytkowania lub dotychczasowego przeznaczenia gruntów. Zabudowa istniejąca oraz
możliwa do realizacji na podstawie wydanych pozwoleń na budowę, nie stoi w sprzeczności z ustaleniami
planu - nawet jeśli nie jest potwierdzona w ramach ustalonego przeznaczenia, może być użytkowana wraz
z możliwością robót budowlanych, które nie naruszą ustalonych zasad zagospodarowania i kształtowania
zabudowy. Ewentualne obniżenie wartości nieruchomości, wykupy lub odszkodowania, mogą dotyczyć
sytuacji zajęcia gruntów na potrzeby dróg publicznych.

8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie są związane z koniecznością wyznaczenia w planie
terenu służącego tym potrzebą.  W granicach planu nie występują obszary lub obiekty, które wymagają
uwzględnienia ze względu na potrzeby obronności  i  bezpieczeństwa państwa - plan ustala jedynie,  iż
w każdym  terenie  dopuszcza  się  obiekty  i  urządzenia  służące  bezpieczeństwu  publicznemu.
Uwzględniono natomiast uwarunkowania formalne wynikające z występowaniem w sąsiedztwie planu,
w granicach  administracyjnych  miasta  Gliwice,  terenu  zamkniętego,  dla  którego  obowiązuje  strefa
ochronna. Plan określa więc, w tym poprzez granice zasięgu na rysunku planu,  strefę ochronną terenu
zamkniętego wynikającą z decyzji lokalizacyjnej nr 95/74 Komisji Planowania Przestrzennego przy Radzie
Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie ustalenia wojskowego obiektu specjalnego przeznaczenia
w granicach  administracyjnych  miasta  Gliwice  wraz  z  strefami  ochronnymi  obejmującymi  m.in.  część
gminy Pilchowice w ramach jednostki osadniczej Żernica.

9. Potrzeby  interesu  publicznego częściowo  pokrywają  się  z  wyżej  opisanymi  w  zakresie  ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ładu przestrzennego, a także
obronności i bezpieczeństwa państwa. Potrzeby interesu publicznego związane są także m.in. z poprawą
jakości życia mieszkańców w zakresie dostępu do podstawowych usług publicznych i ogólnospołecznych
(tereny UP i UC) oraz zabezpieczenia i uatrakcyjnienia terenów sportu i rekreacji oraz wypoczynku (teren
US). Ważnym  interesem  publicznym  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  w  związku
z zidentyfikowanym  zagrożeniem  powodziowym  w  zlewni  Potoku  Żernickiego  –  ponad  obszary
szczególnego  zagrożenia  powodzią  (nie  obejmują  zlewni  Potoku  Żernickiego)  wyznaczone  na  mocy
Prawa Wodnego (mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego sporządzone przez KZGW)
w planie  określono  strefę  zagrożenia  zalewaniem na  podstawie  specjalistycznej  analizy (jako  zadanie
własne gminy).  Uwzględniono w planie również niezbędne potrzeby w zakresie możliwości  realizacji
inwestycji  celu publicznego,  przede wszystkim w zakresie dróg publicznych oraz komunikacji  pieszej
i rowerowej. Plan określa również wymagania kształtowania przestrzeni publicznych oraz określa ogólne
zasady  kształtowania  ładu  przestrzennego,  co  ma  służyć  dobru  publicznemu.  Potrzeby  interesu
publicznego  wiążą  się  także  z  ograniczeniem nadmiernej  urbanizacji  i  przeciwdziałaniu  rozpraszania
zabudowy, biorąc pod uwagę skutki dla budżetu gminy związane z niekontrolowanym rozwojem terenów,
wymagających zapewnienia przez gminę niezbędnego uzbrojenia (jako zadania własne gminy). Istotne są
również ustalenia  przyczyniające się  do koordynacji  działań związanych z  prowadzeniem podziemnej
eksploatacji górniczej w stosunku do użytkowego wykorzystania powierzchni terenu, biorąc pod uwagę
minimalizowanie skutków eksploatacji na powierzchnię (jak wyżej pkt 5).

