
URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
GMINA ZDZIESZOWICE - POWIAT KRAPKOWICKI - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ISO 9001:20001

Zdzieszowice, dnia 17.09.2018r.
OŚ.0006.03.2018. AZ

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

! Ul.
R A D A  M I E J S K A

w Zdzieszowicach

•pi 1 7 -09- 2018
Ilość zaiąi 
podpis

Gmina Atrakcyjna 
Dla Inwestora

Gmina Przyjazna 
Środowisku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) 
przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w 
sprawie:

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Przejrzysta Gmina

wraz z uzasadnieniem.

1. a/a
2. adresat

Gmina Fair Play

UJ
O CL
$ CD
O O
N
CO
UJ

io
N

N W
Q 0

N ‘n-o
< N
z i
22

CD

Przyg.
Adrian Zimerman

47-330 Zdzieszowice, u! Bolesława Chrobrego 34 
Tek: +48 (0-77) 40 64 400, Fax. +48 (0-77) 40 64 444 
e-mail: um@zdzieszowice.pi, www.zdzieszowice.pl 
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347 
KONTO BANKOWE: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001 
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:30 • 15:30

mailto:um@zdzieszowice.pi
http://www.zdzieszowice.pl


Projekt

Zatwierdzony przez
z dnia 13 września 2018 r. Uchwała nie budzi 

zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

A/PRAWNY

'■'tihieta Mikitów-Pakura

z dnia 2018 r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, z 2018 r. poz. 1496 i 1544), Rada 
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć przeprowadzoną przez Burmistrza Zdzieszowic ocenę aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zdzieszowice wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Ocena, o której mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku przeprowadzonych przez Burmistrza Zdzieszowic analiz zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, stwierdza się:

1) częściową nieaktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zdzieszowice i wynikającą z tego potrzebę jego aktualizacji w granicach administracyjnych gminy;

2) częściową nieaktualność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i wynikającą z tego potrzebę wykonywania sukcesywnie ich zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: D846EC40-8045-43C7-941A-AF5676BA3F65. Projekt Strona 1



Zdzieszowice, dnia 7 września 2018r.

OPINIA
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Zdzieszowice 

do Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, po zapoznaniu się ze sporządzoną „Oceną aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zdzieszowice", Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

opiniuje pozytywnie
„Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice".

Uzasadnienie
Przedłożona do zaopiniowania „Ocena aktualności..." wraz z w ieloletnim  programem 
sporządzania planów miejscowych spełnia wymogi zawarte w  art. 32 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie form alnym  i rzeczowym, a wyciągnięte wnioski 
wydają się słuszne.

W imieniu Komisji:

Otrzymują:
1. Burmistrz Zdzieszowic
2. Autor projektu planu
3. A /a



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U, z 2017 roku, poz. 1073 zpóźn. zm.), w celu oceny aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 
postępy w opracowaniu planów miejscowych i sporządza wieloletnie programy prac planistycznych 
z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach 
zabudowy, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Zgodnie żart. 15 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzemieniu 
wprowadzonym ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) przy 
sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi obowiązek przywoływania 
w uzasadnieniu do uchwały wyniku zgodności uchwalonego planu miejscowego z wynikami analizy, 
w której mowa w art. 32 ust 1, wraz z datą uchwały rady gminy.

Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku 
uznania ich za nieaktualne, w całości lub części, podejmuje działania prowadzące do ich zmiany. Przy 
podejmowaniu powyższej uchwały, Rada Miejska bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium 
oraz planów miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice” stwierdzono potrzebę 
weryfikacji i uaktualnienia ustaleń studium. Niezbędne jest wykonanie nowelizacji studium w całości 
w granicach administracyjnych gminy, bo tylko w taki sposób możliwe jest doprowadzenie do zgodności 
z wymogami znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1073, zpóźn. zm.). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ww ustawie: w studium należy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniających: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Ustalenie rozwoju gminy w oparciu o ww analizy i bilanse jest kluczowe 
dla prawidłowego rozwoju gminy. Studium pomimo, że ostatnia zmiana została przyjęta w roku 2016, jest 
aktualne na rok 2010, ponieważ zmiana z roku 2016 dotyczyła wybranych pojedynczych terenów, a dane 
stanowiące podstawę analiz dla obszaru całej gminy pochodzą z lat 2005 -  2009.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obrębów Januszkowie, Oleszka, Żyrowa, Jasiona, 
Krępna, Rozwadza obejmujące swoimi granicami całe układy wsi z przyległymi terenami rolnymi oraz 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice są nieaktualne w zakresie 
formalnym (nie spełniają wymaganego zakresu ustaleń zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz merytorycznym (niezgodne z obowiązującym 
studium, wnioskami i potrzebami zmian w zagospodarowaniu terenu). Plany te wymagają zmiany 
w obszarach całych układów zabudowy w całości lub częściach.

Stwierdzenie konieczności aktualizacji studium i planów, nie wpływa w żadnej mierze na status 
obowiązujących dokumentów, a tym bardziej nie oznacza ich nieważności. Do chwili zatwierdzenia nowych 
planów miejscowych i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zdzieszowice, dokumenty zachowują swą moc.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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Załącznik do uchwały N r ..............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia ......................2018 r.

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zdzieszowice

Zdzieszowice, 2018 rok
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Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 1

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
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Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 2

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

1. Wstęp
1.1. Przedmiot, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Gminy Zdzieszowice, obejmująca okres ostatnich 7 lat, od czasu opracowania ostatniej analizy 

przyjętej uchwałą Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zdzieszowice wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Analizą objęte są wszystkie obowiązujące plany miejscowe zagospodarowania 

przestrzennego. Podstawą prawną opracowania jest art. 32 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r ( t j Dz U. z 2017 r. poz. 1073 ze 

zm.) zgodnie, z którym do obowiązków samorządów należy przeprowadzenie takiej analizy 

i podjęcie, przez Radę Miejską, stosownej uchwały w sprawie aktualności dokumentów 

planistycznych przynajmniej raz w ciągu swojej kadencji. Zgodnie z ustawą na analizę składają 

się:

ocena aktualności studium,

analiza wniosków i decyzji,

ocena aktualności planów miejscowych.

analiza postępów w opracowywaniu planów miejscowych.

Celem opracowania jest sformułowanie wniosków dotyczących aktualności 

posiadanych przez Gminę Zdzieszowice dokumentów planistycznych, przy uwzględnieniu 

zachodzących zmian zarówno przestrzennych - dotyczących szczególnie uwarunkowań, których 

zaistnienia nie przewidywano na etapie uchwalania studium i planów miejscowych 

jak i prawnych - ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawodawstwie dotyczącym 

planowania przestrzennego oraz zaproponowanie toku postępowania mającego docelowo 

wyposażyć gminę w narzędzia planistyczne - studium i plany miejscowe, umożliwiające 

osiągniecie zakładanych celów w gospodarce przestrzennej - szczególnie z uwzględnieniem 

tzw. zrównoważonego rozwoju gminy

Prace analityczne polegały na:

analizie materiałów źródłowych tj. studium, planów miejscowych, wniosków do 

planów i innych dokumentów administracyjnych,

przeprowadzeniu zebrania i dyskusji z udziałem przedstawicieli urzędu miasta 
i gminy, 

wizji lokalnej.

2
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Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 3

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

1.2. Metodyka opracowania 

1.2.1.Zasada zrównoważonego rozwoju

Jako podstawową i naczelną zasadą rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice, przyjętą 

w strategii i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest 
zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój to zgodnie z ustawą o ocńronie środowiska "rozwój społeczno- 

gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 

społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych". Niemniej 

w aspekcie przestrzennym definicję te przekłada się na strukturę przestrzenną spełniającą 

warunki (wg Dominiczak):

ogranicza do minimum swoją ingerencję w środowisko przyrodnicze tak, by 

zapewnić mu największe szanse trwania w przewidywalnych i nieprzewidywalnych 

dzisiaj zagrożeniach tworzonych przez cywilizacje miejską; 

organizowania przestrzeni w sposob otwarty na zmiany użytkowania to znaczy tak, 

by była zdolna do pełnienia przewidywalnych i nieprzewidywalnych dzisiaj funkcji; 

budowania trwałej fizycznej substancji tak, by była zdolna do utrzymania własnej 

wartości niezależnie od przewidywalnych i nieprzewidywalnych dzisiaj zmian.

Analiza dokumentów pianistycznych polega m.in. na sprawdzeniu spełnienia przez nie 

powyższych kryteriów.

1.2.2. Narzędzia planistyczne

Zasady kształtowania polityki przestrzennej dla jednostek samorządu terytorialnego 

reguluje Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, która przyjmując ład 

przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę działań określa podstawowe ich kierunki oraz 

wyznacza ich narzędzia realizacyjne.

Podstawowymi narzędziami kształtowania polityki przestrzennej miasta i gminy są, 

zgodnie z ustawą:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W wypadku braku planu miejscowego inwestycje mogą być lokalizowane na podstawie 

odrębnej decyzji lokalizacyjnej celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje, 

ze względu na swój charakter, nie są narzędziem kształtującym politykę przestrzenną.
3
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Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 4

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

1.2.3.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa, 

uwzględniając szereg uwarunkowań i dokumentów nadrzędnych, zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych.

1.2.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając szereg aspektów 

formalnych i merytorycznych, ustalają przeznaczenie terenu oraz określają sposób ich 

zagospodarowania i zabudowy

Ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

1.2.5. Decyzje administracyjne w zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy są czynnościami podejmowanymi w sytuacji braku planu miejscowego. Ze względu 

na sposób ich podejmowania tj. konieczność spełnienia jedynie grupy, subiektywnie ocenianych 

warunków oraz brak konieczności uwzględniania zapisów innych dokumentów planistycznych 

tj. studium czy strategii nie może być w ich wypadku mowa o narzędziach prowadzenia polityki 

przestrzennej.

W praktyce ww. decyzje można traktować jedynie jako prowizoryczne zastępstwo 

planów miejscowych, niekiedy bardzo zawodne ze względu na nie uwzględnianie przy ich 

podejmowaniu szeregu uwarunkowań przestrzennych i prawnych.

4
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Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 5

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

2. Analiza wniosków i decyzji 

2.1. Analiza wniosków
Analizą objęte zostały wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w studium i planach 

miejscowych składane, w latach 201C - 2017. Wnioski poddane analizie zostały 

wyselekcjonowane i do przedmiotowego opracowania zostały przekazane wnioski uznane za 

aktualne, w związku ze stałym zainteresowaniem wnioskodawców i brakiem zmian 

własnościowych na przedmiotowych nieruchomościach.

Łącznie przedmiot analizy stanowiło 39 wniosków, w tym:

• w 2010 r -  3 wnioski,

» w 2011 r. -  5 wniosków,

• w 2012 r. -  3 wnioski,

• w 2013 r. -  3 wnioski,

• w 2014 r. -  4 wnioski,

• w 2015 r. -  3 wnioski,

• w 2016 r. -  7 wniosków,

• w 2017 r. -  12 wniosków.

Obrębami w, których złożono najwięcej wniosków są Zdzieszowice i Januszkowie. 

Wskazuje to na duże zainteresowanie tymi obrębami, istotny potencjał inwestycyjny w skali 
gminy oraz potrzebę priorytetowych zmian w dokumentach planistycznych w granicach tych 

obrębów. W rozbiciu na obręby w kolejności obrębów o największej ilości złożonych wniosków 

rozkład wniosków układa się następująco:

• Zdzieszowice -  13 wniosków,

• Januszkowie -  10 wniosków,

• Żyrowa -  5 wniosków,

• Krępna -  5 wniosków,

• Rozwadza -  3 wnioski,

• Jasiona -  3 wnioski.

Dominującym wnioskowanym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, pozostałymi przedmiotami zgłoszonych przez mieszkańców i inwestorów 

potrzeb jest zabudowa mieszkaniowo -  usługowa, tereny parkingów i garaży, zabudowa 

zagrodowa, stawy hodowlane, usługi sakralne, ogrody działkowe, zabudowa usługowo -  

produkcyjna. Na poszczególne rodzaje przeznaczenia złożono następującą ilość wniosków:

• na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -  18 wniosków,

• na zabudowę mieszkaniowo -  usługową -  10 wniosków,

• na zabudowę zagrodową- 4  wnioski,

• na tereny parkingów i garaży -  3 wnioski,

5
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• na zabudowę produkcyjno -  usługową -  1 wniosek,

• na stawy hodowlane -  1 wniosek,

• na tereny usług sakralnych -  1 wniosek,
• na tereny ogrodów działkowych - 1 wniosek.

Analizując możliwości zagospodarowania terenu oraz ograniczenia wynikające 

z przepisów odrębnych w szczególności występowania obszarów chronionych przyrodniczo 

oraz terenów szczególnego zagrożenia powodzią, zgodności z ustaleniami obowiązującego 

studium, stwierdzono następujące potrzeby dokonania zmian w dokumentach planistycznych:

• 6 wniosków jest niezgodnych ze studium i wymaga wprowadzenia zmian w 

studium i planach miejscowych,

• 31 jest zgodnych z obowiązującym studium i wymagają zmian w planach 

miejscowych,

• 2 są niezgodne ze studium i uznane za nie zasadne do uwzględnienia.

• 8 wnioskowanych terenów jest w trakcie opracowania planu dla obrębu 

Rozwadza i Krępna.
Szczegółowy wykaz wniosków przestawia tabela 1.

Analizę przestrzenną rozmieszczenia wniosków z tabeli 1 przedstawia plansza nr 2 

Analiza wniosków.

Wnioski

36 wniosków uznano za zasadne do uwzględnienia w dokumentach planistycznych 

gminy w tym tylko 6 jest niezgodna ze studium i wymaga dokonania zmiany w studium.

2 wnioski uznano za nie zasadne do uwzględnienia: jeden ze względu na jego 

położenie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, drugi z uwagi na rozpraszanie 

zabudowy w otwartej przestrzeni rolniczej.

