UCHWAŁA NR lx/7ól2011
RADY GMINY POMBKA
z dnia 28 września 20ll

r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie

Kobiernice przy ulicy Bielskiej.

Napodstawię art. 18 ust.2pkt 5i art.40 ust. 1ustalły zdnia 8marca 1990 roku osamorządzie gminnym
(ednoliĘ tekst - Dz'U. nr l42 z2001roku, poz.1591 z2001roku z późniejsrymi zmianami), art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 2'7 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80 22003 roku, poz. 777
zpoźniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu zustalęniami Studium uwarunkowań ikierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka (uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXIXi265|O6 z dnia 28
Częrwca 2006 roku), wobęc nie wniesienia do projektu planu uwag wtrybie art. 18 ustawy zdnia2'7 marca2003

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Gminy uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy
ulicy Bielskiej.

Rozdział I Przepisy ogólne
$ 1. Plan obejmuje teren położony w sołecfwie Kobiemice przy ulicy Bielskiej w gminie Porąbka w granicach
określonych w załączniku graftcznym, o którym mowa w $ 2 pla 1.
$ 2. Integralne części uchwĄ to:
1)

załącznik nr l

_

rysunek planu w skali 1: 2000 z wyrySem ze Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka zoznaczeniem granic terenu objętego planem
1

0000,

wskali

1:

_ rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zal<ręsu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie zprzepisami
o fi nansach publicznych.

2) załącznik nr 2

Rozdział [I Przepisy szczegółowe
$ 3. Zakres ustaleń planu dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych
$ 4. Dla terenu Wznaczonęgo
1 P,U ustala się:
1) przeznaczenie tęrenu
a) dopuszcza

itp.

-

terenów.

liniami rozgraniczającymi ioznaczonego na rysunku planu symbolem 0l-D*

produkcj a, usługi

:

się lokalizację składów, n)agazynow, rzemiosła, wytwórczości, obsługi gospodarstw rybackich

b)zakaz lokalizacji przeclsięwzięć mogących Zawszę znacząao oddziaływać na środowisko zwyjątkiem
inwestycji celu publiczncgo z zakresu łącznościpublicznej'

c) dopu5zcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalni ę znacząco

oddziĄwaó na środowisko w Ęm
inwestycji celu publicznego z zakresu łącznościpublicznej pod warunkiem zastosowania środków

wykluczających 1ub ograniczających możliwośćwystąpienia ich oddziaĘwań negatywnych'
d)

nakaz respektowania ograniczeń określonych w Rozporządzeniu Nr 4/2008 Dyrektora Regiona1nego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Wojewódańa
Sląskiego Nr 174 poz.3198) dla streĘ ochrony pośredniejujęcia wody Soła II i Soła III/1 obejmującej caĘ
teren objęty planem,

realizacji zięlęni izolacyjnej w pasie terenu położonym wzdłużpółnocnej granicy terenu objętego
planem o szerokości 50 m oraz wzdłttŻ wschodniej granicy terenu o szerokosci 20 m o zróżnicowanvm
składzie gatunkowym i zróznicowanej wys okości,

e) nakaz
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f)dopuszcza się lokalizację dróg iparkingów, obiektów iurządzen związanych zinfrastrukturątechniczną
i obsfugą funkcji określonej w ptzęZnaczeniu terenów'
g) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje określonew przeznaczeniu
terenu;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokośćbudynków max.

l5 m,

b)dachy jedno, dwu lub wielospadowe ojednakowym nachyleniu głównych połaci, kąt nachylenia od 15" do
45o, w przypadku duĄch rozpiętościdopuszcza się dachy płaskie,
c) dla nowych podziałów min. powierzchnia działki z prawem do zabudowy 30 arów,
d) miejsca parkingowe:
- produkcja, magazyny, składy, handel
- biura, usfugi

-

min.

i

miejsce na 50 m2 powierzchni uŻytkowej,

min. 1 miejsce na 50 m2 powierzchni uzytkowej,

- zakłady produkcyjne
e)

-

-

min. 1miejsce na 20 uzytkowników,

powierzchnia biologicznie czynna min. 30Yo powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania, do
którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) powierzchnia zabudowy max. 60%o powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania'

inwestor posiada fytuł prawny,

g)

do którego

nieprzekaczalna linia zabudowy w odległości l0 m od linii rozgraniczających drogi głównej ruchu

przyspleszonego;
3)

przepisy doĘczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz zastosowania do celów grzewczych
nie powodujących przekoczenia standardów emisyjnych i standardów ;akósci
środowiska (np. gaz ziemny, energia e\el<tryczna, olej opałowy), bądź ekologicznych systemów ogrzewania
opaĘch na odnawialnych źródłach energii;
i technologicznych mediów

4) przepisy dotyczące ochrony powierzchni

zięmii gospodarki odpadami:

a)nakazprowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zuwzględnienięm ich minimalizacji, segregacji oraz
postępowanie znimi zgodnie zprzyjęĘm w gminie planem gospodarki odpadami,
b) zakaz składowania odpadów;
5) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:
a) zakaz wznoszenia zabudowy w odległościmin. 15 m od gómych krawędzi skarp cieku'