10. Potrzeby w zakresie r  ozwój infrastruktury technicznej oraz dróg.
Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  infrastruktury  technicznej  określone  w  planie
zapewniają  możliwość  sytuowania  w  każdym  terenie  infrastruktury  technicznej  w parametrach
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niezbędnych  dla  prawidłowego  uzbrojenia  terenów  oraz  w  sposób  umożliwiający  użytkowe
wykorzystanie  terenu  zgodnie  z  przeznaczeniem.  W sposób  ograniczony,  poprzez  zakaz,  określono
w planie możliwości budowy jedynie nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć
(z wyjątkiem przebiegów równoległych do istniejących linii o ile nie ograniczy to możliwości zabudowy
terenu  zgodnie  z  planem)  oraz  sytuowania  urządzeń  i  instalacji  wykorzystujących  siłę  wiatru  do
wytwarzania  energii  (z  wyjątkiem  mikroinstalacji  o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  nie
większej  niż  40kW).  Obsługę  terenów  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  określa  się  zakładając
przyjęcie rozwiązań, które są technicznie i ekonomicznie uzasadnione – wykorzystanie w maksymalnym
stopniu istniejącej w obszarze planu i w otoczeniu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej czy
gazowej. Indywidualne rozwiązania są możliwe, przy czym w szczególny sposób ograniczone w zakresie
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  opartych  na  rozsączaniu  podczyszczonych  ścieków  w  gruncie
(ochrona  wód  podziemnych  przed  przenikaniem  zanieczyszczeń).  Przede  wszystkim  ogranicza  się
nieuzasadnione  stosowanie  tego  typu  oczyszczalni na  działkach  o  zbyt  małej  powierzchni,
uniemożliwiającej  odpowiednie  rozprowadzenie  systemu  drenażowego  oraz  w obszarach  aglomeracji
przewidzianych  do  skanalizowania. Dla  niektórych terenów,  zgodnie  z  ustaleniami  studium,  określono
możliwość sytuowania urządzeń wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej
100kW (z wyjątkiem energii wiatru, dopuszczonej tylko o mocy poniżej 40kW).
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określono w oparciu o istniejące drogi
publiczne, ich zachowanie i ewentualną rozbudowę oraz budowę nowych dróg publicznych. W uzupełnieniu
obsługi komunikacyjnej przez drogi publiczne wyznaczono w planie wybrane tereny dróg wewnętrznych,
najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania układu drogowego (bez wydzielania dróg wewnętrznych
i dojazdów istniejących lub wydzielonych jako działki grunty, które zapewniają lokalną i miejscową obsługę
istniejących  działek  budowlanych).  Dopuszczono  również  w  planie  możliwość  realizacji  nowych  dróg
wewnętrznych. Przyjęte rozwiązania zapewniają podstawową obsługę komunikacyjną terenów w obszarze
planu. Klasyfikacja układu drogowego w zakresie dróg publicznych została określona zgodnie z ustawą
o drogach  publicznych  oraz  rozporządzeniem  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (przywołane  rozporządzenie,  zgodnie  z  § 2  tego
rozporządzenia, stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych – nie dotyczy
utrzymania stanu istniejącego dróg z możliwością ich remontu oraz przebudowy niewymagającej zmiany
granic  pasa drogowego).  Linie rozgraniczające i  parametry pasów drogowych dróg publicznych zostały
określone stosownie do stanu faktycznego i prawnego gruntów pod drogami, w szczególności wynikającego
z istniejącej  funkcji  drogi,  warunków  terenowych,  elementów  zagospodarowania  wzdłuż  drogi,  w  tym
zabudowy istniejącej. Przy czym wzięto również pod uwagę stanowiska właściwych zarządców dróg, w tym
wynikające z planów rozwoju sieci drogowej, jako organów uzgadniających projekt planu, w kompetencjach
których leżą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg (art. 19
ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Uwzględniono także skutki związane z próbą dostosowania (zmiany)
istniejącego układu drogowego  do  wymogów wynikających  z  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zgodnie z ww. rozporządzeniem) w zakresie szerokości pasa
drogowego.  Zakładając,  iż  szerokość  pasa  drogowego  nie  jest  jedynym  wymogiem  prawidłowego
i wystarczającego funkcjonowania  układu dróg publicznych,  uznaje  się  iż  w wielu  przypadkach koszty
ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe, związane z poszerzaniem dróg istniejących są niewspółmierne do
faktycznie  uzyskanych  korzyści  transportowych  i  użytkowych  danej  drogi.  W związku  z  powyższym,
uwzględniając  analizę  uzasadniającą  przyjęcie  mniejszych  szerokości  w  liniach  rozgraniczających  dróg
gminnych (odrębne opracowanie),  przyjęto w planie zróżnicowane podejście w stosunku do istniejącego
stanu  dróg  publicznych,  biorąc  pod  uwagę  konieczność  ich  rozbudowy lub  przebudowy zwiększającej
szerokość  pasa  drogowego  albo  brak  takiej  konieczności.  Dla  dróg  publicznych  istniejących,  nie
przewidzianych do rozbudowy i przebudowy zwiększającej szerokości pasa drogowego, linie rozgraniczające
i parametry pasów drogowych określono zgodnie ze stanem faktycznym, w szczególności uznając, iż stan ten
jest wystarczający dla funkcji jaką droga spełnia, a ustalenia planu nie wpływają w sposób istotny na zmianę
tych  warunków,  w  tym  poprzez  dodatkowe  (ponadprzeciętne)  obciążenie  ruchu  drogowego.  Dla  dróg
publicznych  istniejących,  przewidzianych  do  rozbudowy  i  przebudowy  zwiększającej  szerokości  pasa
drogowego, linie rozgraniczające i parametry pasów drogowych, dla odcinków, które nie spełniają wymagań
§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne, przyjęto mniejsze szerokości,  na mocy § 7 ust.  2 tegoż rozporządzenia. Przyjęcie mniejszych
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szerokości,  w  przypadkach  uzasadnionych  trudnymi  warunkami  terenowymi  lub  istniejącym
zagospodarowaniem, odbyło się na podstawie stosownej analizy (odrębne opracowanie). Kierowano się przy
tym zachowaniem możliwości  umieszczenia  w  pasie  drogowym elementów  drogi  i  związanych  z  nią
urządzeń, wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań
terenowych (§ 6 rozporządzenia).
Zarząd dróg powiatowych w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu, wskazał
iż istniejące drogi powiatowe będą podlegały wyłącznie przebudowie, która, zgodnie z ustawą o drogach
publicznych,  będzie  dotyczyć  jedynie  robót  budowlanych  związanych  z podwyższeniem  parametrów
technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, nie wymagających zmiany granic pasa drogowego. Ponadto
w  związku  z  obowiązującymi  przepisami  niektóre  drogi  powiatowe  (zgodnie  z  planem rozwoju  sieci
drogowej)  powinny posiadać  co  najmniej  klasę  „zbiorczą”  (Z),  w celu  umożliwienia  przygotowywania
dokumentacji  projektowej przebudowy dróg.  Oznacza to konieczność przyjęcia klasy „zbiorcza” (Z) dla
istniejących dróg powiatowych nr 2916S i 2926S, przy zachowaniu istniejących granic pasa drogowego, w
parametrach poniżej szerokości 20m, przy czym droga nr 2926S  posiada obecnie parametry jak dla drogi
klasy „lokalna” (L).
Zarząd  dróg krajowych  (GDDKiA)  wnosi  o  uwzględnienie  autostrady „A4”  wraz  z  uwarunkowaniami
formalnym wynikającymi z jej przebiegu. Plan określa tereny dróg publicznych klasy „autostrada” (KDA)
o szerokości w liniach rozgraniczających wynikających z stanu istniejącego, przy uwzględnieniu struktury
własnościowej działek będących we władaniu GDDKiA w granicach administracyjnych gminy Pilchowice.