6
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Tabela 1. Wykaz wniosków złożonych do zmiany studium i zmiany lub opracowania planów miejscowych, nie uwzględnione w dotychczasowych 
aktualizacjach dokumentów planistycznych

Wnioski zasadne do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodne ze studium
Wnioski zasadne do opracowania zmiany studium i planu, pod warunkiem zgodności z bilansem terenów wymaganym przy 
opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wnioski niezasadne do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Lp

Data wpływu 

wniosku
Treść wniosku

Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy wniosek

Zgodność 
z ustaleniami 

obowiązującego 
studium 

uwarunkowań 
i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego

Zgodność z 
przepisami 
odrębnymi

Zasadność zmiany

Miejscowość 
/ obręb

Numer
działki

1 2 4 5 6 7 8 9

2010

Jasiona 187/2 Zgodny z ustaleniami 
studium

Uwzględnić
uwarunkowania

Zmiana zasadna
Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącejPrzeznaczenie na strefy ochronnej od 

cmentarza1 16.03.2010 zabudowę zabudowy, posiadający
mieszkaniową dostęp do drogi i 

infrastruktury technicznej
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2 17.05.2010
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową

Żyrowa 168/2 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury technicznej

3 24.10.2010
Wyłączenie gruntów z 
produkcji rolnej (pod 

zabudowę 
mieszkaniową)

Żyrowa 314 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, posiadający 

dostęp do drogi i 
infrastruktury technicznej

2011

4 14.07.2011
Zmiana przeznaczenia 

z działki rolnej na 
działkę budowlaną

Zdzieszowice 400/1 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury technicznej

5 12.08.2011
Wnioskowane 

przeznaczenie stawy 
hodowlane

Januszkowice 738/2, 738/1, 
749

Zgodny z
ustaleniami studium

W części 
ograniczenia 

obszaru
bezpośredniego

zagrożenia
powodzią

Zmiana zasadna

Obszar posiada warunki 
na realizację stawów 

hodowlanych
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6 01,08.2011

Zmiana przeznaczenia 
z MN -  tereny 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej na 
MN/UG tereny 

zabudowy
mieszkaniowej i usług 

gastronomicznych

Zdzieszowice 595/7 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna
Obszar istniejącej 

zabudowy uzupełnienie 
o funkcje usługową 

wskazane

7 17.08.2011

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

Januszkowice 364/7 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, posiadający 

dostęp do drogi i 
infrastruktury technicznej

8 06.11.2011

Zmiana przeznaczenia 
z rolnej na siedliskowo 

(rolno -  
mieszkaniowej)

Januszkowice l ; j ; :ś1248;:; , j j l Niezgodny ze 
studium

Niezgodny z 
przepisami 

odrębnymi w 
całości w obszarze 

szczególnego 
zagrożenia 
powodzią

Zmiana nie zasadna

Niezgodna z przepisami 
odrębnymi

2012

Przeznaczenie na cele
Żyrowa 407/4 Niezgodny ze 

studium
Zmiana zasadna

budowlane Teren w bezpośrednim
9 27.02.2012 (budownictwo sąsiedztwie istniejącej

jednorodzinne z zabudowy, i otwartej
działalnością rolniczą) przestrzeni pół

uprawnych
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10 17.09.2012

Przeznaczenie pod 
zabudowę

mieszkaniową jedno i 
wielorodzinną, 

usługową oraz sportu i 
rekreacji jako funkcje 

podstawowe

Rozwadza 666 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej, 

stanowiący część 
ustalonego kompleksu 

usługowo -  
mieszkaniowego w 

obowiązującym 
studium

w trakcie
opracowania mpzp

11 08.10.2012 Przeznaczenie działka 
budowlana

Zdzieszowice 116 Niezgodny ze 
. studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej
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2013

12 02.01.2013
Wnioskowane 
przeznaczenie 

budowlano - rolne

Januszkowi ce 528/2 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna
Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

13 09.07.2013

Przeznaczenie pod 
budownictwo 

jednorodzinne i 
nieuciążliwe usługi

Krępna 160/2 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

w trakcie opracowania 
mpzp
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Zdzieszowice 2103 Stare Zgodny z ustaleniami Zmiana zasadna

Zmiana przeznaczenia

Osiedle) studium Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużego 

kompleksu zabudowy
mieszkaniowej,

14 21.11.2013 z zabudowy realizujący
mieszkaniowej na zapotrzebowanie na
parkingi i garaże tereny parkingowe i

garaże.

2014

Januszkowice 364/7 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna 

Teren w bezpośrednim
Przeznaczenie pod sąsiedztwie istniejącej

15 18.03.2014 zabudowę zabudowy, posiadający
mieszkaniową dostęp do drogi i
jednorodzinną infrastruktury

technicznej
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16 13 10.2014

Zmiana przeznaczenia z 
roli na budownictwo 

mieszkalne 
jednorodzinne z 

możliwością 
dopuszczenia usług 

nieuciążliwych 
wbudowanych 

• w budynek mieszkalny 
lub zabudowania 

towarzyszące 
(gospodarcze lub 

garażowe)

Zdzieszowice
iii-ii

1895/3 km. 
14

Niezgodny ze 
studium

1 i iii

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedzkie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

17 29.10.2014

Zmiana przeznaczenia z 
roli na budownictwo 

mieszkalne 
jednorodzinne z 

możliwością 
dopuszczenia usług 

nieuciążliwych 
wbudowanych 

w budynek mieszkalny 
lub zabudowania 

towarzyszące 
(gospodarcze lub 

garażowe)

Krępna 131/1 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

w trakcie
opracowania mpzp
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Zmiana przeznaczenia z Krępna 98/4 Zgodny z Zmiana zasadna
roli na budownictwo ustaleniami studium Teren w bezpośrednimmieszkalne

18 13.10.2014

jednorodzinne z 
możliwością 

dopuszczenia usług 
nieuciążliwych 
wbudowanych

sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, posiadający 

dostęp do drogi i 
infrastruktury 
technicznej

w budynek mieszkalny
lub zabudowania w trakcietowarzyszące
(gospodarcze lub opracowania mpzp

garażowe)

2015

19 25^08.2015

Zmiana przeznaczenia z 
usługowego na 

usługowo - 
mieszkaniowy

Jasiona 555/1 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, posiadający 

dostęp do drogi i 
infrastruktury 
technicznej

20 25.08.2015
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową / 

usługową

Żyrowa 169/1, 168/1, 
168/2

Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej
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Zdzieszowice 129 Zgodny z Zmiana zasadna
Przeznaczenie na ustaleniami studium Teren w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącejtereny zabudowy 
mieszkaniowej

21 23.11.2015 jednorodzinnej 
wolnostojącej, 
szeregowej lub 

bliźniaczej

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

i---------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------
2016

22 27.01.2016

Zmiana przeznaczenia z 
roli na budownictwo 

mieszkalne jednorodzinne 
z możliwością 

dopuszczenia usług 
nieuciążliwych 

wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub 
zabudowania 
towarzyszące 

(gospodarcze lub 
garażowe)

Zdzieszowice

U S H B S

1911/1 am. 
14

SIS!

Niezgodny ze 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

23 17.03.2016

Wnioskowane 
przeznaczenie zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna

Jasiona 151 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej
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----- 1------------------

24 01.08.2016

Część działki 
przeznaczona na RP w 

planie -  przekształcić na 
budownictwo 
mieszkaniowe

Zdzieszowice 1321 Niezgodny ze 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

25 06.09.2016

Przeznaczenie pod 
zabudowę zgodnie ze 

studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego

Żyrowa 315 Zgodny z ustaleniami 
studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

26 25.11.2016
Zmiana przeznaczenia z 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na tereny 

parkingów i garaży

Zdzieszowice 335/12 Zgodny z ustaleniami 
studium

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużego 

kompleksu zabudowy 
mieszkaniowej, 

realizujący 
zapotrzebowanie na 
tereny parkingowe i 

garaże.
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27 05.12.2016

Część działki przeznaczyć 
na możliwość usług w 
postaci i restauracji z 

miejscami noclegowymi i 
zamieszkania dla 

właściciela -  obiekt 
dwukondygnacyjny z 

dachem dwuspadowym 
maksymalna wysokość 10 

m.

Pozostała część działki z 
przeznaczeniem na 
budowę budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych, obiekt 

dwukondygnacyjny, dachy 
dwuspadowe, 

maksymalna wysokość do 
kalenicy 9 m, dostęp do 
wydzielonych parceli za 

pośrednictwem drogi 
dojazdowej stanowiącej 

własność wnioskodawcy -  
działka nr 1754/8

Zdzieszowice 1754/13 Zgodny z ustaleniami 
studium

.

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

28

!iE

21.12.2016 Przeznaczenie działka 
budowlana

Zdzieszowice 116 Teren wskazany do 
zmiany studium 

i mpzp

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi ' 

infrastruktury 
technicznej
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2017

29 02.02,2017
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową

Januszkowice 303 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

30 02.02.2017
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową

Januszkowice 467, 468, 
469

Zgodny z
ustaleniami studium

z uwzględnieniem 
ograniczeń 

wynikających z 
obszarów 

szczególnego 
zagrożenia 
powodzią

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

31 20.02.2017 Zmiana na MR, UH, UG

Januszkowice 763/5 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna
Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej
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32 22.03.2017

Zmiana przeznaczenia z 
budownictwa 

mieszkaniowego 
jednorodzinnego na 
tereny parkingów i 

garaży

Zdzieszowice 535/16,
535/17

Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużego 

kompleksu zabudowy 
mieszkaniowej, 

realizujący 
zapotrzebowanie na 
tereny parkingowe i 

garaże.

33 05.04.2017

Dopuszczenie na 
terenie realizacji 

inwestycji sakralnych i 
kościelnych

Zdzieszowice 190/2 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Obszar istniejącej 
zabudowy uzupełnienie 

o funkcje usługową 
wskazane

34 25.04.2017

Przeznaczenie na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

Januszkowice 364/10 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej
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35 09.05.2017
Przeznaczenie na 
tereny ogrodów 

działkowych

Rozwadza 855/4 Częściowo nie 
zgodny z

ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Ustalenie 
przeznaczenia 

zgodnie z 
istniejącym 

użytkowaniem

w trakcie
opracowania mpzp

36 11.08.2017
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową

Krępna 129/1, 129/2 Zgodny z
ustaleniami studium

Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

w trakcie
opracowania mpzp

37 21.08.2017
Przeznaczenie na 

zabudowę 
mieszkaniową

Krępna : '236 .i;: I g Niezgodny w części 
z ustalenia studium

Zmiana nie zasadna w 
części poza pierwszą 

linią zabudowy

w trakcie
opracowania mpzp
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38 08.09.2017
Przeznaczenie na 

budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne

Januszkowice 79/2 Zmiana zasadna

Teren w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy, posiadający 
dostęp do drogi i 

infrastruktury 
technicznej

39 15.09.2017
Przeznaczenie na usługi 

nieuciążliwe, składy 
magazyny, bazy

Rozwadza 883 Zgodny z
ustaleniami studium

w trakcie
opracowania mpzp
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2.2. Analiza decyzji
W związku z dużym pokryciem planami miejscowymi obszaru gminy, Burmistrz 

Zdzieszowic wydaje decyzje jedynie na tereny pomiędzy zabudowanymi obszarami wsi i miasta 

Zdzieszowice.

Analiza wydanych decyzji wskazuje na wystarczający stopień pokrycia planami 

miejscowymi terenu gminy, w zakresie optymalnym realizującym potrzeby inwestycyjne gminy. 

Wykaz decyzji przedstawia tabela 2 i 3.

Tabela 2. Wykaz decyzji o warunkach
Lp. Nr decyzji i 

data jej 
wydania

Nazwa i adres 
wnioskodawcy

lokalizacja
Rodzaj inwestycji

1. 3. 4. 5. 6.

1 1/2011 Electrawinds 
Poland Sp. Z
O.O.,

Dz. Nr 575, obręb 
Krępna

budowa tymczasowego masztu do pomiaru 
kierunku i prędkości wiatru

2. 1/2014 z KKG Biogaz S.A. Dz. nr 2/23, obręb 
Oleszka

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 999 kW 
w miejscowości Oleszka, gmina 
Zdzieszowice, wraz z towarzysząca 
infrastrukturą techniczną tj,: komorą 
fermentacyjną (fermentor), wtórną komorą 
fermentacyjną (defermentor), zbiornikami 
substancji przeferrnentowanej (zbiornik 
końcowy), zbiornikiem buforowym na 
substraty płynne (zbiornik wstępny), silosami 
do magazynowania substratów stałych, 
budynkiem technicznym (hala) oraz 
budynkiem kogeneracyjnym (sterownia) z 
częścią socjalną, bezodpływowym 
zbiornikiem ppoż., drogami i placami 
utwardzonymi, na działce - odmowa

3. 1/2017 osoba fizyczna 
Jasiona,

Dz. nr 69/1 obręb 
Jasiona

przebudowa z rozbudową magazynu rybnego

Tabela 3. Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

ip nr decyzji wnioskodawca lokalizacja Rodzaj inwestycji

1. 1/2013 TAUROŃ 
Dystrybucja S.A.

Dz. nr 134, 141, 142, 
143/1, 144, 145,
146, 147 obręb 
Jasiona.

wymiana linii kablowej 15kV na linię 
napowietrzno -  kablową 15 kV relacji 
Zakrzów -  Jasiona, budowa linii 
napowietrznej 15 kV

2. 1/2015

Regionalnego 
Zarządu 
Gospodarki 
Wodnej we 
Wrocławiu,

Gmina Zdzieszowice 
obręb Januszkowice, 
działki nr 657, 682/3, 
1217/2, 1247, 1248, 
687/3, 687/6, 711/1, 
712, 713, 688,
649/2, 687/8, część 
działki 716 oraz 
Gmina Reńska 
Wieś obręb 
Poborszów. działki 
nr 1051/2, 1048,

Aktualizacja projektu budowlanego 
przebudowy modernizacyjnej jazu 
sektorowego Januszkowice wraz z 
budową przepławki dla ryb oraz 
obiektami towarzyszącymi” w ramach 
przedsięwzięcia, pt. „Modernizacja 
jazów odrzańskich na odcinku w 
zarządzie RZGW Wrocław, 
województwo opolskie. Aktualizacja 
projektów jazów Januszkowice, Wróblin, 
Zwanowice

22
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1050 1051/1

3. 1/2016 Clean Energy 
Polska Sp. z o.o.,

obręb Rozwadza, 
działki nr 1, 2, 6, 51, 
52, 53”

Budowa linii kablowej 110 kVzłączem 
światłowodowym z GPO Rozkochów do 
GPZ Zdzieszowice na terenie Gminy 
Zdzieszowice,

4. 2/2016
Biuro
projektowego
ECO-UNIT

Dz, nr 598, obręb 
Jasiona, Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Jasiona”

W dniu 22.10.2015 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję (znak sprawy IN.VI,747.2.2015.EA) 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice -  Wrocław 
DN1000 MOP8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi obejmującej. Odcinek i -  Brzeg - Ziębice -  Kiełczów o długości 
około 46 km, Odcinek II -  Zdzieszowice -  Brzeg o długości około 84 km na terenie 
województwa opolskiego. Inwestycja ta na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowana jest 
w granicach obrębów Żyrowa, Rozwadza i Krępna.

Przebieg tego gazociągu oraz ograniczenia z nim związane nie mają swojego odzwierciedlenia 
w obowiązującym studium i planach miejscowych.

Wnioski:
W analizowanym okresie na terenie Gminy Zdzieszowice wydane zostało 7 decyzji o 

warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w tym jedna 

odmawiająca na budowę biogazowni rolniczej o mocy 999 kW w miejscowości Oleszka.

Inwestycje w zakresie przebudowy jazu Januszkowie oraz budowę linii kabiowej 110 kV 

do GZP Zdzieszowice wymagają wprowadzenia do ustaień studium.

Wprowadzenia do ustaleń studium i uwzględnienia w opracowywanych planach 

miejscowych wymaga gazociąg Zdzieszowice -  Wrocław DN1000 MOP8,4 MPa. Gazociąg 

wprowadzony jest wyłącznie z granicach terenów objętych zmianą studium z roku 2016.

23
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3. Analiza aktualności studium

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zdzieszowice zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/157/2016 z dnia 30 marca 2016 r, 

i stanowiło zmianę i aktualizację wcześniejszych uchwał w sprawie studium:

• Nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 czerwca 2007 r,

• Nr XLVI/354/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010 r.

Wprowadzane zmiany wynikały z potrzeb w zakresie inwestycji publicznych, lokalizacji obiektów 

alternatywnych źródeł energii oraz uwzględniania nowych wniosków. Zmiana studium z roku 

2016 dotyczyła obszarów w obrębach Krępna, Rozwadza. Zyrowa i Januszkowice.

