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1. WPROWADZENIE

1.1.  Przedmiot oceny,  zadania,  ranga prawna i funkcje studium 

W  niniejszym  opracowaniu  ocenie  aktualności  poddano  następujące   opracowania   i 
dokumenty planistyczne :
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice, 

uchwalone uchwałą Nr XXIII/155/05 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2005roku;
2) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  przy  ul.  Łąkowej  we  wsi 

Knieja, zatwierdzony uchwałą NR XXIV/160/97 Rady Gminy  Zębowice z dnia 29 sierpnia 
1997r.;

3) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  przy  ul.  Ozimskiej  we  wsi  Knieja,  zatwierdzony 
uchwałą  NR XXVIII/189/98 Rady Gminy  Zębowice z dnia 25 marca 1998r.;

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowo 
-  usługowego  we  wsi  Knieja,  zatwierdzony  uchwałą  NR  XXIX/190/98  Rady  Gminy 
Zębowice z dnia 25 marca 1998r.;

5) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  usługowo-
produkcyjnego  we  wsi  Radawie,  zatwierdzony  uchwałą  Uchwała  NR  III/23/98  Rady 
Gminy  Zębowice z dnia 23 grudnia  1998r.;

6) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  we  wsi  Radawie 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/197/02 Rady Gminy Zębowice z dnia 26.04.2002r.;

7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice, zatwierdzony uchwałą 
NR XIX/143/2008 Rady Gminy  Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.

Analizowane  i  oceniane  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zębowice” zostało sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 
2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717 ze zm.).  W 
skład opracowania wchodzi:
 część tekstowa zawierająca:

 informacje formalne dot. opracowania oraz obszaru gminy;
 analizę stanu zagospodarowania i uwarunkowań rozwoju;
 politykę przestrzenną gminy;

 część graficzna obejmująca:
 analizę uwarunkowań abiotycznych;
 analiza uwarunkowań biotycznych;
 kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek ( w skali 1 : 10 000).

Analizowane i oceniane plany miejscowe  składają się z treści uchwały oraz rysunku planu, 
stanowiącego  integralną  część  uchwały  (z  wyjątkiem  planu  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Radawie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXVI/197/02  Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  26.04.2002r.,  który  posiada  trzy  załączniki 
graficzne). 

Studium   uwarunkowań   i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  jest 
opracowaniem planistycznym ogólnym, wprowadzonym do systemu planowania w Polsce 
ustawą  z  dnia  7   lipca   1994r.  o zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.1994.15.139). 
Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowania  przestrzennym 
(Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)  podtrzymała  obowiązek  sporządzenia  studium  wprowadzając 
jednocześnie istotne  zmiany w związkach  studium  z planami miejscowymi oraz decyzjami 
o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu,  o czym będzie mowa w następnych 
rozdziałach niniejszego opracowania.

Podstawowym zadaniem studium jest ustalenie zasad oraz kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego (polityki przestrzennej) dla obszaru gminy, na podstawie analizy i diagnozy 
istotnych  uwarunkowań,  mających  wpływ  na  preferencje  i  ograniczenia  jej  rozwoju 
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przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 3  ww. ustawy studium jest jedynym opracowaniem 
planistycznym  sporządzanym  obligatoryjnie  dla  obszaru  w  granicach  administracyjnych 
gminy i stanowi ono instrument  sterowania  procesami zagospodarowania  przestrzeni dla 
jej terenu. Jest więc jedynym dokumentem planistycznym umożliwiającym zarządzanie 
przestrzenią  w  oparciu  o  długookresowe,  strategiczne  planowanie   rozwoju 
przestrzennego gminy.

Pod   względem  prawnym studium posiada rangę tzw.  aktu  kierownictwa wewnętrznego. 
Potwierdza to art. 9 ust. 5 ww. ustawy, który mówi że (cyt.) „Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego”.  Oznacza to, że uchwalone przez radę  gminy studium zobowiązuje ją, swoimi 
postanowieniami, do realizacji przyjętej w nim polityki przestrzennej. Rada gminy realizuje ją 
poprzez  działania  administracji  samorządowej  (burmistrza/wójta/prezydenta),  przy 
zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa odrębnego oraz dostępnych 
instrumentów prawnych.  Podstawowym  instrumentem realizacji  polityki  przestrzennej  jest 
przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego pełni  następujące, 
podstawowe funkcje: 
• jest  aktem  polityki  przestrzennej  gminy,  ustalając  kierunki  zagospodarowania 

przestrzennego i zasady polityki przestrzennej;
• koordynuje ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
• stanowi dokumentację umożliwiająca promowanie rozwoju obszaru gminy;
• zapewnia szeroką informację o gminie.

