
UCHWAŁA NR 

RADY GMINY  MIETKÓW

z dnia 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych  107/3, 174, 175  oraz części działek nr  13/19,

13/20 obręb Chwałów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz

283 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293, ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Mietkoó w Nr XXVII/180/2021 z dnia

23  lutego  2021  roku  o  przystąpieniu  do  sporządzania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego wsi Chwałoó w w granicach działek o numerach ewidencyjnych  107/3, 174, 175  oraz częsóci

działek  nr   13/19,  13/20 obręb  Chwałoó w,  po  stwierdzeniu,  zże  zmiana  planu  miejscowego  nie  narusza

ustalenó  studium  uwarunkowanó  i  kierunkoó w  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mietkoó w

zatwierdzonego uchwałą Nr X/73/2015 Rady Gminy Mietkoó w z dnia 15 pazódziernika 2015r ze zmianami.

Rada Gminy Mietków uchwala co następuje:

Rozdział I

Zakres regulacji

§1.1.  Uchwala  się  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Chwałoó w  dla  działek  o

numerach ewidencyjnych  107/3, 174, 175  oraz częsóci działek nr  13/19, 13/20 obręb Chwałoó w .

2 Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunku zmiany planu miejscowego.

3 Integralne częsóci uchwały obejmują: 

1) załączniki nr 1  - rysunek planu miejscowego w skali 1: 1000, 

2) załączniki nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załączniki nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktoó re nalezżą do zadanó  własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o

finansach publicznych,

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne do przedmiotowej uchwały. 

4 Ilekrocó w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) powierzchni  zabudowy –  nalezży  przez  to  rozumiecó  powierzchnię  zabudowy  okresólaną  zgodnie  z

zasadami  zawartymi  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  okresólania  i  obliczania  wskazónikoó w

powierzchniowych i kubaturowych tj. PN-ISO 9836: 199 , PN-ISO 9836:2015-12, 

2) linii  zabudowy nieprzekraczalnej -  nalezży  przez to rozumiecó  linię,  ktoó rą elementy zabudowy terenu nie

mogą przekraczacó,  linia  ta  nie  dotyczy  urządzenó  infrastruktury  technicznej  i  komunikacji,  parkingoó w  oraz

ogrodzenó  zlokalizowanych na warunkach okresó lonych w przepisach szczegoó lnych,
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3) urządzeniach  infrastruktury  technicznej  -  nalezży  przez  to  rozumiecó  inwestycje  o  charakterze

dystrybucyjnym okresó lone w ustawie o gospodarce nieruchomosóciami wraz z urządzeniami niezbędnymi do

ich  funkcjonowania,  instalacje odnawialnych  zóroó deł  energii, instalacje  zbiornikowe  na  gaz  płynny

przeznaczone  do  zasilania  instalacji  gazowych  w  budynkach  oraz  nawierzchnie  utwardzone  w  obrębie

poszczegoó lnych działek, tj. dojsócia, dojazdy, parkingi,

4) wysokości zabudowy  -  wymiar pionowy budynku lub budowli  przekrytej dachem, mierzony od poziomu

terenu przy budynku lub budowli do najwyzższego punktu pokrycia dachu; 

5) planie  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

zatwierdzony niniejszą uchwałą. 

§2.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o roó zżnym przeznaczeniu lub roó zżnych zasadach zagospodarowania,

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) granice strefy OW obserwacji archeologicznej,

6) granice obszaru ujętego w  ewidencji zabytkoó w,

7) linia elektroenergetyczna  ze strefą techniczną.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają charakter informacyjny.
Rozdział II

Ustalenia ogólne

§3.  Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1) RM – teren zabudowy zagrodowej, 

2) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) US – teren sportu i rekreacji,

4) R- teren rolniczy.  