Zmiana studium z roku 2010 stanowiła również aktualizację studium w zakresie wybranych 

obszarów wprowadzając jedynie korekty w strukturze regulacji dokumentu. W związku 

z powyższym wiele elementów studium jest aktualne zgodnie z wymogami formalno -  prawnymi 

obowiązującymi w okresie opracowania studium przyjętego w roku 2007.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzenie 

aktualności studium następuje w szczególności poprzez analizę zgodności jego treści 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 określającymi zakres opracowania.

Tabela 4. Analiza zgodności studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 
1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Lp. Wymagany zakres rzeczowy Analiza ustaleń - uwagi uwzględnienie

art. 10 ust. 1 W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

1 pkt 1) dotychczasowego 

przeznaczenia, zagospodarowania 

i uzbrojenia terenu

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, ale 

aktualność większości danych 

odnoszących się do całego obszaru 

gminy to lata 2005 - 2010

TAK

Wymaga

uaktualnienia

2 pkt 2) stanu ładu przestrzennego i 

wymogów jego ochrony

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 2. Ustalenia zbyt ogólne 

wymagają uzupełnienia

TAK

Wymaga

uzupełnienia

3 pkt 3) stanu środowiska, w tym 

stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, ale 

aktualność większości danych 

odnoszących się do całego obszaru 

gminy to lata 2005 - 2010

TAK

Wymaga

uaktualnienia

24
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4 pkt 4) stanu dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 
części uwarunkowań studium, 

rozdział 4. Aktualność danych 

przed wejściem w życie Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy 

Zdzieszowice na lata 2014 -  2.017” 

-wymaga uaktualnienia

TAK

Wymaga

uaktualnienia

5 pkt 4a) rekomendacji i wniosków 

zawartych w audycie 

krajobrazowym lub określenia 

przez audyt krajobrazowy granic 

krajobrazów priorytetowych

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 5

Dla obszaru Gminy nie opracowano 

Audyty Kraioorazowego, w związku 

z czym brak jest rekomendacji 

wniosków oraz wyznaczonych 

granic krajobrazów priorytetowych

TAK

6 pkt 5) warunków i jakości życia 

mieszkańców, w tym ochrony ich 

zdrowia

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 6 ale aktualność 

większości danych odnoszących 

się do całego obszaru gminy to lata 

2005-2010

TAK

Wymaga

uaktualnienia

7 pkt 6) zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 7, część ustaleń w 

szczególności w zakresie obszarów 

zagrożonych powodzią obszarów 

stref od gazociągów wysokiego 

ciśnienia wymaga pilnego 

uaktualnienia

TAK

Wvmaaa
mineao
uaktualnienia

8 pkt 7) potrzeb i możliwości rozwoju 

gminy, uwzględniających w 

szczególności:

lit. a) analizy ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne 

lit. b) prognozy demograficzne, w 

tym uwzględniające, tam gdzie to 

uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych 

ośrodka wojewódzkiego

Zagadnienie opracowano wyłącznie 

w zakresie zmiany studium z roku 

2016,

Prognozy demograficzne i 

możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy

NIE

25
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lit. c) możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy 

lit. d) bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę

opracowania w stosunku dla całej 

gminy, bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 

opracowano dla całej gminy ale 
wyłącznie w zakresie przeznaczeń 

ustalonych zmiana studium z roku 

2016.

Wymaga opracowania jako 

kompleksowej analizy dla całego 

obszaru studium

9 pkt 8) stanu prawnego gruntów Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 9, ale aktualność 

większości danych odnoszących 

się do całego obszaru gminy to lata 

2005 -2010

TAK

Wymaga

uaktualnienia

10 pkt 9) występowania obiektów i 

terenów chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych;

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 10, wymaga uaktualnienia 

w zakresie podstaw prawnych 

funkcjonowania obszarów Natury 

2000

TAK

Wymaga

uaktualnienia

11 pkt 10) występowania obszarów 

naturalnych zagrożeń 

geologicznych

Na terenie gminy brak jest 

udokumentowanych obszarów 

zagrożeń geologicznych

12 pkt 11) występowania 

udokumentowanych złóż kopalin, 

zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów 

podziemnego składowania 

dwutlenku węgla

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 12, stwierdzono 

nieprecyzyjnie określony przebieg 

granicy udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego 

Januszkowice -  Lesiany oraz brak 

udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego Krępna. 

którego granice nie zostały 

wykazane w studium.

Studium zawiera granice 
udokumentowanego złoża Krępna 

II, wydzielonego ze złoża Krępna

TAK/NIE

Wvmaaa
nilneao
uaktualnienia
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13 pkt 12) występowania terenów 

górniczych wyznaczonych na 

podstawie przepisów odrębnych

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 13, zapisy aktualne.

TAK

14 pkt 13) stanu systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej 

oraz gospodarki odpadami

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 15

dane merytoryczne i liczbowe 

zgodne ze stanem na dzień 

zatwierdzenia edycji studium z roku 

2010.

TAK

Wymaga

uaktualnienia

15 pkt 14) zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych
Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 16

dane merytoryczne i liczbowe 

zgodne ze stanem na dzień 

zatwierdzenia edycji studium z roku 

2010.

TAK

Wymaga

uaktualnienia

16 pkt 15) wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpowodziowej

Zagadnienie zawarto w ustaleniach 

części uwarunkowań studium, 

rozdział 18

Aktualne wymagania wynikające z 

ustanowionych obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią 

określone wyłącznie dla obszarów 

zmiany studium z roku 2016, 

Zagadnienie ochrony 

przeciwpowodziowej dla obszaru 

całej gminy nieaktualne.

TAK/NIE

Wymaga

uaktualnienia

art. 10 ust. 2 W studium określa się w szczególności:

17 pkt 1) uwzględniające bilans 

terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lit, d:

lit. a) kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu

Studium nie zawiera bilansu 

terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w odniesieniu do całego 

obszaru gminy.

Kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy, oraz w 

przeznaczeniu terenów określone 

zostały w oparciu o uwarunkowania

TAK/NIE

Wymaga

uaktualnienia
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

krajobrazowego

it. b) kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz 

tereny wyłączone spod zabudowy

rozwoju.

18 pkt 3) obszary oraz zasady 

ochrony środowiska i jego 

zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk

Zawiera, aktualne na rok 2010, 

wymaga uaktualnienia w zakresie 

podstaw prawnych i wynikających z 

nich ograniczeń dla obszarów 

Natura 2000

TAK

Wymaga

uaktualnienia

19 pkt 4) obszary i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej

Zawiera, aktualne na rok 2010, 

wymaga uaktualnienia w oparciu o 

przyjęty Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Zdzieszowice 

oraz w zakresie wyznaczenia 

granic historycznych układów 

ruralistycznych wsi

TAK

Wymaga

uaktualnienia

20 pkt 5) kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej

Zawarte dla ustalonego rozwoju 

zabudowy, zasadniczo aktualne. 

Wymagają o uzupełnienie o 

gazociąg Zdzieszowice -  Wrocław 

DN1000 MOP8.4 MPa

TAK

Wymaga

uzupełnienia

21 pkt 6) obszary, na których 

rozmieszczone będą inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym

Zawiera, aktualne na rok 2010 TAK

Wymaga

uaktualnienia

22 pkt 7) obszary, na których 

rozmieszczone będą inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu

zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami 

programów, o których mowa w art. 

48 ust. 1

Zawiera, aktualne na rok 2010 TAK

Wymaga

uaktualnienia

23 pkt 8) obszary, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowego planu

Zawarte dla ustalonego rozwoju 

zabudowy, zasadniczo aktualne.

TAK
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania Drzestrzennego Gminy Zdzieszowice

zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie przepisów 

odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a 

także obszary przestrzeni 

publicznej

24 pkt 9) obszary, dla których gmina 

zamierza sporządzić miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary 

wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne

Zawarte dla ustalonego rozwoju 

zabudowy, zasadniczo aktualne.

TAK

25 pkt 10) kierunki i zasady 

kształtowania rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej

Zawarte dla ustalonego rozwoju, 

zasadniczo aktualne. Wymaga 

korekty w zakresie granicy polno -  

leśnej oraz ustalonych obszarów do 

zalesienia

TAK

Wymaga

uaktualnienia

26 pkt 11) obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszary 

osuwania się mas ziemnych

Aktualne ustalenia w zakresie 

obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią określone zostały 

wyłącznie dla obszarów zmiany 

studium z roku 2016.

Zagadnienie ochrony 

przeciwpowodziowej dla obszaru 

całej gminy nieaktualne.

Obszary osuwania się mas 

ziemnych nie występują na 

obszarze gminy

TAK/NIE

Wymaga

wprowadzenia

27 pkt 12) obiekty lub obszary, dla 

których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny

Zagadnienie nie występuje na 

obszarze gminy, co stwierdzono 

ustaleniami studium

TAK

28 pkt 13) obszary pomników zagłady 

i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia

Zagadnienie nie występuje na 

obszarze gminy, co stwierdzono 
ustaleniami studium

TAK
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

prowadzenia działalności 

gospodarczej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 maja 

1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 

U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.)

29 pkt 14) obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji lub remediacji

Zagadnienie uwzględnione, 

aktualne na rok 2010

TAK

Wymaga

uaktualnienia

30 pkt 14a) obszary zdegradowane Zagadnienie nie uwzględnione NIE

31 pkt 15) granice terenów 

zamkniętych i ich stref ochronnych

Zagadnienie uwzględnione, 

aktualne na rok 2010,

TAK

Wymaga

uaktualnienia

32 pkt 16) obszary funkcjonalne o 

znaczeniu lokalnym, w zależności 

od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących 

w gminie

Nie stwierdzono występowania 

zagadnienia na obszarze gminy

NIE

Nie wymaga 

wprowadzenia

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie należy wskazać, iż pomimo stosunkowo nieodległego 

czasu zatwierdzenia ostatniej zmiany studium -  3 lata, przedmiotowe opracowanie posiada 

szereg zagadnień częściowo nieaktualnych w tym istotne braki wymagające natychmiastowego 

pilnego uzupełnienia, głownie w zakresie udokumentowanych złóż oraz obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. Studium pomimo, że ostatnia zmiana została przyjęta w roku 2016, 

aktualne jest na rok 2010, ponieważ zmiana z roku 2016 dotyczyła wybranych pojedynczych 

terenów, a dane stanowiące podstawę analiz w studium pochodzą z lat 2005 -  2009.

Studium wymaga również ważnej nowelizacji w zakresie dostosowania do nowych wymogów 

wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1023, z późn. zm.) zmieniającą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073, z późn. zm.).

Przedmiotem wprowadzonych zmian są zapisy mające na celu poprawę efektywnego 

i ekonomicznego gospodarowania przestrzenią, tak aby przy uwzględnieniu interesów 

publicznych i prywatnych w oparciu o analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

zapewnić zrównoważony, korzystny dla gminy i mieszkańców rozwój przestrzenny.
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Zgodnie z Art. 10 ust. 1, pkt. 7 znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w 

szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:

1) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,

2) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,

3) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych 
gminy.

4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Brak wykonanych wyżej analiz i rozwój obszaru poprzez zmiany planów miejscowych w oparciu 

o niezbilansowane tereny wyznaczone w studium może mieć. niekorzystne skutki dla ładu 

przestrzennego gminu oraz jego nie uzasadnionego ekonomicznie wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną.

Nie bez znaczenia dla aktualności analizowanego dokumentu jest fakt kolejnych zmian ustawy

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz znaczących różnic zarówno w trybie jak

1 zakresie sporządzania studium oraz zmian odnoszących się do zagospodarowania 

przestrzennego, z których do najbardziej kluczowych należą:

-  obowiązek formułowania uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy na 

podstawie: analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych, -  

możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

obowiązek wyznaczania kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu 

terenów formułowane na podstawie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, którego 

znaczenie szczegółowo omówiono powyżej.

-  zatwierdzenie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego -  brak 

obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego w obowiązującym studium

-  wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu - ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U, z 2015 r. 

poz, 774),

-  obowiązek uwzględnienia udokumentowanych złóż w okresie 2 lat od daty ich 

udokumentowania - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2016 poz. 1131) -  wymagane uzupełnienie w zakresie udokumentowanych złóż.

Studium zawiera nieaktualne granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz nie posiada 

informacji o jednolitych częściach wód podziemnych i powierzchniowych.
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Analizując granicę obszarów ochrony przyrodniczej stwierdzono konieczność korekty przebiegu 

granic otuliny parku krajobrazowego.

Poza regulacjami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), standardy obowiązujące w studium 

reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 

2004 r. Nr 118, poz. 1233).

Zgodnie z § 4.1. ww rozporządzenia, studium powinno zawierać cztery części:

-  część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej -  zawiera -  

studium opracowane jest jako tekst składający się z części tekstowej i graficznej zawierającej 2 

mapy uwarunkowań i kierunków opracowane w skali 1:10 000,

-  część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy -  zawiera, wymaga weryfikacji w oparciu o 

bilanse terenów i określone zapotrzebowanie ,

-  rysunek przedstawiający ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust, 2 ustawy -  zawiera, wymaga 

weryfikacji w oparciu o bilanse terenów i określone zapotrzebowanie ,

-  uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium -  zawiera.

Zgodnie § 5. 1. ww. rozporządzenia projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy 

topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na 

kopii wojskowej mapy topograficznej w skali od 1:5 000 do 1:25 000. Rysunek studium zgodny - 

rysunek wykonany za kopii mapy topograficznej w skali 1 : 10 000.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2, art. 10 ust.1 pkt 14 oraz art. 10 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium sporządza się uwzględniając zasady 

określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju

1 planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ustalenia strategii rozwoju gminy.

Analiza treści obowiązującego opracowania wskazuje na wykorzystanie przy jego sporządzaniu 

ustaleń zawartych w:
> Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego -Uchwałą nr 

XLVIII /505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku -  

dokument aktualny,
> Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 -  2015 -  dokument nieaktualny,
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> Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007 -  2010 z 

uwzględnieniem perspektyw do roku 2014 -  dokument nieaktualny,

> Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego -  dokument 
nieaktualny,

> Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” -  dokument aktualny,

> Strategii Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013 -  dokument nieaktualny,

> Strategii rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 -  2010 -  dokument 
nieaktualny,

> Strategii rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice do roku 2015 -  dokument nieaktualny,

> Programie ochrony środowiska gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą 

na lata 2013-2016 -  dokument nieaktualny,

> Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 -  dokument 

nieaktualny

Nie wykorzystano przy jego opracowaniu analizy potrzeb rozwoju i zgodności z Koncepcją 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Obowiązujące studium spełnia warunek z art. 9 ust. 2, art. 10 ust.1 pkt 14 oraz art 10 ust. 2 pkt 

6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jedynie częściowo, w tym 

w zakresie strategii rozwoju gminy i strategii rozwoju województwa jest nieaktualne 

uwzględniając ustalenia dokumentów już nie obowiązujących, a uwzględnienie zasad 

określonych w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju pomija.