1.2. Podstawa prawna, zakres i cel opracowania

Obowiązek dokonania oceny aktualności studium,  co najmniej raz w czasie kadencji rady 
gminy,   wynika  z  art.  32  ust.  2  ustawy  z  dnia  z  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.). Zgodnie  z  ust.  1  ww. 
artykułu  oceny  aktualności  studium dokonuje  wójt  poprzez  analizę  zmian  w 
zagospodarowaniu  przestrzennym gminy oraz  ocenę  postępów w opracowywaniu 
planów miejscowych, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach zadań 
rządowych  i  zadań  samorządu  województwa,  a  także  wniosków  w  sprawie 
sporządzenia  lub  zmiany  planów  miejscowych.   Oznacza  to  konieczność  okresowej 
oceny aktualności studium w zakresie przyjętych kierunków polityki przestrzennej  pod kątem 
zmieniających  się  w  czasie  uwarunkowań,  potrzeb  oraz  zmian  w  zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy wynikających:
 z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych w przypadku 

braku  planu  miejscowego, zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 
1-3 i art. 67 ww. ustawy tj.:
– decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  o  znaczeniu  krajowym  i 

wojewódzkim, 
– decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i 

gminnym, 
– decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych;

 ze  zgodności  ustaleń  przyjętych  w  obowiązujących  planach  miejscowych  rozwiązań 
przestrzennych z kierunkami polityki przestrzennej przyjętej w studium; 

 przyjętych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany studium i  planów miejscowych.

Konieczność oceny zgodności  studium z  polityką  przestrzenną i  strategią rozwoju 
przyjętą przez rząd i władze samorządowe województwa dla kraju i regionu wynika z 
art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 14 oraz art. 10 ust. 2 pkt 6 i pkt 7 ustawy o planowaniu i  
zagospodarowaniu  przestrzennym, które  zobowiązują  radę  gminy  do  uwzględnienia  w 
studium:

– zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
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– ustaleń strategii  rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz zadań służących realizacji ponadlokalnych zadań publicznych (inwestycji celu 
publicznego);

– strategii  rozwoju  gminy  oraz  zadań  o  znaczeniu  lokalnym  (inwestycji  celu 
publicznego). 

 
Zgodnie z art. 33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w wyniku 
zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany studium, należy podjąć jego zmianę  w zakresie 
niezbędnym do doprowadzenia do zgodności z obowiązującym prawem.  Z przepisu tego 
wynika  więc   konieczność dokonania   oceny aktualności  studium także w zakresie 
zgodności  z  obowiązującymi  aktami  prawnymi,  które weszły w życie  po dniu jego 
uchwalenia (lub w których wprowadzono istotne zmiany). W obecnej sytuacji prawnej, 
wynikającej  z  przystąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej,  istotnym  instrumentem  oceny 
aktualności  studium  jest  podstawowa  ustawa  regulująca  problemy  zagospodarowania 
przestrzennego oraz akty wykonawcze wydane do niej. Szczególnej analizy wymaga więc 
zgodność  studium  i  planów  miejscowych  z  podstawowymi  aktami  prawnymi  z  zakresu 
planowania przestrzennego: 
 ustawą  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 

(Dz.U.2003.80.717 ze zm.);
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie zakresu 

projektu  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
(Dz.U.2004.118.1233);

 rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  26  sierpnia  2003r.  w  sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587).

Oceny  aktualności studium i planów miejscowych należy dokonać także  pod kątem  ich 
zgodności z wymogami następujących ustaw wraz z wydanymi do nich  rozporządzeniami:
 ustawą  z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

(Dz.U.2010.106.675).
 ustawą  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 

(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.);
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 ze 

zm.);
 ustawą z  16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.);
 ustawą z dnia  3  października  2008r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  
na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą 
z dnia 21 maja 2010r.  o zmianie ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego  
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  
na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.119.804);

 ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.).

Należy także dokonać oceny studium i planów miejscowych w świetle zmian wprowadzonych 
w  kompetencji  organów   administracji  rządowej  i  samorządowej,  w  tym  szczególnie 
wynikających następujących przepisów  prawa:

ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (j.t.Dz.U.2007.19.115 ze zm.) 
wraz z  rozporządzeniem  Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430); 
ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (j.t.Dz.U.2010. 
102.651 ze zm.);
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2005.228.1947 ze 
zm.).