§4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: obiektoó w i urządzenó  infrastruktury technicznej i

komunikacji, obiektoó w małej architektury posadowionych na warunkach okresó lonych w przepisach odrębnych.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony sórodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięcó  mogących zawsze znacząco oddziaływacó  na sórodowisko, okresó lonych na podstawie

przepisoó w odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.

2. Zakaz przekraczania standardoó w jakosóci sórodowiska poza obszarami opracowania. 

§6. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu.

Obowiązuje  uwzględnienie  cech  tradycyjnej  architektury  lokalnej,  w  tym  celu  zakazuje  się  kształtowania  elewacji

zewnętrznych  ze  sztucznych  okładzin  typu  siding,  wprowadzanie  na  elewacji  budynku  kolumn  o  przekroju  koła,

budowania wiezżyczek. 
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§7. Ustalenia dotyczące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoó w, w tym krajobrazoó w kulturowych, oraz

doó br kultury wspoó łczesnej.

1. Granice obszaru ujętego w wojewoó dzkiej i gminnej ewidencji zabytkoó w dla ktoó rego obwiązuje:

1) wszelka    działalnosócó     inwestycyjna    musi   uwzględniacó     istniejące   juzż     związki    przestrzenne i

planistyczne,

2) nalezży przyznacó pierwszenó stwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i   rewaloryzacyjnym, zaroó wno

w przypadku przyrodniczych elementoó w krajobrazu, jaki w stosunku do historycznej struktury

technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektoó w zabytkowych znajdujących się w

wojewoó dzkiej i gminnej ewidencji zabytkoó w,

3) przy nowych inwestycjach oraz związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektoó w

istniejących     wymaga     się     nawiązania     gabarytami     i     sposobem     kształtowania     bryły i

uzżytymi materiałami do miejscowej historycznej zabudowy; w przypadku   istniejącego obiektu  - po

rozbudowie budynek powinien tworzycó spoó jną kompozycję z istniejącą częsócią,

4) nowa zabudowa winna bycó zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno - architektoniczną

w zakresie lokalizacji, rozplanowania,  skali, ukształtowania bryły, w tym  kształtu i wysokosóci dachu,

poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, podziałoó w otworoó w okiennych i drzwiowych,

materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy danej miejscowosóci,

5) kolorystyka obiektoó w winna uwzględniacó walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne 

występujące w  zabudowie historycznej danej wsi.

2. Strefa  ochrony konserwatorskiej OW dla zabytkoó w archeologicznych,  ktoó rej granice okresó lono na rysunku

planu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w jej obrębie podlegają następującemu ustaleniu: dla inwestycji

związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badanó  archeologicznych, zgodnie z

przepisami odrębnymi. 

§8. Ustalenia dotyczące wymaganó  wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Na terenach przestrzeni publicznej  oznaczonych symbolem US  dopuszcza się realizację obiektoó w małej architektury,

urządzenó  technicznych  i  zieleni.  Parametry  i  wskazóniki  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu

okresó lono w ustaleniach szczegoó łowych  dla terenu.

§9.Ustalenia  dotyczące  granic  i  sposoboó w  zagospodarowania  terenoó w  lub  obiektoó w  podlegających  ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisoó w. 

Ochronie na podstawie przepisoó w odrębnych podlega teren o symbolu RM połozżony w granicy Parku Krajobrazowego

"Dolina Bystrzycy" oraz na obszarze Natura 2000 "Zbiornik Mietkowski" . 

§10.Ustalenia dotyczące szczegoó łowych zasad i warunkoó w scalania i podziału nieruchomosóci

1. Nie wyznacza się terenoó w objętych procedurą scalania i wtoó rnego podziału nieruchomosóci.

2. Przy scaleniu i podziale nieruchomosóci obowiązuje:

1) kąt  połozżenia  granic  działek  w  stosunku  do  pasa  drogowego  900   z  tolerancją  do  30%  lub

roó wnolegle do granic działek sąsiednich,

2) minimalna powierzchnia działki dla terenu RM 1200 m², 
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3) minimalna powierzchnia działki dla terenu  MN, US 800 m², 

4) minimalna szerokosócó frontu działki 20,0m. 