Zgodność studium z Koncepcją Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, opracowaną przez Rządowe 

Centrum Studiów Strategicznych pod kierunkiem prof. Jerzego Kołodziejskiego, przyjętą w dniu 

5 października 1999 r. przez Radę Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 26, poz. 432). W dniu 13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów 

przyjęła Uchwałę Nr 239 w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030. 27 kwietnia 2012 r. w Monitorze Polskim (Monitor Polski 2012, poz. 252) została 

ona (KPZK 2030) opublikowana jako załącznik do ww Uchwały Rady Ministrów.

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie 

najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące 

jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania 

publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny (...). Proponowane w 

KPZK 2030 nowe ujęcie problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju polega na 

zmianie podejścia do roli polityki przestrzennej państwa w osiąganiu nakreślonych wizji 

rozwojowych. KPZK 2030 proponuje zerwanie z dotychczasową dychotomią planowania 

przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym 

oraz w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, wprowadza współzależność celów polityki
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

przestrzennej z celami polityki regionalnej, wiąże planowanie strategiczne z programowaniem 

działań w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków UE, określa działania państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia 

efektywności systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych (w tym 

inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie (...). W sferze wdrożeniowej KPZK 2030 

proponuje:

-  sukcesywne dokonanie w ciągu kilku najbliższych lat zasadniczego przeorganizowania 

systemu i wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych 

pozwalających na budowę spójnego hierarchicznego układu planowania i zarządzania 

przestrzennego ukierunkowanego na realizację celów społeczno-gospodarczych wyżnaczanych 

w odniesieniu do przestrzeni:

-  wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację; -  

nadanie polityce przestrzennej bardziej europejskiego wymiaru;

-  zwiększenie roli koordynacyjnej polityki przestrzennej w stosunku do polityk sektorowych 

mających największy wpływ na sytuację przestrzenną kraju i poszczególnych terytoriów 

KPZK zakłada sześć przedstawionych poniżej celów polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju. Odnosząc się do elementów struktury przestrzennej kraju, cele te są ze sobą ściśle 

powiązane i dopełniają się wzajemnie:

1) podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności,

2) poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 

rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich terytoriów,

3) poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,

4) kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski,

5) zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa,

6) przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego (...),

Sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju odpowiada najważniejszym 

wyzwaniom rozwojowym polskiej przestrzeni: niskiej konkurencyjności głównych ośrodków 

miejskich i regionów Polski na tle europejskim, słabej spójności terytorialnej kraju i niskiemu 

poziomowi rozwoju infrastruktury (zwłaszcza transportowej i społecznej) obszarów wiejskich, 

brakowi spójnego systemu ochrony środowiska przyrodniczego, niewystarczającej odporności 

struktury przestrzennej na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz bezładowi
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przestrzennemu. Cele formułowane w projekcie KPZK są ze sobą powiązane, a ich 

dopełnieniem jest typologia obszarów funkcjonalnych, tożsamych z obszarami problemowymi w 

rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wyodrębniono dla 

uporządkowania systemu planowania. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych służy zatem 

wyodrębnieniu obszarów funkcjonalnych o znaczeniu krajowym, w tym obszarów zagrożeń 

wymagających szczegółowych studiów i planów. Natomiast obszary, które wymagają wsparcia 

publicznego zostaną wskazane w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju, strategiach zintegrowanych oraz innych dokumentach strategicznych 
i operacyjnych

W KPZP ustalono następujące grupy działań na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu 

przestrzennego w Polsce (czyli na rzecz szóstego celu polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju):

1) wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społeczno- 

gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji działań podmiotów 

publicznych i polityk publicznych mających największe znaczenie dla zagospodarowania 

przestrzennego na rożnych poziomach zarządzania,

2) uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu 

planowania przestrzennego,
3) wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.

KPZP zakłada, że zintegrowany system planowania z jednej strony stwarza warunki dla rozwoju 

społecznego i gospodarczego, chroniąc wartości kulturowe i przyrodnicze, umożliwia 

koordynację zamierzeń i działań rozwojowych na każdym poziomie planowania, służąc ochronie 

interesu publicznego. Z drugiej strony system taki służy zapewnieniu pełnej jawności działań 

sektora publicznego, radykalnie ograniczając obszar uznaniowości w planach i decyzjach 

administracyjnych. Hierarchiczny system planowania zakładany w dokumencie jest zbudowany 

Hierarchiczny system planowania zakładany w dokumencie jest zbudowany z elementów 

wzajemnie się uzupełniających: -  na poziomie krajowym nadrzędnym elementem polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju pozostaje koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania obok Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, zawierającej oprócz 

elementów społeczno-gospodarczych także elementy przestrzenne. Strategia Długookresowa 

będzie realizowana poprzez dziewięć zintegrowanych strategii, określających podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju we wskazanych obszarach (w ujęciu terytorialnym, 

w tym obszary funkcjonalne poziomu krajowego i makroregionalnego w Średniookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju, -  na poziomie wojewódzkim pzpw będzie stanowił integralny wspólnie 

ze strategią element systemu planowania rozwoju województwa, pełniąc razem z nią rolę 

koordynacyjną wobec wszystkich przedsięwzięć podejmowanych w danym województwie. Oba 

dokumenty będą uwzględniały piany i strategie dla obszarów funkcjonalnych poziomu 

krajowego, makroregionalnego, regionalnego, -  na poziomie lokalnym podstawowym 

dokumentem pozostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, spójny ze studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium powinno wiązać 

również inne dokumenty oraz wszelkie. decyzje wydawane w gminie w odniesieniu do 

gospodarowania przestrzenią i zmian przeznaczenia terenów, uwzględniając zadania 

wynikające z dokumentów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego szczebla 

krajowego i regionalnego, a także realizujących długoterminowe cele rozwoju lokalnego, 

niestojące z nimi w sprzeczności. Spójność planowania społeczno-gospodarczego 

z przestrzennym na poziomie regionalnym zostanie wyrażona poprzez wymóg harmonizacji 

trybu przygotowania i zawartości dokumentów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego 

-  strategii rozwoju województwa oraz przestrzennego -  planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. W ten sposób zintegrowane elementy planowania rozwoju 

regionu zawierać będą również obowiązujące wytyczne (w zakresie ustawowym) dla gmin. 

Działania te wymagają przeprowadzenia zmian dotyczących przygotowania planów 

zagospodarowania przestrzennego województwa, tak aby pozwalały na synchronizowanie 

wszystkich przedsięwzięć (nie tylko celu publicznego) realizowanych w danym regionie oraz na 

koordynowanie tych działań z działaniami planowanymi w ramach krajowych polityk 

zintegrowanych i sektorowych oraz strategicznych i strukturalnych przedsięwzięć 

podejmowanych przez samorządy terytorialne i inne podmioty publiczne i prywatne. Na 

poziomie lokalnym wybrane rozwojowe obszary gminy zostaną uwzględnione w zadaniach 

wynikających z dokumentów rozwoju społeczno-gospodarczego szczebla krajowego 

i regionalnego. Wymaga to od gmin przygotowania strategicznych dokumentów rozwoju 

społeczno-gospodarczego (gminnych/lokalnych strategii rozwoju), opartych m.in. na prognozie 

realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, uwzględniającej 

specjalistyczne prognozy i studia, w szczególności demograficzne. Wiąże się to 

z wprowadzeniem obligatoryjnego sporządzania analiz i prognoz jako bazy dla prowadzenia 

polityki rozwoju na obszarze gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wymaga 

weryfikacji i uaktualnienia w oparciu o realne zapotrzebowanie.

Zgodność studium z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego (plan nieaktualny- nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego jest w trakcie opracowania)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty uchwałą nr 

XLVIII /505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku. Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa jest dokumentem, który w sposób systemowy 

zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym województwa. Stanowi on dokument 

uwzględniający istniejące uwarunkowania przestrzenne, priorytety i cele strategiczne rozwoju 

województwa wynikające bezpośrednio z kierunków polityki społeczno -  gospodarczej zawartej 

w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 -  2015 oraz celów i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, określonych między innymi w koncepcji polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju

36

Id: 7E2156BB-F87C-4636-99C9-7F5BDDD1FB3D. Projekt Strona 37



Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 37

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Zespół autorski Planu w następujący sposób określił cel dokumentu: „Głównym celem polityki 

przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie 

pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia 

zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu." Jako 

naczelną zasadę zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego należy uznać: 

„racjonalizację przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację 

rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy 
warunków życia mieszkańców."

Pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej województwo opolskie ma postać 

węzłowopasmową. Tworzą ją strefy (obszary) o określonych funkcjach, węzły (ośrodki 

osadnicze) oraz pasma (korytarze transportowo-osadmeze). Strefy obejmują obszary 

funkcjonalne z określonym, dominującym sposobem użytkowania i zagospodarowania. 

Generalnie są to.

-  obszary otwarte -  ekstensywnie użytkowane (rolnicze, leśne, rekreacyjno- 

wypoczynkowe) z lokalnymi ośrodkami rozwoju,

-  obszary skoncentrowanego zainwestowania (aglomeracja opolska, węzły, korytarze 

transportowo-osiedleńcze).

Według powyższego podziału tereny gminy Zdzieszowice znajdują się w obszarze 

skoncentrowanego zainwestowania. Do grupy obszarów wielofunkcyjnego rozwoju 

gospodarczego, należy m. in miasto Kędzierzyn-Koźle, ponadlokainy ośrodek rozwoju 

gospodarczego, obejmujący także gminy sąsiednie (Zdzieszowice). Jest to ośrodek wzrostu i 

równoważenia rozwoju -  wykorzystujący węzłowe położenie w układzie głównych szlaków 

transportowych, a taKże potencjał rzeczowy i instytucjonalny przemysłu.

Dla wyodrębnionych celów polityki przestrzennej województwa opolskiego ustalono następujące 

kierunki tej polityki i odpowiadające im działania. Poniżej przedstawiono wybrane kierunki 

polityki przestrzennej w bezpośrednim lub pośrednim odniesieniu do gminy Zdzieszowice:

1) ochrona środowiska:

-  utrzymanie istniejących form ochrony przyrody (PK „Góra Św. Anny”, OChK „Łęg 

Zdzieszowicki”, rezerwat przyrody),

-  wzmocnienia funkcji przyrodniczych -  projektowane i proponowane formy ochrony 

przyrody: obszary Natura 2000 -  SOO Góra św. Anny i SOO Łęg Zdzieszowicki;

2) osadnictwo:

-  rozwój wielofunkcyjny jednostek osadniczych,

-  rewitalizacja obszarów zdegradowych,

-  . ^  . . „  c . Cu^ '  v ......a g ..Zj . iT u^G zy ro z w o d e m

przemysfowycn a funKcją mieszkaniową,

-  krystalizacja sieci osadniczej -nowe tereny mieszkaniowe lub nowe łącznie z 

istniejącymi tworzyły skupione jednostki osadnicze wyposażone w ośrodki usługowe 

przynajmniej poziomu podstawowego, o racjonalnej do nich dostępności;
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3) dziedzictwo kulturowe:

-  ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego - Park Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,

-  ochrona obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego: zespół pałacowo-folwarczno- 

parkowe w Żyrowej;

4) komunikacja:

-  dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 423 do parametrów technicznych klasy G, wraz z 

budową obwodnic miejscowości: Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice,

-  postulowana budowa mostów: w gminie Zdzieszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1408 

O relacji Zdzieszowice -  Walce (w miejscu obecnej przeprawy promowej), łączącej 

drogę wojewódzką nr 423 i krajową nr 45;

-  podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV (m.in.: przebudowa jazów 

sektorowych na jazy klapowe na stopniu wodnym Januszkowice; remont istniejących 

śluz pociągowych z awanportami na stopniu wodnym Januszkowice; przebudowa śluz 

małych na „duże” (o wym. 125 x 12 x 3 m) stopniu wodnym: Januszkowice;

5) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

-  budowa sieci kanalizacyjnej w gminach położonych na obszarze zbiornika Trias Opolski 

(m.in. Zdzieszowice),

-  ograniczenie lub eliminacja substancji szczególnie szkodliwych, zrzutu substancji 

priorytetowych;

6) gospodarka odpadami:

-  organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi (5 Regionów Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi): Zdzieszowice -  południowo-wschodni region gospodarki 

odpadami;

7) energetyka i telekomunikacja:

-  ewentualna przebudowa istniejących linii 220 kV na linie 400 kV. względnie na linie 

wielonapięciowe i wielotorowe, w relacjach: Kędzierzyn -  Groszowice,

-  przebudowa linii napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji: Hajduki-Zdzieszowice, 

odczep Koźle -  Zdzieszowice wraz z przelotowym wprowadzeniem do GPZ Ścinawa,

-  modernizacja dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji: Zdzieszowice -  Krapkowice, 

Krapkowice -  Groszowice, Zdzieszowice -  Groszowice,

-  dostosowanie linii 110 kV relacji: Groszowice -  Górażdże -  Zdzieszowice, Groszowice- 

Zdzieszowice do zwiększonego obciążenia,

-  modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice -  Wrocław na 

parametry DN 500 PN 8,4MPa.

-  modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice -  Blachownia, 

odgałęzienie do SRP Strzelce Opolskie.

-  przebudowa SRP: Żyrowa, Rozwadza,

-  gazyfikacja gmin, przez obszar których przebiega istniejąca sieć gazowa: Zdzieszowice;
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8) ochrona przeciwpowodziowa:

-  realizacja „Programu dla Odry 2006”, oraz zadań ujętych w „Programie poprawy stanu 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miastach i miejscowościach położonych nad 

rzeką Odrą i rzeką Nysą Kłodzką na terenie woj. opolskiego -  dot. lat 2009/2025”;

9) gospodarka.

-  restrukturyzacja technologiczna przemysłu ArcelorMittal Poland SA (dawne Zakłady 
Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.);

10) rolnictwo i obszary wiejskie:

-  podnoszenie estetyki i ładu przestrzennego jednostek osadniczych -  kontynuacja 

programu „Odnowa Wsi”, wdrażanie programu „Leader':

11) turystyka.

-  budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form 

wypoczynku,

-  rozwój agroturystyki oraz innych rodzajów turystyki -  wykorzystanie potencjału 

turystycznego obszarów wiejskich w szczególności na obszarach objętych ochroną 

prawną.

12) Zaopatrzenie w gaz (

-  Budowa gazociągu strategicznego DN1000 PN 8,4 MPa relacji Zdzieszowice -  

Wrocław wraz z infrastrukturą mezbęną do je j obsługi na terenie województwa 

śląskiego. opolskiego i dolnośląskiego

Studium jest zgodne z ustaleniami planu a w zakresie zaopatrzenia w gaz Budowa gazociągu 

strategicznego DN1000 PN 8,4 MPa relacji Zdzieszowice -  Wrocław -  aktualny jest wyłącznie w 

zakresie wprowadzonej zmiany w roku 2016.