11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad planem miejscowym, w tym przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, odbywa się zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym  oraz  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ogłoszono
i obwieszczono  w  prasie,  internecie  i  na  tablicach  ogłoszeń  o  przystąpieniu  do  sporządzania  planu
miejscowego z możliwością składania wniosków, w tym w postaci elektronicznej. W podobny sposób
ogłoszono  i  obwieszczono  w  prasie,  internecie  i  na  tablicach  ogłoszeń  o  terminie  wyłożenia  do
publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z określeniem terminu  dyskusji publicznej oraz
terminu i sposobu składania uwag do planu.

12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedury planistycznej zapewnia się zgodnie z wymogami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko,  w  tym  poprzez  stosowne  informowanie  społeczeństwa  oraz  organy  uzgadniające
i opiniujące plan lub inne niezbędne instytucje.

13. Potrzeba  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  i  jakości  wody,  do  celów  zaopatrzenia  ludności. Plan
miejscowy w bezpośredni sposób nie przyczynia się do zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody,
do celów zaopatrzenia ludności.  Ustalenia planu nie stoją w sprzeczności  z możliwością rozbudowy
i modernizacji sieci wodociągowej. Pośrednio zapewnia się odpowiednią jakość wody poprzez zapisy
zmierzające do ochrony wód przed ich zanieczyszczeniem.

14. Ustalając  przeznaczenie  terenu  i  sposób  zagospodarowania  i  korzystania  z  terenu  wyważono  interes
publiczny i interes prywatny.  Interes publiczny i interes prywatny wyważono kierując się koordynacją
działań wynikających z uwzględnienia innych wymogów ochronnych i potrzeb, o których mowa wyżej.
Interes  prywatny uwzględniany jest  głównie  w ramach  ochrony prawa  własności,  w  tym w ramach
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Interes prywatny ograniczony jest w sporadycznych
przypadkach wymogami ochrony środowiska, przyrody i  krajobrazu, ładu przestrzennego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz potrzebami interesu publicznego. Rozpatrując wnioski zgłoszone do planu
kierowano  się  przede  wszystkim  polityką  przestrzenną  gminy  ustaloną  w  aktualnym  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego.  Możliwości  rozwojowe  gminy  są
ograniczone uwarunkowaniami wynikającymi z aktualnych (sporządzonych na potrzeby studium, 2016r)
analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Ważnym interesem publicznym jest kontrolowana
urbanizacja  gminy,  zgodnie  z  którą  rozwój  terenów budowlanych  (wymagających  uzbrojenia  terenu)
powinien  być  ograniczany,  przynajmniej  do  czasu  wykorzystania  potencjału  wynikającego  z  ustaleń
aktualnie  sporządzonego  planu  miejscowego.  Uwzględniono  również  ograniczenia  fizjograficzne,
w szczególności  związane  ochroną  środowiska  oraz  ochroną  ludzi  i  mienia  przed  zagrożeniami
powodziowymi  i  osuwiskowymi.  Istotnym  interesem  publicznym  jest  więc  przyjęcie  aktu  prawa
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miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co gwarantuje ustanowienie
racjonalnych warunków i zasad kontrolowanego przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy, w oparciu
o realną ocenę potrzeb i  możliwości rozwoju gminy,  na podstawie aktualnych analiz ekonomicznych,
środowiskowych  i  społecznych,  prognoz  demograficznych,  skutków  finansowych  i  bilansu  terenów
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę.