3. Zasady scalenia i podziału nie dotyczą  podziału terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i

komunikacji  oraz podziału na powiększenie działki.

§11. Ustalenia dotyczące szczegoó łowych warunkoó w zagospodarowania terenoó w oraz ograniczenia w ich uzżytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy. 

Linia elektroenergetyczna  wysokich napięcó WN 400 kV ze strefą techniczną wynoszącą 35,0m od osi linii ( po kazżdej ze

stron). Linia elektroenergetyczna sórednich napięcó SN 20 kV ze strefą techniczną wynoszącą 7,0m od osi linii ( po kazżdej

ze  stron).  W  strefie  technicznej  ustala  się  nakaz  prowadzenia  roboó t  budowlanych  oraz  lokalizowania  obiektoó w

budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoó w komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Parkingi nalezży zrealizowacó jako terenowe. 

2. Brak przedmiotu ustalenó  (droó g publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu) dla wyznaczenia miejsce parkingowych

przeznaczonych na parkowanie pojazdoó w zaopatrzonych w kartę parkingową. 

3. Dopuszcza się prowadzenie  sieci i urządzenó  infrastruktury technicznej o charakterze dystrybucyjnym. 

4. W zakresie zaopatrzenie w wodę poprzez  podłączenie do gminnej sieci wodociągowej. Dopuszcza się 

indywidualnych ujęcó woó d podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wody podziemnej. 

5. W zakresie odprowadzania sóciekoó w ustala się ustala się ich odprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

mozż liwosócią ich  odprowadzenia do szczelnego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni sóciekoó w. 

6. W zakresie  odprowadzenia woó d opadowych i roztopowych ustala się ich retencję z mozż liwosócią odprowadzania 

powierzchniowo na teren działek. 

7. W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się  zaopatrzenie z indywidualnych zbiornikoó w na gaz.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną  ustala się podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej  z

dopuszczeniem realizacji alternatywnych zóroó deł energii.  Dopuszcza się alternatywne odnawialne zóroó dła energii  o

mocy  nie  większej  nizż  moc  mikroinstalacji  w  rozumieniu  przepisoó w  odrębnych,  z  wykluczeniem   instalacji

wykorzystującej energie wiatru.

9. W  zakresie  zaopatrzenia  w  siecó  telekomunikacyjną  ustala  się  podłączenie do  istniejącego  systemu

telekomunikacyjnego.

10. Gospodarowanie odpadami odbywacó  się będzie przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na składowisko

odpadoó w komunalnych okresó lone w przepisach odrębnych.

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne instalacje. Do celoó w

grzewczych i technologicznych nalezży stosowacó  paliwa charakteryzujące się najnizższymi wskazónikami emisyjnymi

oraz alternatywne odnawialne zóroó dła energii.

12. Parkingi  dla  potrzeb  planowanych  inwestycji  nalezży  realizowacó  jako  terenowe  na  działce  lub  terenie  objętym

inwestycją. Przy wyznaczaniu miejsc parkingowych na terenie oznaczonym symbolem US nalezży wyznaczycó miejsca

do  parkowania  dla  pojazdoó w  zaopatrzonych  w  kartę  parkingową   w  liczbie  wynikającej  z   obowiązujących

przepisoó w szczegoó lnych
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§13. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uzżytkowania terenoó w

Nie ustala  się sposoboó w i  terminoó w tymczasowego zagospodarowania,  urządzania  i  uzżytkowania  terenoó w.  Tereny

mogą bycó wykorzystywane w sposoó b dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§14. Ustalenia dotyczące stawek procentowych

Ustala  się  stawkę  procentową  słuzżącą  naliczeniu  jednorazowej  opłaty,  o  ktoó rej  mowa  w  art.  36  ust.4  ustawy  o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zmianami)   w wysokosóci 1%. 