Zgodność studium ze Strategią rozwoju województwa opolskiego do roku 2020

Planowanie strategiczne rozwoju regionu jest procesem realizowanym na kilku, ściśle 

powiązanych ze sobą, poziomach. W województwie opolskim przyjęto hierarchiczny układ 

pięciu poziomów planowania, obejmujący: wizję, wyzwania, cele strategiczne, cele operacyjne i 

działania. Hierarchiczność realizacji działań przypisanych do celów operacyjnych warunkuje 

osiągnięcie celów strategicznych, co z kolei umożliwi zmierzenie się z wyzwaniami 

rozwojowymi. Uzyskanie określonego, zdefiniowanego w ramach wizji, stanu regionu 

uzależnione będzie od skuteczności i sprawności osiągania niższych poziomów planowania 

strategicznego. Na podstawie analizy wewnętrznego potencjału województwa opolskiego 

i czynników zewnętrznych wpływających na jego obecną i przyszłą kondycję społeczno- 

gospodarczą określono wizję rozwoju regionu. Wizja jest obrazem przyszłości województwa, 

określonym stanem, do którego doprowadzić ma realizacja Strategii. Osiągnięcie, 

zdefiniowanego w ramach wizji, stanu rozwoju województwa jest bezpośrednio powiązane
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z wyzwaniami rozwojowymi, jakie stoją przed regionem, w tym jednym o znaczeniu 

horyzontalnym i czterema tematycznymi, dotyczącymi określonych obszarów społeczno- 

gospodarczych. Kolejnym poziomem hierarchii planowania, przyjętym w Strategii są cele 

strategiczne, które określają docelowy, pożądany stan rozwoju województwa opolskiego w 

poszczególnych obszarach realizacji Strategii. Do pomiaru stopnia realizacji tych celów służą 

wskaźniki monitorowania. Dla każdego z celów strategicznych przyjęto określoną grupę 

wskaźników, wskazano wartości tych mierników w roku bazowym i oszacowano przewidywane 

wartości/ trendy w 2020 r. Cele strategiczne wyznaczają obszary realizacji celów operacyjnych, 

tj. określonych zamierzeń, przeznaczonych do realizacji, w ramach których zaplanowano 

bardziej skonkretyzowane działania. Województwo opolskie jest regionem europejskim, 

którego rozwój zależy od wielu czynników i uwarunkowań, w tym priorytetów przyjętych na 

poziomie Polski i Unii Europejskiej. Zwiększenie zatrudnienia i konkurencyjności oraz 

zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oparte będzie na rozwoju 

inteligentnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Najważniejszą 

wartością jest człowiek, dlatego tak istotne jest, aby wszystkie przedsięwzięcia rozwojowe 

realizowane w województwie opolskim wpływały na poprawę warunków życia w regionie, na 

rzecz odbudowy utraconego kapitału ludnościowego. Człowiek jest głównym aktorem życia 

społeczno-gospodarczego, zdobywa wiedzę,, kreuje procesy rozwojowe żyje w określonej 
przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jakość tej przestrzeni w istotny sposób warunkuje 

kondycja gospodarki. Wizja regionu w 2020 r. zakłada uzyskanie określonego stanu rozwoju 

województwa opolskiego, gdzie na pierwszym miejscu są jego mieszkańcy -  wykształceni, 

otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje. Społeczność regionalna jest aktywna na rynku pracy 

i poza nim. Opolska gospodarka jest konkurencyjna i innowacyjna, zarówno w przestrzeni 

krajowej, jak i europejskiej. Województwo opolskie w 2020 r. to region, w którym 

wielokulturowość i wynikająca z niej otwartość na nowe wartości i kierunki rozwoju stanowią o 

sile kapitału społecznego, intelektualnego i innowacyjnego. Wysoka jakość kształcenia 

odpowiada na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i wyzwania innowacyjnej gospodarki. 

Społeczeństwo stanowi największy i najważniejszy potencjał regionu, osoby młode i starsze 

uczestniczą w różnych sferach życia i są aktywne na rynku pracy. Silne więzi 

międzypokoleniowe i stabilne rodziny wzmacniają struktury życia społecznego województwa. 

Interesujące oferty: mieszkaniowa, rynku pracy, edukacyjna, turystyczna i kulturalna zachęcają 

do wyboru regionu jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. Wyjątkowa wieś opolska jest 

miejscem przyjaznym do życia i pracy. Nowe inwestycje generują wysokiej jakości miejsca 

pracy, a sprzyjający współpracy i przedsiębiorczości klimat w relacjach nauka -  biznes -  

administracja publiczna, wspomaga rozwój konkurencyjności i innowacyjności opolskiej 

gospodarki. Stale poprawiający się stan środowiska i wzrost bioróżnorodności wpływają na 

jakość życia, zwiększenie możliwości atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu 

mieszkańców i turystów w województwie opolskim oraz optymalnego wykorzystania zasobów 

przyrody. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze 

kierunki rozwoju regionu, będące odpowiedzią na zdefiniowane wyzwania rozwojowe, w tym

40

Id: 7E2156BB-F87C-4636-99C9-7F5BDDD1FB3D. Projekt Strona 41



Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 41

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

wyzwanie horyzontalne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania procesom depopulacji. 

Rozwój województwa opolskiego do 2020 r. ukierunkowany został na: konkurencyjny i stabilny 

rynek pracy, aktywną społeczność regionalną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, 

dynamiczne przedsiębiorstwa, nowoczesne usługi i atrakcyjną ofertę turystyczno-kulturalną, 

dobrą dostępność rynków pracy, dóbr i usług, wysoką jakość środowiska, konkurencyjną 

aglomerację opolską, ośrodki miejskie i obszary wiejskie. Zdefiniowanych zostało 10 celów 

strategicznych. Cele strategiczne 1-7 mają wymiar horyzontalny, co oznacza, że zagadnienia w 

nich poruszane odnoszą się do całego terytorium województwa, natomiast cele 8-10 są 

wyraźnie ukierunkowane terytorialnie 

Cele strategiczne strategii:

❖  WYZWANIE 1. PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

> CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy

■ 1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy

" 1.2, Wspieranie kształcenia ustawicznego

■ 1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia

■ 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu 1.5, Rozwój usług 

opiekuńczych i wychowawczych

> CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna

■ 2.1 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

* 2,2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej

■ 2.3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji

❖  WYZWANIE 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI I 

WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ

> CEL STRATEGICZNY 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

11 3.1. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki,

■ 3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu

■ 3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce

■ 3.4. Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji

> CEL STRATEGICZNY 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa

> 4.1, Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła

> 4.2. Rozwój sektora usług rynkowych

> 4.3. Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw

❖  WYZWANIE 3. ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I 

WYPOCZYNKU

> CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno- 

kuituralna

■ 5.1 Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych i 

edukacyjnych
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H 5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

■ 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury

> CEL STRATEGICZNY 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług

■ 6.1. Rozwój powiązań transportowych

■ 6.2. Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej

■ 6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego

■ 6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych

> CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska
■ 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 7.2. 

Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki
■ 7.3, Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróznorodności

■ 7,4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

■ 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych

❖  WYZWANIE 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST I 

OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU

> CEL STRATEGICZNY 8. Konkurencyjna aglomeracja opolska

■ 8.1. Rozwój i wzmacnianie funkcji metropolitalnych

■ 8.2. Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmacnianiem powiązań 

instytucjonalnych i społecznych

■ 8.3. Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i rozwój współpracy z 

ośrodkami regionalnymi

> CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu

■ 9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast

■ 9.2. Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich

❖  CEL STRATEGICZNY 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie

> 10.1. Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych

> 10.2. Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwo

> 10.3. Rozwój sektora rolno-spożywczego

> 10.4. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice 

w zakresie funkcji jakim służy sprzyja realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Zgodność studium z Strategią rozwoju gminy Zdzieszowice na lata 2015 - 2020

W strategii podkreślono najistotniejsze cele rozwojowe gminy, których realizacja zapewni 

zrównoważony rozwój miasta i gminy Zdzieszowice w nowych realiach społeczno- 

gospodarczych kraju (kontynuacja misji z poprzedniej strategii): „Gmina Zdzieszowice terenem 

zapewniającym mieszkańcom wysoki standard życia poprzez poprawę jakości środowiska i 

rozwiniętą bazę usług, z zachowaniem przemysłowo - rolniczej funkcji gminy”

Strategia ustaliła
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i. Cel strategiczny -  poprawa standardu życia mieszkańców
1. Cel operacyjny -  wzrost zamożności mieszkańców 

Zadania:
■ tworzenie nowych miejsc pracy,
" rozszerzenie specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie gminy,
■ poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój infrastruktury technicznej,
■ stworzenie oferty dokształcania i adaptacji osób bezrobotnych do obecnego rynku 

pracy,
■ zachęty do tworzenia bazy dla agroturystyki i małej gastronomii dla turystów,

2. cel operacyjny -  Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, 

opiekuńczych i wychowawczych

Zadania

* wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi, 
edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne,

* wspieranie działań profilaktycznych, w rym programów edukacyjnych i promocji 
zdrowia, wspieranie rozwoju systemu ratownictwa medycznego

* -wspieranie rozwoju stery usług uwzględniających i zaspokajających potrzeby 
starzejącej się populacji,

" wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia jednostek opiekuńczych i 
wychowawczych,

* wspieranie rozwoju mieszkalnictwa komunainego i socjalnego,
B podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie prewencji bezpieczeństwa w 

domu, na drodze, w szkole -  wspólne akcje służb oraz placówek oświatowych,
« prowadzenie polityki informacyjnej związanej z poszerzaniem dostępu do usług 

zdrowotnych, edukacyjnych i opiekuńczych,
“ wsparcie administracyjne.

3. Cel operacyjny -  Wzmacnianie więzi społecznych, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu

Zadania:

■ wspieranie działalności kulturalnej OSP oraz innych organizacji działających na 
terenie gminy,

■ dalsza współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z innymi jednostkami,
” propagowanie oferty kulturalnej gminy w gminach sąsiednich, powiecie i

województwie,
■ wspieranie działalności stowarzyszeń w tym Odnowy Wsi oraz samorządów 

mieszkańców,
* realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego,
■ propagowanie szerokiej oferty sportowej dla mieszkańców gminy,
■ organizacyjne i prawne wspieranie działań organizacji społecznych,
■ kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych,
■ tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, 

młodzieży i dorosłych,
■ przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinach,
■ poprawienie komunikacji z mieszkańcami poprzez wykorzystanie obecnych 

możliwości
■ technologicznych (m.in. poprzez portale społecznościowe),
■ modernizacje i doposażenie instytucji kulturalnych,
■ wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wejściu na 

rynek pracy,
* wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze środowisk 

zagrożonych
■ wykluczeniem społecznym i dotkniętych ubóstwem,
■ wspieranie inicjatyw na rzecz profilaktyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 

wspieranie
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■ tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

4. Cel operacyjny -  Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie 

potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji.
Zadania:

• wspieranie działalności kulturalnej stowarzyszeń działających na terenie gminy,
■ wspieranie rozwoju zaufania społecznego i więzi międzypokoleniowych, rozwój 

wolontariatu,
■ wspieranie rozwoju kompetencji i postaw obywatelskich,
■ rozwijanie inicjatyw obywatelskich, w tym współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a sektorem publicznym.
» kształtowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego w mediach
■ propagowanie i zachowanie wielokulturowego dziedzictwa materialnego i 

niematerialnego regionu,
” wspieranie rozwoju regionalnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
■ usprawnianie procesów zarządzania w administracji, w tym rozwój umiejętności i 

wiedzy urzędników,
■ kształtowanie i wzmacnianie etycznych oraz otwartych postaw urzędników wobec 

mieszkańców i przedsiębiorców,
■ usprawnianie procesów samostanowienia prawa miejscowego i aktów 

administracyjnych w tym jego jakości.

li. CEL STRATEGICZNY -  Rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji.

1. Cel operacyjny -  Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy

Zadania

" wspieranie kształcenia poprzez rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego i 
przedsiębiorczości.

■  w s p ie ra n ie  K s z ta łc e n ia  ję z y k o w e g o , na w s z y s tk ic h  s z c z e b la c h  n a u cz a n ia ,
■ wypracowanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania,
* rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry dydaktycznej,
0 promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego,
* promocja współpracy organów prowadzących szkoły, pracodawców i instytucji rynku 

pracy służąca dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy,
■ monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy
■ poszerzenie oferty usług świadczonych przez istniejące obiekty szkolne i przedszkolne 

na terenie gminy (m.in. dotyczące zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań i zajęć 
sportowych),

■ utworzenie kolejnego żłobka,
■ podnoszenie świadomości uczniów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i 

kulturowego,
■ rozszerzenie bezpłatnej oferty sportowo -  edukacyjnej - zajęcia pozalekcyjnych.

2, Cel operacyjny -  Rozwój usług turystyki, kultury, sportu i rekreacji oraz ich infrastruktury.

Zadania:

■ budowa i rozwój infrastruktury sportowej i sportu na obszarach wiejskich
« aktywowanie świetlic wiejskich jako ośrodków kultury i rozrywki oraz spędzania wolnego 

czasu dla mieszkańców wsi,
■ restaurowanie i rewitalizowanie obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy,
■ wykorzystanie walorów przyrodniczych do promocji i przyciągnięcia turystów 

weekendowych,
■ budowa i oznakowanie ścieżek pieszych, edukacyjnych i rowerowych na terenie gminy,
» oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie.
■ utworzenie internetowego systemu informacji turystycznej,
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" popularyzacja terminarza imprez oraz. wydarzeń kulturalnych, turystycznych i 
sportowych,

■ popularyzacja tras turystycznych i obiektów zabytkowych gminy.

3. Cel operacyjny -  Podniesienie standardu jednostek oświatowych 
Zadania:

■ budowa i rozwój infrastruktury oświatowej w mieście i na obszarach wiejskich,
■ poprawa wyposażenia placówek oświatowych,

III. CEL STRATEGICZNY -  Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy.
1. Cel operacyjny-Aktywna promocja gminy 
Zadania:

■ współpraca z miastami partnerskimi,
■ współpraca z mediami: prasa, radio, telewizja, w zakresie informowania o oziałalności 

bieżącej i zamierzeniach perspektywicznych,
■ działania zmierzające do zidentyfikowania i skutecznego wyeksponowania potencjału 

inwestycyjnego gminy,
■ przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej,
■ przygotowanie kadry pracowników samorządowych do profesjonalnej obsługi 

inwestorów krajowych i zagranicznych,
■ tworzenie programów edukacyjnych i turystycznych,
■ tworzenie materiałów promocyjnych w postaci folderów, map i plakatów zawierających 

informacje o walorach przyrodniczych i kulturowych gminy,
* wspieranie, pobudzenie i promocja inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja mieszkańców 

do uczestnictwa w życiu lokalnym.

2, Cel operacyjny -  Rozwój sektora usług rynkowych i nowoczesnego rzemiosła 

Zadania:

» wspieranie rozwoju usług rynkowych, w tym świadczonych na rzecz seniorów,
" wspieranie rozwoju rzemiosła o największym potencjale i tradycji regionalnej,
■ skonsolidowane działania marketingowe na rzecz regionalnego rzemiosła oraz sektora 

mikro i MSP.
■ wspieranie przedsiębiorstw w zakresie obniżenia ryzyka i kosztów związanych z 

wdrażaniem innowacji oraz wzrostu ochrony praw własności intelektualnych,
* podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw,
■ promocja sektora usług, także poza granicami gminy,
■ stworzenie preferencji dla rozwoju usług na terenie gminy, w szczególności usług 

specjalistycznych, opartych na nowych technologiach,
■ udział usługodawców w targach, prezentacjach na rynkach lokalnych i wojewódzkich.