15. Kierowano się k  ształtowaniem struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego. Przy czym kształtowanie struktury przestrzennej odbyło się
w oparciu kierunki przeznaczenia określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  gminy,  które  jest  dokumentem  nadrzędny  w  stosunku  do  planu  miejscowego.
Intensyfikowanie zabudowy odbywa się przede wszystkim w nawiązaniu do istniejącej zabudowy oraz
przy uwzględnieniu terenów budowlanych wynikających z ustaleń dotychczas obowiązujących planów
miejscowych  (ograniczanie  skutków  finansowych  wynikających  z  ewentualnych  odszkodowań  za
obniżenie wartości nieruchomości). Struktura przestrzenna, w tym tereny nowej zabudowy, kształtuje się
przede wszystkim w oparciu o istniejący układ drogowy, który w niezbędnym zakresie uzupełniony jest
nowymi  drogami  publicznymi.  Biorąc  pod  uwagę,  iż  przyrost  nowej  zabudowy  dotyczy  przede
wszystkim ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej (dominujący rodzaj zabudowy w obszarze planu), nie
należy się spodziewać takiego wzrostu natężenia ruchu, który w sposób ponad przeciętny spowoduje
obciążenie określonego w planie układu drogowego.

16. Lokalizowanie  nowej  zabudowy mieszkaniowej  w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu uwzględniono
w sposób adekwatny do charakteru zabudowy określonej w planie. Dominującym rodzajem zabudowy
mieszkaniowej  jest  indywidualna  zabudowa  jednorodzinna,  której  użytkownicy  w  przeważającej
większości  korzystają  z  własnego  środka  transportu,  stąd  dostęp  do  transportu  zbiorowego  nie  jest
jedynym czynnikiem decydującym o  zasadności  lokalizowania  nowej  zabudowy.  Biorąc  pod  uwagę
istniejący  system  transportu  zbiorowego  w  gminie,  należy  stwierdzić,  iż  większość  terenów
mieszkaniowych  w  obszarze  planu  znajduje  się  w  promieniu  pieszego  dojścia  do  przystanków
komunikacji zbiorowej na poziomie ok. 500m, w sporadycznych przypadkach odległość ta wynosi 700m
(warunków tych nie spełniają jedynie tereny północnej części Żernicy, na długości ok. 750m wzdłuż
ul. 1-go  Maja  i  ul. Powstańców,  enklawa zabudowy przy ul.  Wiśniowej  oraz  tereny na  zakończeniu
ul. Wrzosowej i ul. Leśnej). Zakłada się, iż w oparciu o istniejący układ drogowy może dojść do rozwoju
transportu zbiorowego w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie.

17. Zapewnianie  rozwiązań  przestrzennych,  ułatwiających  przemieszczanie  się  pieszych  i  rowerzystów
gwarantują  nie  tylko  wyznaczone  w  planie  tereny  dróg  publicznych  i  wewnętrznych  ale  przede
wszystkim  ogólne  ustalenia  planu  dopuszczające  w  każdym  terenie  realizację  inwestycji  służących
komunikacji pieszej i rowerowej.

18. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej – założenie to było podstawą określenia kierunków
przeznaczenia terenu już na poziomie polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, w oparciu o realną ocenę możliwości rozwoju gminy, na podstawie
aktualnych analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Nowa zabudowa stanowi uzupełnienie
obszarów  charakteryzujących  się  w  pełni  wykształconą  strukturą  funkcjonalno-przestrzenną  lub
lokalizowana  jest  na  obszarach  posiadających  najlepsze  predyspozycje  w  zakresie  dostępu  do  sieci
komunikacyjnej  i  technicznej  ukształtowanej  na  potrzeby  istniejącej  zabudowy.  Znaczna  większość
terenów  nowej  zabudowy  położona  jest  w  zasięgu  obszarów  zwartej  zabudowy  (promień  50m  od
istniejących  budynków),  w  sporadycznych  przypadkach  w  odległości  50m  od  tych  obszarów,  lub
w odległości 100m od dróg publicznych oraz od sieci wodociągowej. Tereny nowej zabudowy stanowią
w większości przypadków obudowę istniejących dróg (w pierwszej lub drugiej linii) lub wyznaczone są
w zasięgu  odpowiadającym  zabudowie  już  występującej  obecnie  w  trzeciej  (rzadziej  czwartej)  linii
zabudowy. Nowa zabudowa może więc rozwijać się w oparciu o istniejące w obszarze sieci infrastruktury
technicznej wymagające rozbudowy odpowiednio do potrzeb oraz poprzez drogi wewnętrzne i dojazdy
powiązane  z  wyznaczonym  w planie  układem drogowym.  Należy  podkreślić,  iż  większość  terenów
dotychczas  niezabudowanych,  posiada  prawo  do  zabudowy  na  mocy  obowiązujących  planów
miejscowych.  Występują  przypadki  terenów budowlanych  (m.in.  na  zakończeniu  ul. Wrzosowej  i  na
północ od ul. Leśnej,  kolejna linia zabudowy na wschód od ul.  Olchowej i  ul. Ogrodowej),  które nie