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§15. Przeznaczenie terenoó w,  parametry i wskazóniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.  RM

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa  zagrodowa wchodząca  w  skład  gospodarstw  rolnych,  hodowlanych,  ogrodniczych:  budynki

mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, budynki gospodarcze, garazżowe, inwentarskie, składy, magazyny,

wiaty dla potrzeb działalnosóci rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej,  obiekty i urządzenia słuzżące  produkcji

rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej, choó w lub hodowla zwierząt o obsadzie do 40 DJP,

b) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,

2) Parametry i wskazóniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

budynkoó w istniejących lub realizacji nowej zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy  –  zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokosócó  zabudowy - maksymalnie 10,0 m,  z dopuszczeniem  dla obiektoó w i urządzenó  technologicznych

typu: silosy, kominy maksymalnie do 16,0m, 

c) powierzchnia   zabudowy  –  maksymalnie   30%  powierzchni  działki,  dla  2RM   maksymalnie   40  %

powierzchni działki

d) powierzchnia biologicznie czynna –   minimum 70 % powierzchni działki budowlanej, 

e) intensywnosóci zabudowy- minimalna 0,01, maksymalna 0,60, 

f) geometria dachu – dopuszcza się  dach jedno, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej

od 300 do 450,  dopuszczalne pokrycie dachu: dachoó wka, blacha, gont. Przy realizacji gankoó w, zadaszenó ,

wiat,  obiektoó w małej architektury dopuszcza się dach  płaski lub spadzisty o kącie nachylenia do 45º ,

g) kolor pokrycia dachu spadzistego, poprzez wyboó r  jednego z następujących koloroó w: czarny, grafitowy,

antracyt, brązowy, czerwony.

3) Obowiązuje wyznaczanie minimum  2 miejsca parkingowe na lokal mieszkalny wliczając w to garazż , 

4) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu okresó lone w przepisach szczegoó lnych jak dla terenoó w zabudowy 

zagrodowej. 

5



5) Obsługa komunikacyjna poprzez bezposóredni dostęp lub drogi wewnętrzne  do drogi powiatowej  nr 1997D . 

Przebudowa i zmiana lokalizacji istniejących zjazdoó w oraz nowe włączenia do drogi  na warunkach 

okresólonych przez  zarządcę drogi.  

2.  MN

6) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  rozumiana  jako  budynek  mieszkalny  jednorodzinny

wolnostojący,

b) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,

7) Parametry i wskazóniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

budynkoó w istniejących lub realizacji nowej zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy  –  zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokosócó zabudowy - maksymalnie 10,0 m,   

c) powierzchnia  zabudowy –  maksymalnie  40 % powierzchni działki

d) powierzchnia biologicznie czynna –    minimum 60 % powierzchni działki budowlanej

e) intensywnosóci zabudowy- minimalna 0,01, maksymalna 0,60, 

f) geometria dachu – dopuszcza się  dach  dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 350

do 450,  dopuszczalne  pokrycie  dachu:  dachoó wka,  blacha,  gont.  Przy  realizacji  gankoó w,  zadaszenó ,  wiat,

obiektoó w małej architektury dopuszcza się dach  płaski lub spadzisty o kącie nachylenia do 45º ,

g) kolor pokrycia dachowego, poprzez wyboó r jednego z następujących koloroó w: czarny, grafitowy, antracyt,

brązowy, czerwony.

8) Obowiązuje wyznaczanie minimum  2 miejsca parkingowe na lokal mieszkalny wliczając w to garazż , 

9) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu okresó lone w przepisach szczegoó lnych jak dla terenoó w zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

10) Obsługa komunikacyjna poprzez bezposóredni dostęp  do drogi powiatowej  nr 1998D . Przebudowa i zmiana 

lokalizacji istniejących zjazdoó w oraz nowe włączenia do drogi  na warunkach okresólonych przez  zarządcę 

drogi.  