3, Cei operacyjny -  Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw,
Zadania:

■ wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w 
gospodarce gminy,

* wspieranie, pobudzenie i promocja inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja mieszkańców 
do uczestnictwa w życiu lokalnym,

■ budowa, przebudowa i remont infrastruktury wpływający m.in. na rozszerzenie lub 
zróżnicowanie działalności gospodarczej,

■ wsparcia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i 
procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania 
środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania
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zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej 
przedsiębiorstw).

■ wspieranie i promocja aktywności zawodowej,
■ wspieranie dłuższej aktywności zawodowej osób starszych,
■ promocja i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
■ promowanie i wspieranie stabilności zatrudnienia,
■ wykorzystywanie przez samorządy lokalne możliwych zachęt i ułatwień dla inwestorów, 

tworzących kolejne miejsca pracy.

4. Cel operacyjny -  Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce oraz pozarolniczej

aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych.

Zadania:

■ inicjowanie tworzenia oraz wspieranie partnerstw, powiązań sieciowych, 
kooperacyjnych i inicjatyw oddolnych m.in. na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i usług,

■ inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, a także 
promocja gospodarcza gminy przez samorząd,

■ promocja innowacji i nowych technologii.

5. Cel operacyjny -  Cyfryzacja zasobów gminy, aktualizacja i ujednolicenie planów

zagospodarowania przestrzennego.

Zadania:

« cyfryzacja zasobów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,
■ rozwój cyfryzacji usług publicznych.
■ wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych poprzez współczesne 

platformy udostępniania i wymiany informacji,,
■ wspieranie technologii informatycznych i dalszej cyfryzacji Gminy,
■ scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego,
■ aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego.

IV, CEL STRATEGICZNY -  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury.
1. Cel operacyjny -  Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej.

Zadania:

■ kompleksowa modernizacja budowa drogi wojewódzkiej nr 423 lub budowa obwodnicy,
■ modernizacja magistrali (bocznicy kolejowej do zakładów koksowniczych) wraz z 

budową przejazdu podziemnego dla pojazdów (zgodnie z planowaną budową 
obwodnicy).

■ budowa, przebudowa oraz remonty dróg znajdujących się na terenie gminy wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą (budowa parkingów),

■ modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
■ modernizacje i przebudowy dróg gminnych,
■ budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej 

i gazowniczej,
■ wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii,
■ rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego
■ i zielonych,
■ zagospodarowanie terenów zielonych oraz tworzenie i modernizacja istniejących 

placów
■ zabaw w gminie,
■ rozwój gospodarki odpadami, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
■ informatyzacja gminy (rozbudowa infrastruktury dostępu do internetu oraz wspieranie 

rozwoju usług elektronicznych),
■ sukcesywne uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie gminy,
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2. Cel operacyjny--Wdrożenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Zadania:

• redukcja emisji powierzchniowej
■ redukcja emisji punktowej
■ redukcja emisji liniowej
■ redukcja emisji niezorgamzowanej i wtórnej
■ działania edukacyjne i prewencyjne.

3. Cel operacyjny -  Wzrost znaczenia i świadomości mieszkańców związanych z Aglomeracją

Opolską, lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami.
Zadania:

* aktywny udział Gminy Zdzieszowice w działaniach podejmowanych przez aglomerację 
opolską, zwłaszcza służących poprawie współdziałania w zakresie komunikacji,

* organizacja na obszarze aglomeracji opolskiej zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego oraz ścieżek rowerowych,

* intensyfikacja działań na drogach łączących centrum regionu z zewnętrznymi obszarami 
województwa, w szczególności z ośrodkami powiatowymi, pogranicza polsko- 
czeskiego,

■ realizacja zadań podejmowanych przez lokalne grupy działania i stowarzyszenia (w tym 
Kraina św, Anny, Euroregion Pradziad),

■ tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu, w tym 
Inteligentnych Systemów Transportowych.

■ budowa zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej, na który składają się 
nowoczesne i ekologiczne pojazdy, przyjazna infrastruktura przystankowa i parkingowa 
(typu parkuj i jedź), sprawna organizacja ruchu, zintegrowany system dróg rowerowych 
oraz kompleksowa informacja pasażerska,.

■ opracowanie i wdrożenie rozwiązań zachęcających do korzystania z komunikacji 
zbiorowej i zwiększenia mobilności pracowników, młodzieży szkolnej, rodzin z dziećmi i 
niepełnosprawnych,

4, Cel operacyjny -  Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zadania:

■ rozwój dostępu do szybkich sieci nowej generacji poprzez budowę i modernizację sieci 
oraz modernizację dostępowych sieci szerokopasmowych,

■ rozwój e-usług i teleinformatyki,
■ wspieranie wdrażania rozwiązań integrujących elektronicznie usługi publiczne,
■ umożliwiających włączenie ich do sieci krajowych i międzynarodowych,
■ rozwój zasobów informacyjnych gminy w internecie,
■ podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik 

informatycznych, w tym kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice 

w zakresie funkcji jakim służy sprzyja realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Punktem strategii, który ma szczególne znaczenie dla przedmiotu oceny aktualności studium 

i planów miejscowych gminy iest: Cyfryzacia zasobów aminy, aktualizacja i ujednolicenie 

planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności cyfryzacja zasobów poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii, scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania 

przestrzennego, aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego.
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Wskazuje to na potrzebę, do tego ustaloną jako cel strategiczny, wymiany starych planów 

miejscowych wykonanych w technice analogowej (rysunki na kalkach -■ w jednym 

egzemplarzu).

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności upływ czasu, zmiany regulacji prawnych, 

postępujące procesy urbanizacji jak również zmiany w strukturze społecznej osiedleńczej oraz 

zawartość dokumentu w zestawieniu z wymogami określonymi art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pizp 

należy stwierdzić, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zdzieszowice wymaga kompleksowej aktualizacji

Aktualność studium formalno -  prawną i merytoryczna uznaje się na rok 2010 r., przy czym 

części zagadnień pozostało w formie nie zmienionej w brzmieniu i ustaleniach studium z roku 

2007 r.

Kolejna zmiana z roku 2016, wprowadziła korekty jedynie w granicach niewielkich obszarów 

pozostawiając bez większych zmian treść uwarunkowań dla obszaru całej gminy. 

Przeprowadzone bilanse wykonano wprawdzie o prognozy dla całej gminy i w odniesieniu do 

całej gminy ale wyłącznie w zakresie funkcji wprowadzanych zmianą, co oznaczało brak 

kompleksowych analiz dla zabudowy mieszkaniowej

Zmiany studium wymaga wprowadzenie 8 nowych wniosków mieszkańców, uznanych za 

zasadne, pod warunkiem że tereny te będą spełniały wymogi nowych przepisów w zakresie 

bilansowania terenów w studium.

4, Analiza aktualności planów miejscowych

Gmina Zdzieszowice posiada obecnie 37 obowiązujących planów miejscowych oraz 

jest w trakcie opracowywania 3 planów na postawie uchwał;

• Nr XXXIX/271/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza,

• Nr XXXIX/272/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna.

• Nr LIV/359/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi 

Januszkowice.

Łączna powierzchnia uchwalonych planów zajmuje w przybliżeniu 2929 ha, co stanowi 

około 51% terenów gminy

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
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Od czasu wejścia w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) uchwalono 17 planów. 

Pozostałe 20 planów zostało opracowanych zgodnie z ustawą z 1994 roku.
Wykaz pianów przedstawia tabela 5.

Analizę przestrzenną rozmieszczenia planów z tabeli 5 przedstawia plansza nr 1 

Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice.

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Tabela 5. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zdzieszowice

piany nieaktualne w zakresie formalnym (brak pełnego zakresu ustaleń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) oraz merytorycznym (niezgodne z obowiązującym studium, 
wnioskami i potrzebami zmian w zagospodarowaniu terenu)
piany nieaktualne w zakresie formalnym (brak pełnego zakresu ustaleń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym)
plany aktualne
plany w trakcie opracowania

Lp nr uchwaty z dnia Tytuł uchwały

1 XXXI/208/96 14 listopada 
1996

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wyznaczonego obszaru w gminie 
Zdzieszowice w obrębie sołectwa 
Januszkowice

2 XXXIV/243/97 2 kwietnia 1997
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach 
Oleszka -  Żyrowa _ Jasiona w obrębie gminy Zdzieszowice

3 LIN//400/98 17 czerwca 
1998

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w 
sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice

4 XXI/163/2000 29 lutego 2000
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla sołectwa 
Rozwadza

5 XXV/200/2000 13 czerwca 
2000

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Januszkowice

6 XXV/201/2000 13 czerwca 
2000

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Krępna.

7 XXV/202/2000 13 czerwca 
2000

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu usług 
turystycznych w sołectwie Krępna

8 XXXVI/277/2001 10 kwietnia 
2001

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy 
Zdzieszowice sołectwo Żyrowa

9 XXXVI/278/2001 10 kwietnia 
2001

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectw: Żyrowa -  Jasiona

10 XXXIV/279/2001 10 kwietnia 
2001

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy 
Zdzieszowice teren sołectwa Januszkowice
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11 XXXIX/307/2001 26 czerwca 
2001

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
położonego przy stopniu wodnym „Krępna” w km 114 + 500 
rzeki Odry

12 XXXIX/306/2001 26 czerwca 
2001

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
położonego na stopniu wodnym „Januszkowice" w km. 115 + 
600 rzeki Odry

13 XL/310/2001 24 lipca 2001

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji 
kruszyw naturalnych w obrębie sołectwa Januszkowice, 
gmina Zdzieszowice

14 L/403/2002 23 lipca 2002
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w 
sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice

15 L./404/2002 23 lipca 2002
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w 
sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice

16 LI 1/419/2002 10 października 
2002

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

17 X/66/03 1 lipca 2003
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego -wyznaczonego obszaru w gminie 
Zdzieszowice w obrębie sołectwa Januszkowice

18 XI11/86/03 30 września 
2003

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów 
w sołectwach Oleszka -  Żyrowa -  Jasiona dot. sołectwa 
Żyrowa

19 XX/127/04 8 czerwca 2004

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice 
oraz wyznaczonych obszarów w sołectwach Krępna -  
Rozwadza w obrębie gminy Zdzieszowice

20 XL/274/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Jasiona

21 XL/275/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Rozwadza

22 XL/276/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Krępna

23 XL/277/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Żyrowa

24 XL/278/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Januszkowice

25 XL/279/09 30 lipca 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice

26 XLIV/334/2014 23 stycznia 
2014

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1

27 XLlV/335/2014 23 stycznia 
2014

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Żyrowa

28 XLIV/336/2014 23 stycznia 
2014

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Januszkowice

29 XLIV/337/2014 23 stycznia 
2014

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Krępna

30 XLIV/338/2014 23 stycznia 
2014

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Rozwadza

31 XI11/99/2015 30 września 
2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa

32 XI11/100/2015 30 września 
2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
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33 Xlll/101/2015 30 września 
2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia 
cmentarza

34 XI11/102/2015 30 września 
2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice

35 XXXVI/244/2017 23 marca 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna

36 XXXVI/245/2017 23 marca 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza

37 LI 1/347/2018 25 kwietnia 
2018

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Rozwadza

38 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

39 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

40
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi 
Januszkowice

4.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obrębów 

Januszkowie, Oleszka, Żyrowa, Jasiona, Krępna, Rozwadza

Miejscowe piany zagospodarowania przestrzennego obrębow Januszkowie, Oleszka, Żyrowa, 

Jasiona, Krępna. Rozwadza obejmujące swoimi granicami całe układy wsi z przyległymi 
terenami rolnymi (pozycje 1, 2 i 3 w tabeli nr 5) zostały uchwalone w latach 1996 -  1998.

Plany te zostały opracowane na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym, która przestała obowiązywać w roku 2003 w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany te są niezgodne z obowiązującym zakresem i stopniem szczegółowości ustaleń planów 

miejscowego określonych w art. 15 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

W szczególności nie zawierają

• zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

• wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

• kompletnych wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

• szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym;

• sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów.

Ponadto posiadają nieaktualne ustalenia w zakresie ochrony przyrodniczej i kulturowej terenu w 

związku ze zmianami regulacji prawnych w ich zakresie.

Są niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zdzieszowice

51

Id: 7E2156BB-F87C-4636-99C9-7F5BDDDIFB3D' Projekt Strona 52



Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 52

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagosoodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

W szczególności dla obrębów Żyrowa i Januszkowie wymagają szeregu zmian wynikających ze 

zgłoszonych wniosków.

Ponadto forma techniczna tych dokumentów nie odpowiada również obecnym potrzebą 

udostępniania i korzystania z tych dokumentów. Plany te są wykonane w formie maszynopisu i 

załączników graficznych sporządzonych, wyłącznie w jednym egzemplarzu, na kalkach. Nie 

możliwe jest ich publiczne udostępnienie na stronach internetowych Gminy oraz BIP Istotne 

jest to szczególnie z uwagi na zakres przestrzenny obowiązywania tych dokumentów.

Rekomendowane jest opracowanie tych planów oddzielnie dla pojedynczych sołectw.

Przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu dla obrębu Żyrowa niezbędne jest 

szczegółowe rozpoznanie czy z obszaru opracowania planu nie należy wyłączyć i odsunąć na 

dalszą perspektywę czasową terenów dużych kompleksów nowej zabudowy mieszkaniowej 

zaprojektowanej w Studium.

W trakcie opracowania są plany w granicach obrębów Rozwadza i Krępna

4.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice (pozycja 16 w tabeli 

nr 5) został uchwalony w roku 2002

Plan ten został opracowany na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym, która przestała obowiązywać w roku 2003 w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym jest niezgodny z obowiązującym zakresem i stopniem szczegółowości 

ustaleń planów miejscowego określonych w art. 15 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

W szczególności me zawierają

1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3 kompletnych wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu,

4 szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym;

5. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania 

i użytkowania terenów.

Ponadto posiadają nieaktualne ustalenia w zakresie ochrony przyrodniczej i kulturowej terenu 

w związku ze zmianami regulacji prawnych w ich zakresie.
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Jest niezgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zdzieszowice

W porównaniu do planów dla obrębów wiejskich gminy, które są planami opracowanymi 

wcześniej o okoto 5 lat, jest dużo bardziej aktualny pod względem merytorycznym.

Plan wymaga zmiany w całości, związku jednak z pilniejszymi potrzebami aktualizacji planów 

miejscowych dla obrębów wiejskich może być opracowywany w dalszej perspektywie.

Przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu dla miasta niezbędne jest 

szczegółowe rozpoznanie czy z obszaru opracowania planu nie należy wyłączyć i odsunąć na 

dalszą perspektywę czasową terenów dużych kompleksów nowej zaoudowy mieszkaniowej 

zaprojektowanej w Studium.

4.3. Jednostkowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego sołectw wiejskich gminy Zdzieszowice i miasta Zdzieszowice

jednostkowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw wiejskich 

gminy Zdzieszowice i miasta Zdzieszowice (pozycje 4, 5 ,6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 17, 
18, 19 w tabeli nr 5) zostały uchwalone w latach 2000 -  2004.