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchr]iowych,
c) nakaz utrzymania czystości wód opadowych i roztoporvych odprowadzanych do odbiornika,
d) nakaz utwardzenia ulic, parkingów i placów w sposób zabezpiecza1ący środowisko gruntowo-wodne przed
przenikaniem zanieczy szczeń;
6)

przepisy dotyczące ochrony przed hałaser-lr
zagospodarowania i uŻytkowania tęręnu:

oraz innymi uciązliwościami związanymi zę sposobem

a) nakaz zachowania standardór,v emisyjnych i standardów jakościśrodowiska,
b)

nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, takich jak np. ekany akustyczne, szpalery
zieleni itp. - w przypadku uzytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormaĘwne odziaływanie;

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:
a) zakazrealtzacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
b) zakaz rca|izacji reklam świetlnych w szczególności o zmiennej treściod strony drogi krajowej

ruchu przyspieszonego,

- głównej

c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń ręklamowych wielkoformatowych, wolno stojących przy zachowaniu

następujacych warunków:
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- nakaz zalhowania odległościmin. 70 m między urządzeniałni,

-nakaz zachowania odległościmin.10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej do krawędzi p|anszy
reklamowej,

- zakaz umieszczania urzadzęń reklamowych na ogrodzeniach nieruchomości i słupach oświetleniowych;
8) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŻytkowaniu:
a) zachowanie stref technicznych:
-

ograniczonej zabudowy dla linii elektroenergeĘcznych i ich zagospodarowanie na warunkach
określonych przez dysponenta sieci, dla linii napowietrznych l l0 kV 30 m, dla linii napowietrznych 15
kV - 16 m, dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 6m, dla linii kablowych nN iSN 2 m, dla
transformatorowych stacji SN/nN - 5 x 5 m,

- dla rurociągów wodociągowych, kanałów sanitarnych i deszczowych oraz gazociryów okeślonych przez

dysponentów sieci;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) komunikacja:

'

dojazd od strony drogi głównej ruchu przyspieszonego, wyłącznie poprzęz skrzyżowanie z ulicą Łupkową
znajdujacą się poza obszarem objętym planem,

- dopuszcza się budowę nowych dróg,
b) zaopatrzenie w wodę:
_

z sieci wodociągowej po jej rozbudowie'

- do czasu rozbudowy sięci wodociągowej dopuszcza się realizację ujęć indyrvidualnych,

c) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie Z zastrzeŻęnięm 4 pkt 1 lit d,
$
d) odprowadzenie wód opadowych iroŻopowych

- kanałami deszczowymi powierzchniowo lub rowami do
cieków lub grunfu pod warunkiem utrzymania czystości wód, lub do kanalizacji deszczowej po jej
wybudowaniu;

e) zasady zaopattzenia w energię elektryczną:

-

zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych wządzeń elęktroenergetycznych na

po

dstawie warunków przy łączenia,

- dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowę
nowych obiektów i urządzeń na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci i zawartegi
Porozumienia,

f) możliwośćzasilania gazęfi zgodnie

zWwaznymi dostawcy gazu,

g) zaopatrzenie w ciepło - z sieci gazowej, elekłycznej lub innych źródeł energii' zgodnie z warunkami
dysponentów sieci z zastrzeżeniem pkt 3,
h) inwestycje celu publicznego z zakręsu łącznościpublicznej

warunkach dysponenta sieci,

10) ustala się stawkę procentową słuzącą naliczeniu je rlnorazowej
wskutek uchwalenia planu w wysokości10%.
$ 5. Dla tęrenu wznaczonęgo liniami rozgraniczającymi
KDGP ustala się:

l)

przeznaczenie terenu

-

r

-

budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na

opłaĘz Ętułu wzrostu wańości nieruchomości

oznaczonego na rysunku planu symbolem

0l D -2

droga la-ajowa - główna ruchu przyspieszonego,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę drogi oraz lokalizację zieleni przydrożnej i realizację urządzeń i obiektów
infrastrukfury technicznej.

Rozdział III Przepisy końcowe
$ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.
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$ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą5kiego.
$ 8.

Uchwała wchodzi w

Wojewódzfwa

Ś

ląskiego.

Ęcie po

upływie 30 dni od dnia

jej

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

ZałącznikNr l do UchwĄ NrlXl76l20l1
Rady Gminy Porąbka

z dnia}8 września 201l r'
Zalacznikl.IPG

Zalaczniknr I
ZałącznikNr 2 do UchwĄ Nr |XJ76l2Ol1
Rady Gminy Porąbka

z dnia28 września 201l

r.

ZaIaczfik2.doc

Załączniknr 2

Grzegorz Filarski

:
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Załączn|k nr 2
do Uchwały Nr lX/7612011
Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września2011 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej

Rozstrzygnięcie o sposobie rea!izacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1.

2.
3.

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleŻądo zadan własnych gminy stosownie do ań. 'l67 ust. 2 ustawy z dnia
30 czenłca 2005 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budŻetu
gminy z zastrzeŻeniem punktow 2,3 i 4.
Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o pańnerstwie publiczno-prywatnym.

środkow pochodzących z budzetu Unii
Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych oraz art.3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13

Dopuszcza się finansowanie

ze

listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4.

Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środkow pochodzących z
budzetu państwa stosownie do ań. 113 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