3.  US

1) Przeznaczenie terenu:

a) obiekty i urządzenia  dla  sportu i rekreacji,   usługi kultury - wraz z zapleczem socjalnym o znaczeniu

lokalnym dla interesu publicznego społecznosóci wsi Chwałoó w; 

b) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,

2) Parametry i wskazóniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

budynkoó w istniejących lub realizacji nowej zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy  –  zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokosócó zabudowy - maksymalnie 10,0 m, 

c) powierzchnia  zabudowy – maksymalnie  45% powierzchni działki,

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,

e) intensywnosóci zabudowy- minimalna 0,01, maksymalna 0,60, 
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f) geometria dachu – obowiązuje dach symetryczny,   dwuspadowy  z dopuszczeniem naczoó łkoó w,  o kącie

nachylenia  połaci  dachowych  od  35°  do  45°,  dopuszcza  się  wzbogacenie  formy  dachu  poprzez

wprowadzenie sówietlikoó w, lukarn. Przy realizacji zadaszenó , wiat,  obiektoó w małej architektury dopuszcza

się dach  płaski lub spadzisty o kącie nachylenia do 45º,

g) pokrycie dachu spadzistego dachoó wką lub materiałem dachoó wkpodobnym w kolorze ceglastym, 

3) Obowiązuje wyznaczanie minimum 5 miejsc postojowych na 100 uzżytkownikoó w jednoczesónie, 

4) Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu okresó lone w przepisach szczegoó lnych jak dla terenoó w rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

5) Obsługa komunikacyjna poprzez drogę wewnętrzna lub ustanowienie odpowiedniej słuzżebnosóci drogowej do 

drogi powiatowej nr 1998D .

4. R

Przeznaczenie terenu: uzżytki rolne  z zakazem zabudowy. 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Woó jtowi Gminy Mietkoó w.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w zżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewoó dztwa

Dolnosó ląskiego.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr ……………….
Rady Gminy w Mietkowie
z dnia 24 stycznia  2020 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

UZASADNIENIE 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałoó w w granicach działek o numerach
ewidencyjnych  107/3, 174, 175  oraz częsóci działek nr  13/19, 13/20 obręb Chwałoó w, sporządzone na podstawie art.

15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U 2020  poz. 293 ze zmianami) 

1. Sposoó b realizacji wymogoó w wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
Zmianę planu miejscowego wsi Chwałoó w wykonano z przeznaczeniem terenu  dla realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, terenoó w sportu i rekreacji. Zakłada się powstanie zabudowy w otoczeniu zw
wsi Chwałoó w, w niedalekiej odległosóci od istniejącej zabudowy, na terenach przewidzianych w studium dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowego. Obsługa komunikacyjna odbywacó się będzie z przyległych droó g. Lokalizacja na obrzezżu
historycznego układu zabudowy wsi  nie zaburza kompozycji  przestrzennej zespołu tj.  sieci droó g,  układ zabudowy.
Cechy elementoó w zagospodarowania przestrzennego, ktoó re wymagają ukształtowania to wkomponowanie planowanej
zabudowy  w  istniejącą  tkankę  historyczną  wsi   poprzez  ograniczenie  wysokosóci  zabudowy  oraz  zastosowanie
materiałoó w elewacyjnych w nawiązaniu do zabudowy historycznej.  W planie wprowadzono  ograniczenie wysokosóci
zabudowy do 10,0 m.  Kolor pokrycia dachowego ustalono jako: czarny, szary, grafitowy, antracyt, brązowy, czerwony.
Ochrona   powiązanó  przyrodniczych  z  otoczeniem  nastąpiła  poprzez  nie  naruszenie  ciągłosóci  funkcjonowania
istniejących struktur przyrodniczych. 
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2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
Walory  architektoniczne  i  krajobrazowe  są  pojęciami  „nieposiadającymi  definicji  normatywnej”  ,  czyli  nie  zostały
zdefiniowane w zżadnym dokumencie prawnym. Słowo „krajobraz” nalezży  rozumiecó  zgodnie art. 2 pkt 16e ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),
natomiast  krajobraz kulturowy nalezży rozumiecó  zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoó w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). Zrozumienie wartosóci historycznych i kulturowych
obszaru wymaga odniesienia się do  faktoó w historycznych odnoszących się do miejscowosóci. 
Wiesó  Chwałoó w posiada historycznie ukształtowana strukturę funkcjonalno przestrzenną, ktoó rą tworzą droga głoó wna
biegnąca  przez  wiesó  wraz  z  otaczającą  je  zwartą  zabudową.  Zabudowę  wsi  tworzą  budynki  jednokondygnacyjne,
sporadycznie  występują  budynki  dwukondygnacyjne.  Brak  jest  wyrazónych  dominant  architektonicznych  i
krajobrazowych.  Wysokosócó  przewazżającej  zabudowy  na  omawianym  terenie  nie  przekracza  10,0m.   Z  uwagi  na
lokalizacje terenoó w opracowania  wprowadzono ograniczenia związane z wysokosócią, geometrią dachu, koniecznosócią
zastosowania  tradycyjnych  materiałoó w  budowlanych  wraz  kolorem  pokrycia  dachowego  nawiązującego  do
tradycyjnego historycznego budownictwa. 