Plany te zostały opracowane na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, o zagospodarowaniu 

przestrzennym, która przestała obowiązywać w roku 2003 w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany te są niezgodne z obowiązującym zakresem i stopniem szczegółowości ustaleń planów 

miejscowego określonych w art 15 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.

W szczególności nie zawierają

1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3 kompletnych wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu,

4 szczegółowych zasad I warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym;

5. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów.

Ponadto posiadają nieaktualne ustalenia w zakresie ochrony przyrodniczej i kulturowej terenu 

w związku ze zmianami regulacji prawnych w ich zakresie.

Plany te są zasadniczo zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zdzieszowice. W związku z opracowaniem zmian dla wybranych działek 

zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców i inwestorów są aktualne w zakresie 

merytorycznym, głównie przeznaczenia terenów

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Ze względu na charakter jednostkowych zmian, nie wymagają pilnej interwencji w związku z 

brakami formalnymi Ponadto tereny te podczas dokonywania zmian dla całych obrębów 

powinny wejść w granice opracowania tych planów. Niepotrzebne jest wiec dokonywanie 

oddzielnych zmian tych pojedynczych planów wyłącznie w celu ich doprowadzenia zgodności 

wymogami formalnymi.

4.4. Jednostkowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego sołectw Jasiona, Rozwadza, Krępna, Żyrowa, Januszkowie i 

miasta Zdzieszowice, opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

jednostkowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jasiona, 

Rozwadza, Krępna, Żyrowa, Januszkowie i miasta Zdzieszowice (pozycje 20 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29. 30. 31, 32. 33, 34, 35, 36 37 w tabeli nr 5) zostały uchwalone po roku 2009 

r Są aktualne pod względem formalnym i merytorycznym Nie zostały zgłoszone wady w nich 

oraz potrzeby dokonania zmian wynikające z nowych warunków inwestycyjnych.

Wnioski:
Miejscowe piany zagospodarowania przestrzennego obrębów Januszkowie, Oleszka. 

Żyrowa, Jasiona, Krępna, Rozwadza obejmujące swoimi granicami cale układy wsi z 

przyległymi terenami rolnymi oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zdzieszowice są plany nieaktualne w zakresie formalnym (nie spełniają zakresu ustaleń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) oraz merytorycznym (niezgodne są z obowiązującym studium, wnioskami i 

potrzebami zmian w zagospodarowaniu terenu). Plany te wymagają zmiany w obszarach całych 

układów zabudowy w całości lub częściach

Jednostkowe zmiany planów opracowywane na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z roku 1994 są nieaktualne w zakresie formalnym ale są zasadniczo zgodne ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice 

oraz są aktualne w zakresie merytorycznym: głównie w zakresie przeznaczenia terenów. Ze 

względu na charakter jednostkowych zmian, nie wymagają pilnej interwencji w związku z 

brakami formalnymi. Ponadto tereny te podczas dokonywania zmian dla całych obrębów 

powinny wejść w granice ooracovnania planów dla obrębów Niepotrzebne jest wiec 

dokonywanie oddzielnych zmian tych pojedynczych planów wyłącznie w celu ich 

doprowadzenia zgodności z wymogami formalnymi.

Zmiany planów, które weszły w życie w roku 2009, 2014, 2015, 2017. 2018 są aktualne
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Potrzebę ujednolicenia, uaktualnienia i cyfryzącji jako cel strategiczny ustaliła Strategia rozwoju 

gminy Zdzieszowice na lata 2015 -  2020 w celu strategicznym Tworzenie warunków dla 

rozwoju gospodarczego Gminy, w kióp/m jako cel operacyjny ustalono: Cyfryzację zasobów 

gminy, aktualizacja i ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 

w szczególności cyfryzację zasobów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizację planów 

zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje to na ważną i pilną potrzebę, do tego ustaloną 

jako cel strategiczny. wymiany starych planów miejscowych wykonanych w technice 

analogowe/.

5. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

Gmina Zdzieszowice ma wielofunkcyjny charakter z bardzo istotną rolą sektora przemysłowego. 

Zdecydowana większość mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach produkcyjnych. 

Pozostała grupa pracuje w sektorze rolniczym bądź usługowym. Główne obszary produkcyjne 

istniejące to tereny Zakładów Koksowniczych w mieście Zdzieszowice a główne obszary 

wyznaczone pod rozwoj zabudowy produkcyjno -  usługowej zlokalizowane są w mieście 

Zdzieszowice, w tym w bezpośredniej bliskości Zakładów Koksowniczych oraz wsiach 

Januszkowice i Rozwadza. Zmiana studium wprowadziła ponadto obszary pod lokalizowanie 

urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW -  

(fotowoltaiki). Pomimo zainteresowania tymi obszarami żaden z tych terenów do chwili obecnej 

nie został zainwestowany.

Struktura obszarów produkcyjnych w gminie utrzymywana jest konsekwentnie jako 

perspektywiczny długookresowy kierunek rozwoju. Główne tereny rozwojowe produkcyjne to 

kompleks terenów w obrębie Rozwadza. W strefie tej zlokalizowany jest zakład produkcyjny 

Nordfolien Sp. z o.o. Strefa ta jest ważnym elementem w strukturze funkcjonalno -  

przestrzennej gminy ale pozostaje obszarem nie zainwestowanym i w ostatnich latach nie 

nastąpiły zmiany w jej zagospodarowaniu. Jedną z ważniejszych barier rozwojowych tej strefy 

jest brak dobrej dostępności komunikacji samochodowej. Strefa obsługiwana jest drogą 

powiatową w kierunku miasta Leśnica albo przez wieś Rozwadza do drogi wojewódzkiej nr 423, 
przebiegającej przez tereny zabudowane wsi. Obszar strefy objęty jest ponadto otuliną Parku 

Krajobrazowego „Góra Św. Anny"

W zakresie terenów produkcyjnych nie nastąpiła zmiana w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy.

Lokalne tereny pod rozwój zabudowy produkcyjnej i usługowej występują w każdej 

z miejscowości w ich strukturze nie wystąpiły istotne zmiany.

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, związane są z umiarkowanym rozwojem 

zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie luk w zabudowie lub wzdłuż istniejących 

i projektowanych dróg oraz jako uzupełnianie terenów produkcyjnych i usługowych.
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

W okresie analizowanym na terenie gminy Zdzieszowice wykonano szereg inwestycji 

infrastrukturalnych w zakresie modernizacji dróg, budowy odcinków ścieżek rowerowych, sieci 

kanalizacyjnej, oświetlenia, modernizacji budynków komunalnych i rewitalizacji parku 

miejskiego,

Tabela 6. Gmina Zdzieszowice -  Budynki oddane do użytku w latach 2010 -  2017 [źródło: 
Bank Danych Lokalnych, 2018]

Lp. rok
Budynki oddane do użytku

ogółem mieszkalne budynki
jednorodzinne niemieszkalne

1 2010 14 8 0 6
2 2011 22 10 0 12
3 2012 16 7 7 9
4 2013 16 12 12 4
5 2014 26 7 7 19
6 2015 58 7 7 51
7 2016 18 14 14 4
8 2017 21 15 15 6

Tabela 7. Gmina Zdzieszowice -  Budynki oddane do użytku w budownictwie 
indywidulanym latach 2010 -  2017 [źródło: Bank Danych Lokalnych, 2018]

Lp, rok
Budynki oddane do użytku

ogółem mieszkalne budynki
jednorodzinne niemieszkalne

1 2010 10 7 0 0
2 2011 14 10 0 0
3 2012 15 7 7 8
4 2013 16 12 12 4
5 2014 9 7 7 2
6 2015 58 7 7 51
7 2016 18 14 14 4
8 2017 20 15 15 5

56

Id: 7E2156BB-F87C-4636-99C9-7F5BDDD1FB3D. Projekt Strona 57



Miasto i Gmina Zdzieszowice strona 57

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Wykres 1. Gmina Zdzieszowice -  Budynki oddane do użytku w latach 2010 -  2017 [źródło: 

Bank Danych Lokalnych, 2018]

70

2010 2011 2012 2012 2014 2015 2011> 2017

a  ogofcm mieszkalne

Rozwój zabudowy na terenie gminy nie jest dynamiczny. Zabudowa lokalizowana jest 

w istniejących strukturach przestrzennych. W analizowanym okresie średnio-rocznie 

oddawanych do użytku były 23 budynki w tym 10 mieszkalnych Przyrost ten jest stały 

z zaznaczającym się w ostatnim okresie wzrostem liczy nowych budynków mieszkaniowych.

Inwestycje te stanowią głównie inwestycje mdywiduiane realizowane na niewielką skalę. 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wyniosła 73 m  ̂ a średnia 

powierzchnia budynków niemieszkalnych 164 rrP powierzchni użytkowej. Realizowane 

inwestycje zabezpieczają, więc głównie wewnętrzne bieżące potrzeby.

Tabela 8. Gmina Zdzieszowice -  powierzchnia użytkowa budynki oddanych do użytku 
w latach 2010 -  2017 [źródło: Bank Danych Lokalnych, 2018]

Lp.

rok

powierzchnia użytkowa 
mieszkań w nowych 

budynkach mieszkalnych

powierzchnia użytkowa 
nowych budynków 
niemieszkalnych

[w m2] [w m2]
1 2010 3 438 1 973
2 2011 1 621 3 258
3 2012 1 101 643
4 2013 1 968 478
5 2014 1 003 1 776
6 2015 1 199 1 587
7 2016 2 152 1 253
8 2017 1 532 2 204
9 suma 14 014 13 172
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gnliny Zdzieszowice

Pomimo wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice dużych rezerw terenowych pod 

zabudowę mieszkaniową i usługową, głównie w mieście Zdzieszowice, wsi Żyrowa i Rozwadza, 

tereny pod nową zabudowę pozostają wolne od zabudowy. Tereny te nie są wyposażone w 

infrastrukturę techniczną a nowa zabudowa realizowana w gminie jest z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury.

Pozostawanie dużych obszarów wyznaczonych pod rozwój zabudowy w studium i w planach 

miejscowych bez zabudowy wymaga weryfikacji na poziomie aktualizacji studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe narzędzia jakie otrzymało 

studium w postaci obowiązku wykonywania bilansu terenów i wyznaczania obszarów pod 

rozwój wyłącznie w sytuacji stwierdzonego faktycznego uzasadnionego zapotrzebowania.

Podstawą tych analiz jest sytuacja demograficzna gminy, która ma tendencje spadkową jak 

wykazuje poniższa prognoza demograficzna

Prognoza demograficzna

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i 

rozmieszczenie. Procesy demograficzne wiążą się ściśle z wieloma dziedzinami życia miasta i 

gminy Zdzieszowice Wpływają na sytuację w zakresie szkolnictwa, rynku pracy, warunków 

mieszkaniowych oraz warunkują rozmiary i kierunki rozwoju instytucji demograficznych (żłobki, 

przedszkola, szkoły, miejsca pracy, opieka społeczna i inne).

Liczba mieszkańców gminy Zdzieszowice na podstawie danych Urzędu Statystycznego w roku 

2017 wynosiła ogółem 15889. Współczesna sytuacja demograficzna miasta i gminy oraz 

prognoza demograficzna stawia przed koncepcjami zagospodarowania przestrzennego szereg 

złożonych zagadnień, które należy rozpatrywać z punktu widzenia szans i zagrożeń rozwoju. 

Wiatach 1995-2017 w gminie Zdzieszowice występowała stała tendencja spadku ludności -  

liczba mieszkańców zmniejszyła się z 18057 w roku 1995 do 15889 w roku 2017, Jest to 

długoletni, stały proces, który jest zgodny z ogólnymi tendencjami w kraju i regionie. Tendencje 

te będą również występować w przyszłości, zatem w prognozie na lata kolejne założono 

stopniowy, stały spadek liczby mieszkańców analizowanej gminy, dotyczący zarówno wsi, jak 

i miasta Zdzieszowice. Na potrzeby opracowania prognozy demograficznej dla gminy 

Zdzieszowice przyjęto, że dynamika tego spadku będzie odpowiadać dynamice 

charakteryzującej cały oowiat krapkowicki (tj. ten w którym znajduje się gmina miejsko-wiejska 

Zdzieszowice), Dane dotyczące powiatu krapkowickiego zaczerpnięto z prognozy GUS'u na 

lata 2014-2050, sporządzonej na podstawie założeń, które były przedmiotem konsultacji 

szerokiego grona specjalistów reprezentujących środowisko naukowe. Zostały one 

zaprezentowane i przedyskutowane m.in. na Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady 

Ludnościowej w dniu 22 maja 2014 r. Uwagi ekspertów pozwoliły na wybór scenariusza założeń
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uznanego za najlepiej określający prawdopodobny rozwój ludności w perspektywie do 2050 r. 

Dodatkowo dynamikę zmian zilustrowano poprzez odpowiednio policzone indeksy łańcuchowe, 

przyjmując, ze zmiany liczby ludności w opisywanej gminie będą poddane procesom o bardzo 

zbliżonej dynamice do tych, jakie następują w całym powiecie. Takie założenie oparto na 

danych historycznych Wartości charakteryzujące ruch naturalny i migracyjny gminy 

Zdzieszowice w 2017 r. roku są zbliżone do wartości dla powiatu krapkowickiego. 

Podobieństwo parametrów określających ruch naturainy i migracyjny ludności pozwala przyjąć 

w prognozie liczby ludności dla gminy Zdzieszowice obliczonymi indeksami łańcuchowymi 

charakteryzującymi powiat krapkowicki. Prognozę liczby ludności zamieszkującej gminę 

Zdzieszowice ukazuje tabela 9.