Celem dokonanej analizy jest ocena aktualności studium oraz obowiązujących na obszarze 
gminy  Zębowice  planów  miejscowych  oraz  zgodności  wydanych  decyzji  o  warunkach 
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zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  z  kierunkami  polityki  przestrzennej  przyjętej  w 
studium. Ocena aktualności studium oraz obowiązujących planów miejscowych i aktualizacja 
studium umożliwia  regularną racjonalizację  planowania  rozwoju  przestrzennego gminy,  w 
dostosowaniu do rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniającego ekologiczne kryteria 
przekształceń  przestrzeni  (rozwój  zrównoważony).  Zgodnie  z  art.  32  ust.  2  ustawy  o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.)  po uzyskaniu 
opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej wójt przedstawia wyniki analizy radzie, 
jako  materiał  będący  podstawą  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  aktualności  „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice” oraz uchwał 
w sprawie aktualności obowiązujących planów miejscowych.  W przypadku uznania  studium 
oraz planów za nieaktualne w całości  lub części,  podejmuje działania zmierzające do ich 
aktualizacji.

Przy podejmowaniu uchwały w sprawie aktualności ww. opracowań planistycznych należy 
wziąć  pod  uwagę  w  szczególności  zgodność  studium  i  miejscowych  planów   z 
dotychczasowym przeznaczeniem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz stan ładu 
przestrzennego i   wymogów jego ochrony zgodnie z art.10 ust.1 i  2  oraz art.  15 ust.  2 
ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  które  określają  obowiązkowy 
zakres studium i planu miejscowego. 

Reasumując niniejsze opracowanie będzie obejmować analizę i ocenę:
1) zgodności polityki przyjętej w studium z polityką przestrzenną państwa i regionu;
2)  zgodności polityki przyjętej w studium  ze strategią rozwoju gminy;
3) zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z:

a) oceny  postępów  w  opracowaniu  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego, 

b) zgodności  ustaleń  obowiązujących  planów miejscowych  ze  kierunkami  polityki 
przestrzennej przyjętej studium, 

c) wydanych  decyzji  administracyjnych  na  podstawie  obowiązujących  planów 
miejscowych, 

d) wniosków w sprawie zmiany studium i sporządzenia planów miejscowych;
4) zgodności studium z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej aktami wykonawczymi. 

1.3. Wykorzystane materiały

Przy  sporządzeniu  niniejszej  oceny aktualności  studium  wykorzystano  następujące 
opracowania i dokumenty: 

 Koncepcja Polityki Przestrzennej Zagospodarowania  Kraju (Monitor Polski z 2001r. 
Nr 26, poz. 432);

 Projekt Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania kraju (w opracowaniu);
 Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju; 
 Raport  o  stanie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  opolskiego, 

opracowany w 2006r.;
 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęta 

uchwałą  nr  XLIII/505/2010  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  28  września 
2010 r.;

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, przyjęta uchwałą nr 
XXXIX/350/2005r.  Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 11 października 2005 
roku;

 Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Opolskiego  na  lata  2007-2013 
(przyjęty  Uchwałą  Zarządu  Województwa  Opolskiego  nr  1070/2007  z  dnia  29 
października 2007);

 Uchwała Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie 
przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice i jej zmiana przyjęta uchwałą Nr IV/32/2011 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r.;
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 Uchwała Nr XXVIII/212/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 roku 
w sprawie przyjęcia aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska i  aktualizacji  Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice;

 Uchwała  Nr  XXIII/182/2009   Rady  Gminy  Zębowice   z  dnia  29.04.2009  roku,  w 
sprawie  przyjęcia  Projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice;

 Uchwała  Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”;

 Uchwała  Nr XV/104/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014”;

 Uchwała  Nr XXXVI/263/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”;

 Uchwała  Nr XXXVI/262/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2008 – 2017”;

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Zębowice;
 Uchwała Nr 374/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 maja 2003r.  w 

sprawie wykazu  gminnych dróg publicznych na terenie województwa opolskiego oraz 
uchwała Nr 1055/2004 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 marca 2004 roku 
zmieniającą uchwałę nr 374/2003 w sprawie nadania numerów drogom gminnym na  
terenie województwa opolskiego.