3) wymagania ochrony sórodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntoó w rolnych i lesónych; 
W planie ustalono  racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi poprzez ustalenie wskazónika powierzchni biologicznej
czynnej  na   minimum  70  %  powierzchni  działki  budowlanej  na  terenach  parku  krajobrazowego.   Uwzględniono
mozż liwosócó  korzystania z wody podziemnej w ramach zwykłego korzystania z wody lub podłączenie do gminnej sieci
wodociągowej.  Gospodarkę  sóciekami  oparto  na  szczelnym  zbiorniku  oproó zżnianym  okresowo  lub  przydomowej
oczyszczalni  sóciekoó w.   Gospodarkę  odpadami  ustalono  w  oparciu  o  gminny  plan  gospodarowania  odpadami.
Uwzględniono potrzeby w zakresie ochrony powietrza, woó d, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi. 

4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoó w oraz doó br kultury wspoó łczesnej; 

Wprowadzono granice strefy ochrony zabytkoó w archeologicznych oraz obszar wpisany do ewidencji zabytkoó w. Plan
obejmuje  obszary  o  stwierdzonej  lub  domniemanej  zawartosóci  wazżnych  reliktoó w  archeologicznych.  Dotyczy  to
miejscowosóci  o  metryce  sóredniowiecznej  i  nowozżytnej  oraz  obszaroó w  o  zachowanych  reliktach  pradziejowego  i
historycznego  osadnictwa.  Dla  prac  ziemnych  w  obrębie  tej  strefy  nalezży  przeprowadzicó  badania  archeologiczne,
zgodnie  z  przepisami  odrębnymi.  Plan  ustala   obowiązek  przeprowadzenia  badanó  archeologicznego  nad  nowymi
inwestycjami związanymi z robotami ziemnymi. W przypadku ujawnienia zabytkoó w archeologicznych, w takiej sytuacji
wszelkie prace budowlane nalezży przerwacó a teren udostępnicó do badanó  archeologicznych. 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenó stwa ludzi i mienia, a takzże potrzeby osoó b niepełnosprawnych; 
Ustalenia  w  zakresie  ochrony  zdrowia  dla  zabudowy  dopuszczonej  ustaleniami  planu  wprowadzono  poprzez
okresó lenie  dopuszczalnych  poziomoó w  hałasu.  Nie  przewiduje  się  powstanie  wibracji  i  pola  elektromagnetycznego
Wymagania udostępniania terenu oraz budynkoó w mieszkalnych jednorodzinnych dla osoó b niepełnosprawnych nie są
wymagane przepisami odrębnymi. 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 
Elementami, ktoó re mają wpływ na walory ekonomiczne , czyli cechy przestrzeni , ktoó re mozżna okresó licó  w kategoriach
ekonomicznych  są:   połozżenie  terenu opracowania  dogodne  w strefie  zurbanizowanej  wsi,   z  dostępem do  drogi
publicznej,  istnieje  mozż liwosócó  podłączenia  obiektoó w  do  sieci  wodociągowej,  elektroenergetycznej,  terenu
zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie działek budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
dotychczasowe przeznaczenie w planie miejscowym – tereny rolnicze, teren korzystny dla rozwoju budownictwa o
wartosóci gruntu szacowanej na 60 – 100 zł m2. 