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Tabela 9 Prognoza liczby ludności gminy Zdzieszowice

rok

Miasto

indeks

łańcuchow y

Wsie

indeks

łańcuchow y

Ogółem

[Liczba

iudności]

[Liczba

iudności]

[liczba

ludności]

2017 11 633 4 256 15 889

2018 11 563 0,994 4 230 0,994 15 794

2019 l i  494 0,994 4 205 0,994 15 699

2020 11 413 0,993 4 176 0,993 15 589

2021 11 333 0.993 4 146 0.993 15 480

2022 11 254 0,993 4 117 0,993 15 372

2023 11 175 0,993 4 089 0,993 15 264

2024 11 097 0,993 4 060 0,993 15 157

2025 11 008 0,992 4 027 0,992 15 036

2026 10 920 0 9 9 2 3 995 0,992 14 916

2027 10 833 0,992 3 963 0,992 14 796

2028 10 746 0.992 3 932 0,992 14 678

2029 10 660 0,992 3 900 0,992 14 560

2030 10 575 0,992 3 869 0,992 14 444

2031 10 480 0,991 3 834 0,991 14 314

2032 10 386 0,991 3 800 0,991 14 185

2033 10 292 0,991 3 765 0,991 14 057

2034 10 199 0,991 3 732 0,991 13 931

2035 10 108 0,991 3 698 0,991 13 806

2036 10 007 0,99 3 661 0,99 13 667

2037 9 906 0,99 3 624 0,99 13 531

2038 9 807 0,99 3 588 0,99 13 396

2039 9 709 0,99 3 552 0.99 13 262
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2040 9612 0,99 3517 0,99 13 129

2041 9 507 0,989 3 478 0,989 12 985

2042 9 402 0,989 3 440 0,989 12 842

2043 9 299 0,989 3 402 0.989 12 700

2044 9 196 0,989 3 364 0,989 12 561

2045 9 086 0,988 3 324 0,988 12 410

2046 8 977 0,988 3 284 0,988 12 261

2047 8 869 0,988 3 245 0,988 12 114

2048 8 763 0,988 3 206 0,988 11 969

2049 8 658 0,988 3 167 0,988 11 825

2050 8 554 0,988 3 129 0,988 11 683

Źródło: opracowanie własne

Prognoza demograficzna wskazuje na konieczność weryfikacji ustalonego rozwoju terenów pod 

zabudowę, w szczególności rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowych ustalonych 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski
G m iną  rozw ija  s ię  w  opa rc iu  o p rzyc ią g a n ie  now ych  inw estyc ji p rodukcy jno  -  

us łu g ow ych  s k o n ce n tro w a n ych  w  m ieśc ie  i je g o  b e zp o ś re d n ie j b lisko śc i o raz  rea lizow an iu  

in d yw id u a ln e j za b u d o w y  m ie s z k a n io w e j -  w yn ika ją ce j z  p o te n c ja łu  rozw o ju  now ych  m oż liw ośc i 

za trudn ien ia . R o z w ó j ten  w  a n a lizow anym  ok res ie  je s t  m a ło  dynam iczny, inw es tyc je  s tanow ią  

g łó w n ie  b u d yn k i in d yw id u la n e  m ie szka n io w e  o raz  u s łu g o w e  i gospodarcze  o um ia rkow ane j 

kubatu rze . W  ok re s ie  a n a lizo w a n ym  b ra k  by ło  na te re n ie  g m iny  s tra teg icznych  inw es tyc ji 

p ro d u kcy jn ych  zw ię ksza ją cych  je j  p o te n c ja ł g o sp o d a rczy  W yznaczone  w  stud ium  

i w p row adzone  p la n a m i m ie js c o w y m i obsza ry  p o d  loka lizow an ie  u rządzeń  w ytw arza jących  

energ ię  ze  ź ró d e ł o d n a w ia ln ych  o m o c y  p rz e k ra c z a ją c e j 100 k W  -  (fo tow o lta ik i) rów n ież  

p o zo s ta ją  n ieza inw es tow ane .

R e ze rw y  te re n o w e  p o d  now e  duże ko m p le ksy  za b u d o w y  m ieszkan iow e j 

za g o sp o d a ro w yw a n e  są  vzykorzystyw ane w  n ie zn aczn ym  stopn iu  i p o n iże j oczek iw ań. N ow e  

in w e s tyc je  b u d o w la n e  do tyczą  o b s z a ró w  w  b e zp o ś re d n ie j b liskośc i is tn ie ją ce j zabudow y  

i in fra s tru k tu ry  lub  ja k o  uzupe łn ien ie  lu k  w  zabudow ie

D uże  now o  p la n o w a n e  k o m p le ksy  p o d  za budow ę  m ieszkan iow ą i  p ro je k to w a n e  s tre fy  

za b u d o w y p ro d u k c y jn o -u s łu g o w e j po zo s ta ją  o b s z a ra m i n ie za bu d o w a n ym i W eryfikac ji w ym aga  

u trzym yw an ie  c z ę ś c i z tych  o b sza ró w  w  d o ku m e n ta ch  p lan is tycznych  g łów n ie  w  us ta len iach  

stud ium  u w a ru n ko w a ń  i  k ie ru n kó w  z a g o sp o d a ro w a n ia  p rze s trze n n e g o  g m in y  Z dz ieszow ice .
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6. Ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych

Gmina Zdzieszowice posiada 37 obowiązujących planów miejscowych oraz jest 

w trakcie opracowywania 3 planów

• Nr XXXIX/271/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza,

• Nr XXXIX/272/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna.

• Nr LIN//359/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi

Januszkowice.

Łączna powierzchnia uchwalonych planów zajmuje w przybliżeniu 2930 ha. cc stanowi 

okoto 51% terenów miasta i gminy Zdzieszowice.

Wydawane pojedyncze decyzje o warunkacn zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 

publicznego świadczą o właściwym pokryciu planami miejscowymi terenu gminy. Regularnie 

w zależności od potrzeb i zgłaszanych potrzeb mieszkańców dokonywane są zmiany planów 

w formie jednostkowych zmian. Ostatnie takie zmiany zostały uchwalone i weszły w życie 

w 2018 r co wynika z prowadzonych na bieżąco prac w zakresie aktualizacji dokumentów 

planistycznych w gminie Zdzieszowice

Zmiany te maja jednak charakter rozproszony i me dają możliwości kształtowania 

zagospodarowania przestrzennego w ujęciu całych układów wsi. Niezbędne jest podjęcie 

działań zmierzających do wymiany planów obejmujących całe wsie na nowe, realizowane 

w całych granicach poprzednich planów lub ich częściach, włączające wprowadzane zmiany 

w układ przestrzenny jednostek osadniczych.

Wymiany na nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają.

>  miejscowy pianu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie 

Zdzieszowice w obrębie sołectwa Januszkowice - Uchwała Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach Nr XXXI/208/96 z dnia 14 listopada 1996,

> miejscowy pianu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów

w sołectwach Oleszka -  Żyrowa - Jasiona w obrębie gminy Zdzieszowice - Uchwała 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXXIV/243/97 z dnia 2 kwietnia 1997,

> miejscowy pianu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów

mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice - Uchwała 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXXIV/243/97 z dnia 17 czerwca 1998,

> miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice • Uchwała 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LII/419/2002z dnia 10 października 2002,
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Działania takie zostały zapoczątkowane w roku 2017 -  poprzez podjęcie uchwała 

o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych dla całych obrębów Rozwadza i Krępna.

Biorąc pod uwagę technologie, w jakiej wykonane zostały obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego w kontekście ustawy z dnia 4 marca 2010 r, 

o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r, poz, 1472) wymagań oraz potrzeby 

ujednolicenia, uaktualnienia i cyfryzacji planów miejscowych ustalonych jako jeden z celów 

operacyjnych w Strategia rozwoju gminy Zdzieszowice na lata 2015 -  2020 stwierdza się, że 2 

najważniejsze plany zagospodarowania przestrzennego opracowane są wyłącznie w technice 

analogowej. Pozostałe plany opracowane są w technice CAD Cyfryzację i ujednolicenie planów 

zagospodarowania przestrzennego jest ważnym zadaniem do wykonania a działania w tym 

zakresie zapoczątkowano dopiero w roku 2017 -  poprzez podjęcie uchwała o przystąpieniu do 

opracowania planów miejscowych dla całych obrębów Rozwadza i Krępna. Wymagana jest 

kontynuacja prac w zakresie wymiany starych planów analogowych na nowe plany.

Wnioski

Gmina posiada optymalne pokrycie planami miejscowymi regularnie i sukcesywnie zmienianymi 
według potrzeb jednostkowymi zmianami planów.
W najbliższym okresie potrzebna będzie wymiana obejmujących cale wsie planów na nowe 

realizowane w całych granicach poprzednich opracowań lub ich częściach, włączające 

wprowadzane zmiany w układ przestrzenny jednostek osadniczych. Realizacje tego zadania 

rozpoczęto przystępując do opracowania planów dla obrębów Rozwadza i Krępna. Kontynuacja 

tych prac jednocześnie realizuje potrzebę i wymóg cyfryzacji zasobów danych przestrzennych 

gminy w zakresie planów miejscowych.
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7. Wieloletni program prac planistycznych

Przy opracowaniu propozycji wstępnego wieloletniego programu sporządzania planów 

miejscowych dla gminy Zdzieszowice wzięto pod uwagę dotychczasowy sposób prowadzenia 

zmian planistycznych w gminie. Gmina Zdzieszowice posiada pokrycie planami miejscowymi 

terenów osadniczych i inwestycyjnych w całości, o czym świadczy bardzo mała liczba wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy

Obowiązujące planu obejmujące obszary całych wsi (bez terenów pół) zostały 

opracowane w latach 1996- 1997 a plan miasta Zdzieszowice w roku 2002. W związku ze 

składami wnioskami o zmianę planu sukcesywnie na bieżąco opracowywano zmiany planów dla 

jednostkowych terenów

W ciągu tego okresu opracowano również studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone w roku 2007 i aktualizowane w roku 2010 

i 2016.

Główną potrzebą opracowania zmiany studium było uwzględnienie Kolejnych wniosków 
mieszkańców wymagających najpierw właściwych ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.

Po wejściu w życie studium, opracowano zmiany planu dla części terenów 

wnioskowanych o zmianę uznanych jako etap pierwszy zmian planistycznych po przyjęciu 

nowego studium. Po opracowaniu zmian jednostkowycn w związku ze składanymi wnioskami 

przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi 

Rozwadza i Krępna

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice” 

stwierdzono potrzebę weryfikacji i uaktualnienia ustaleń studium. Niezbędne jest wykonanie 

nowelizacji studium w całości w granicach administracyjnych gminy, bo tylko w taki sposób 

możliwe jest doprowadzenie do zgodności z wymogami znowelizowanej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i spełnienie wymogu urealnienia rozwoju przestrzennego 

gminy wynikającego z dokumentów strategicznych regionalnych i krajowych w tym z głównych 
założeń K o n ce p c ji P o lityk i P rze s trze n n e g o  Z a g o sp o d a ro w a n ia  K ra ju  2013. Zgodnie z Art, 10 

ust. 1, pkt, 7 znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1073, z późn. zm.) w studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z 

potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających: analizy ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne, prognozy demograficzne, w tym tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę.
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Ustalenie rozwoju gminy w oparciu o ww analizy i bilanse jest kluczowe dla prawidłowego 

rozwoju gminy Zmiana studium powinna wyprzedzać wymianę starych nieaktualnych 

miejscowych planów na nowe oraz opracowanie jednostkowych zmian opracowywanych na 

bieżąco jako realizacji pilnych potrzeb zgłaszanych wnioskami przez mieszkańców.

W związku konsekwentnie prowadzonymi zmianami do planów na podstawie 

składanych wniosków należy zakończyć prowadzony proces zmian planistycznych dla 

pojedynczych działek i wymienić nieaktualne pod względem formalnym i merytorycznym plany 

dla całych obrębów wiejskich i miasta

Rekomenduje się opracowanie tych planów, inaczej niż obowiązuje plany, oddzielnie 

dla każdego obrębu.

Plany powinno się opracować, zgodnie z obserwowanymi zmianami przestrzennymi na 

terenie gminy oraz zgłaszanymi potrzebami mieszkańców i inwestorów, w kolejności 

,£< » Rozwada, Krępna -  w trakcie opracowania

• Januszkowice 

» Miasto Zdzieszowice,

» Żyrowa,

» Jasiona i Oleszka.

Oddzielną problematykę konieczności opracowania planów stanowią plany związane 

z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej i dotyczą one obrębów Rozwadza i Krępna 

(w trakcie opracowania) Januszkowice i Zdzieszowice,

Niezależnie od prowadzonych kompleksowych zmian planów miejscowych możliwe jest 

opracowanie zmiany planów dla terenów zgodnie z wnioskami
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Na podstawie 'wykonanych anaiiz sporządzono wieioletm program sporządzania zmian 
dokumentów planistycznych, który' przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Wieloletni program sporządzania zmian dokumentów planistycznych gminy 
Zdzieszowice

Etapy

sporządzenia

zmian

dokumentów

pianistycznych

Postulowany

orientacyjny

termin

przystąpienia 

do zmiany 

dokumentu

Rodzaj i zakres 

dokumentu

Uwagi

1 9“ 3 4

Etap 1 2018 Dokończenie prac 
związanych z 
opracowaniem 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego obrębów 
Rozwadza i Krępna

Dopuszczalne jest 
opracowanie planów dla wsi 
Rozwadza i Krępna 
w granicach mniejszych niż 
granica obrębu 
ewidencyjnego oraz podział 
pianu dla miejscowości na 
części

2019 - 2021 Opracowanie nowelizacji 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Zdzieszowice w całości w 
granicach
administracyjnych gminy
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1 2 3 4

Etap 2 2019-2022 Opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu 
Januszkowice

Dopuszczalne jest 
opracowanie planu 
w granicach mniejszych niż 
granica obrębu 
ewidencyjnego oraz podział 
planu dla miejscowości na 
części,

2019 -2022 Jednostkowe zmiany dla 
terenów działek 
wnioskowanych do zmiany 
planu na pozostałych 
obszarach gminy

W przypadku opracowania 
zmian planów przed 
opracowaniem nowelizacji 
studium, zmiany planów 
należy wykonywać 
w obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej lub 
ustalonych pod zabudowę w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie.

Etap 3 2021-2026 Opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Zdzieszowice i obrębu 
Żyrowa

Dopuszczalne jest 
opracowanie planów dla 
miasta Zdzieszowice i wsi 
Żyrowa w granicach 
mniejszych niż granica 
obrębu ewidencyjnego oraz 
podział planu dla 
miejscowości na części.

Etap 4 2023 - 2026 Opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu 
Jasiona i Oleszka

Dopuszczalne jest 
opracowanie planów dla wsi 
Jasiona i Oleszka 
w granicach mniejszych niż 
granica obrębu 
ewidencyjnego oraz podział 
planu dla miejscowości na 
części.
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1 2 3 4

Potrzeby poza
ustalonymi
etapami

2019-2028 jednostkowe zmiany 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 
z dopuszczeniem 
jednostokowych zmian 
studium na podstawie 
zgłoszonych wniosków do 
zmiany przeznaczenia, 
w przypadku stwierdzenia 
zasadności ich 
opracowania, w zależności 
od potrzeb i możliwości 
finansowei gminy.

W przypadku opracowania 
zmian planów przed 
opracowaniem nowelizacji 
studium, zmiany planów 
należy wykonywać 
w obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej lub 
ustalonych pod zabudowę w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie

Ze względu na niski stopień przewidywalności terminu realizacji poszczególnych opracowań, 

wynikający ze specyfiki procedur planistycznych, niestabilności otoczenia prawnego oraz często 

ograniczonych możliwości budżetowych gminy, ustalenia wieloletniego programu sporządzania 

planów miejscowych należy traktować jako wytyczne, Które powinny podlegać okresowej ocenie 

oraz aktualizacji.

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, jej 

wyniki oraz ocenę aktualności najważniejszych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni na 

poziomie gminy aktów pianistycznych, należy stwierdzić, iż najważniejszymi działaniami 

z zakresu planowania przestrzennego w najbliższych iatach powinny być opracowanie nowego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice w 

granicach administracyjnych gminy Dopuszcza się przystąpienie do prac nad studium w 

okresie późniejszym niż ustalono, z zachowaniem dbałości przy opracowaniu planów 

miejscowych w zakresie ustalania rozwoju zabudowy w oparciu o realne potrzeby i możliwości 

rozwoju nowych terenów pod zabudowę i ich wyposażenie w infrastrukturę techniczna.

Dopuszcza się zmianę kolejności realizowania poszczególnych etapów w zakresie 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności 

inną kolejność wykonywania kompleksowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla całych obrębów, jeżeli będzie to wynikało ze składanych wniosków 

i stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych.
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Rysunki

• plansza nr 1 Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zdzieszowice

• plansza nr 2 Analiza wniosków.
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