2. ANALIZA ZGODNOŚCI STUDIUM Z POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ KRAJU I REGIONU 
ORAZ Z ZADANIAMI RZĄDU I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

2.1. Ocena zgodności studium z polityką przestrzenną kraju i regionu

Podstawę polityki regionalnej, powiązanej z polityką regionalną Unii Europejskiej,  stanowią 
następujące  dokumenty:

 Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju;
 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; 
 Długookresowa strategia rozwoju regionalnego;
 Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006 (strategia krótkookresowa).

„Długookresowa  strategia  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju”  oraz  Narodowy  Plan 
Rozwoju 2004-2006, wprowadzony ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.  o Narodowym Planie  
Rozwoju (Dz.U.2004.116.1206  ze zm.)  oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  22 
czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2004r. 
Nr  149,  poz.  1567  ze  zm.  z  2005r.)  są  zasadniczymi  dokumentami  określającymi  cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski,  w tym wspierane cele rozwoju regionalnego,   i 
stanowią podstawę polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Na szczeblu krajowym 
podstawowym  dokumentem  określającym   zasady  (cele  i  kierunki)  polityki  państwa  w 
dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju (w perspektywie najbliższych kilkunastu 
lat), odzwierciedlającym ustalenia ww. dokumentów w przestrzeni, jest „Koncepcja Polityki 
Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju”  przyjęta  przez  Radę  Ministrów  w  dniu  5 
października 1999 roku oraz przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 listopada 2000 
roku, ogłoszona Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. (Mon. Pol. 
z  2001r.  Nr  26,  poz.  432),  a  także  okresowe  raporty  o  stanie  zagospodarowania  kraju, 
długookresowa  strategia  rozwoju  regionalnego  i  strategie  krótkookresowe  oraz  programy 
zawierające zadania rządowe służące realizacji celów publicznych. Stanowią one podstawę 
do  sporządzenia  programów  zawierających  zadania  rządowe,   a  nie  do  wyznaczania 
fizycznej ich lokalizacji (lokalizacji ponadlokalnych przedsięwzięć publicznych) w przestrzeni.

Koncepcja  polityki  przestrzennego  zagospodarowania  kraju  została  sporządzona  na 
podstawie  (nieobowiązującej)  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym 
(j.t.Dz.U.1999.15.139 ze zm.)  oraz  opublikowana przed uchwaleniem przez Radę  Gminy 
Zębowice  „Studium uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zębowice”. W koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przyjęto następujące cele 
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strategiczne  oraz  cele  gospodarowania  przestrzenią,  które  zostały  uwzględnione  w 
omawianym studium:

TABELA 1
CELE PRZYJĘTE W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU

LP CELE STRATEGICZNE CELE GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ
1 Stymulowanie i umacnianie 

integracji Polski z UE
  Kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskiego 

systemu gospodarki przestrzennej.
2 Kształtowanie mechanizmów 

generujących efektywny rozwój 
społeczno-gospodarczy

  Kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki wzrostu 
efektywności gospodarowania

3 Poprawa standardu 
cywilizacyjnego społeczeństwa 
(jakość życia)

  Kształtowanie racjonalnych, społecznie  akceptowalnych i efektywnych 
ekonomicznie relacji ośrodków (zamieszkania, pracy-rekreacji, usług-
władzy).

  Kształtowanie struktur przestrzennych, kreujących nowe jakościowo 
potrzeby społeczne oraz stopniową egalitaryzację.

4 Ochrona i racjonalne 
kształtowanie środowiska 
przyrodniczego.

  Kształtowanie struktur przestrzennych oddziałujących hamująco na 
dewaloryzację środowiska przyrodniczego, tworzących warunki 
funkcjonalno-przestrzenne umożliwiające aktywną ochronę jego 
wartości, prowadzących do realizacji ekorozwoju. 

5 Ochrona dziedzictwa kulturowego.   Kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę 
krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytków przed zniszczeniem, 
degradacją, dewaloryzacją oraz podjęcie działań mających na celu 
udostępnienie dziedzictwa kulturowego społeczeństwu.

6 Podnoszenie bezpieczeństwa 
państwa.

  Kształtowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się 
wzrostem walorów obronnych, które zapewniałyby możliwie 
maksymalne bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz niezawodność i 
ciągłość funkcjonowania państwa w warunkach wojennych, a także 
odznaczałoby się wysoką odpornością na skutki lokalnych awarii i 
klęsk żywiołowych.