8/9



spełniają  przyjętych  założeń  w  zakresie  planowania  i  lokalizowania  nowej  zabudowy  -  podstawą
utrzymania terenów budowlanych są właśnie ustalenia obowiązującego planu miejscowego (ograniczanie
odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości).

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym, były podstawą przyjęcia uchwały XXVI/216/16
Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 września 2016 roku w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Pilchowice. W uchwale podtrzymano ocenę o nieaktualności obowiązującego studium z 2002 roku
(uchwała  nr  XLIII/290/2002)  oraz  o  częściowej  nieaktualności  planów miejscowych,  biorąc  pod uwagę
zgodność z przepisami prawa oraz wnioski mieszkańców rekomendowane do uwzględnienia. Zobowiązano
więc wójta  do działań zmierzających do zakończenia  procedury sporządzenia nowego studium (przyjęte
uchwałą  Nr  XXVIII/240/16  Rady Gminy Pilchowice  z  dnia  24  listopada  2016  r.)  oraz  do  aktualizacji
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stosowne uchwały o przystąpieniu
do  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  poszczególnych  jednostek
osadniczych:  Kuźnia  Nieborowska,  Leboszowice,  Nieborowice,  Pilchowice,  Stanica,  Wilcza  i  Żernica
podjęto wcześniej 17 marca 2016 roku). Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy ograniczone są
ustaleniami  obowiązujących  planów  miejscowych,  które  wymagają  aktualizacji  w  kontekście  realizacji
polityki przestrzennej gminy określonej w studium.

Wpływ na  finanse  publiczne  został  określony w prognozie  skutków finansowych  wynikających
z uchwalenia planu miejscowego. W opracowaniu tym wykonano prognozę wpływu ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i  wydatki  gminy oraz na wydatki  związane
z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Prognoza
nie  dotyczyła  skutków  wynikających  z  obowiązującego  stanu  formalnego  (przewidziane  w  dotychczas
obowiązującym planie  miejscowym)  i  faktycznego  (np.  istniejące  użytkowanie  oraz  drogi,  które  mogą
podlegać  modernizacji)  oraz  kosztów  w  zakresie  inwestycji,  które  mogłyby  być  zrealizowane  zgodnie
z obowiązującymi przepisami również przy braku planu. Wpływ na finanse publiczne po stronie przychodów
związany  jest  ze  zmianą  wartości  nieruchomości  (jednorazowa  opłata  z  tytułu  wzrostu  wartości
nieruchomości)  oraz  wzrostem  wielkości  podatków  (przychody  roczne).  Po  stronie  wydatków  należy
wymienić  koszty  rozbudowy infrastruktury  technicznej  (kanalizacja,  wodociągi)  oraz  dróg  publicznych
i parkingów, a także wykupu gruntów na potrzeby dróg publicznych.

W obszarze  planu nie  występują  inwestycje  celu  publicznego o  znaczeniu  ponadlokalnym ujętej
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętym uchwałą nr V/26/2/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Sla. 2016 poz.4619) jako zadanie
samorządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego (Tabela nr 7).

Rozwiązania  projektu  planu  nie  naruszają  ustaleń  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice (uchwała  nr  XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice
z dnia 24 listopada 2016 r.) oraz są zgodne z tymi ustaleniami.
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