7) prawo własnosóci; 
Teren o uregulowanej strukturze własnosóci.

8) potrzeby obronnosóci i bezpieczenó stwa panó stwa; 
Brak zadanó .

9) potrzeby interesu publicznego; 
Istnieje potrzeba wyznaczenia terenoó w rekreacyjno sportowych  dla społecznosóci wsi Chwałoó w. 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegoó lnosóci sieci szerokopasmowych;
obiekty posiadają mozż liwosócó  podłączenia do sieci infrastruktury technicznej i dojazdu do drogi publicznej. W zakresie
rozwoju sieci szerokopasmowych  plan nie przewiduje  ich realizacji na terenie objętym planem. 
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11) zapewnienie udziału społeczenó stwa w pracach nad  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym
przy uzżyciu sórodkoó w komunikacji elektronicznej;
W pracach nad planem zapewniono udział  społeczenó stwa  poprzez  ogłoszenia  ,  obwieszczenia  o  wszczęciu  prac  ,
wyłozżeniu do publicznego wglądu oraz mozż liwosóci zapoznania się z aktami postępowania. 

12) zachowanie jawnosóci i przejrzystosóci procedur planistycznych
Postępowanie  i  wszystkie  materiały opracowane w trakcie   zmiany  planu miejscowego miały charakter jawny,  a
dostęp był zapewniony. Przejrzystosócó  procedury dokonywano poprzez informowanie zgodnie z procedurą uchwalenia
planu o etapie jego sporządzania. 

13) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilosóci i jakosóci wody, do celoó w zaopatrzenia ludnosóci;
Woda  będzie zapewniona z wodociągu gminnego lub indywidualnego ujęcia woó d podziemnych na terenie objętym
planem . 

14)  ochrona  istniejącego  stanu zagospodarowania  terenu,  jak  i  zmian  w zakresie  jego zagospodarowania,  a  takzże
analizy ekonomiczne, sórodowiskowe i społeczne;
Uwzględniono  wymagania  ładu  przestrzennego,  efektywnego  gospodarowania  przestrzenią  oraz  walory
ekonomicznych przestrzeni  poprzez mozż liwosócó  rozwoju zabudowy na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
realizacji zabudowy nastąpi dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego.  

2.  Zgodnosócó  z  wynikami  analizy,  o  ktoó rej  mowa  w  art.  32  ust.  1  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym , wraz datą uchwały rady gminy, o ktoó rej mowa w art. 32 ust. 2 w/w ustawy. 
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława  jest zgodne z wynikami w/w
analizy zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Mietkoó w Nr XLI/283/2018 z dnia 4 wrzesónia  2018 r w sprawie oceny
aktualnosóci studium i planoó w miejscowych Gminy Mietkoó w. 

3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budzżet gminy
Realizacja zmiany planu nie będzie mała wpływu na wydatki  z budzżetu gminy.  W związku z planowaną realizacją

zabudowy przewiduj się wpływ z podatkoó w od gruntu i budynkoó w. 
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