Źródło - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju – opracowanie własne M.O.

W  studium   przyjęto  racjonalne  i  efektywne  ekonomicznie  relacje  pomiędzy  miejscem 
zamieszkania,  pracy  -  rekreacji  oraz  usług  –  władzy,  przy  czym  były  one  przedmiotem 
społecznej  akceptacji,  bowiem  zgodnie  z  ustawą  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym przeprowadzono procedurę wyłożenia studium do publicznego wglądu oraz 
przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętym rozwiązaniami. 

Analizowane studium realizuje główny cel Narodowego Planu Rozwoju, wyznaczając główne 
cele rozwoju społeczno – gospodarczego gminy:
• WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY;
• PODNOSZENIE  JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I POZIOMU  FUNKCJONOWANIA 

GMINY POPRZEZ WYSOKI POZIOM INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I 
TECHNICZNEJ ORAZ KOMUNIKACJI.

Przyjęte  cele  strategiczne  zrównoważonego  rozwoju  gminy  są  realizowane  zgodnie  z 
ustalonymi  kierunkami  rozwoju  gminy   i  przyjętą  strukturą  funkcjonalno-przestrzenną,  z 
uwzględnieniem  walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Na  obszarze  gminy  Zębowice  zlokalizowane  są  następujące  elementy  systemów 
przestrzennych, stabilizujących politykę przestrzennego zagospodarowania kraju:
 Systemy przyrodnicze:

– obszary wchodzące w skład krajowego systemu ochrony przestrzeni o wysoki9ch 
walorach  przyrodniczych  tj.  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Lasy  Stobrawsko  – 
Turawskie (zapewniające powiązania przyrodnicze o znaczeniu międzyregionalnym, 
chroniony w ramach sieci ekologicznej Econet-Polska ) – uwzględniono w studium;

– obszary  wysokiej  ochrony  (OWO)  wód  podziemnych  –  GZWP  335  zbiornik 
Krapkowice - Strzelce Opolskie (zapewniający powiązania przyrodnicze o znaczeniu 
międzyregionalnym) – uwzględniono w studium.

Obowiązujące  studium  zapewnia  realizację  polityki  przestrzennej  przyjętej  przez  rząd  w 
koncepcji  zagospodarowania przestrzennego kraju.  Na terenie gminy Zębowice brak jest 
systemów  osadniczych  oraz  obszarów  o  walorach  kulturowych  mających   znaczenie 
krajowe.
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Strategia  Rozwoju  Województwa  Opolskiego  na  lata  2000-2015  ustala  następujące, 
generalne priorytety rozwoju:
 WZMOCNIENIE  KONKURENCYJNOŚCI  WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO  (  w 

stosunku do otoczenia zewnętrznego);
 WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJU W REGIONIE.

Zgodnie  ze  Strategią  Rozwoju  Województwa  Opolskiego  dążeniem  wszelkich  działań 
wspólnoty  samorządowej  jest  kształtowanie  regionu  przyjaznego  zamieszkania  i 
konkurencyjnej  gospodarki,  otwartego  na  świat,  uczestniczącego  we  współpracy 
międzynarodowej,  z  dobrze wykształconym i  aktywnym społeczeństwem.  Oznacza to,  że 
polityka przestrzenna województwa opolskiego powinna zmierzać do ukształtowania spójnej, 
harmonijnej  i  efektywnej  struktury  przestrzennej  o  dobrej  dostępności  zewnętrznej  i 
wewnętrznej, cechującej się wysoką jakością życia i atrakcyjnością dla rozwoju aktywności 
społeczno-gospodarczych”.  Podstawową  zasadą  osiągnięcia  ww.  celów  jest  rozwój 
zrównoważony,  uwzględniający  zarówno  uwarunkowania  przyrodnicze,  jak  i  potrzeby 
rozwoju gospodarczego. Dla  osiągnięcia celów wyznaczono następujące cele strategiczne, 
w tym przewidziane także do realizacji na obszarze gminy Zębowice:
– innowacyjny  region  z  dobrze  wykształconymi  i  aktywnymi  mieszkańcami  –  studium 

uwzględnia  realizację  tego  celu  (ustalenia  studium  obejmują  kierunki  polityki 
przestrzennej w zakresie struktury usług oświaty i wychowania);

– zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie – uwzględniono w studium (studium 
uwzględnia pożądane standardy życia mieszkańców);

– rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  regionu  –  uwzględniono  w studium (studium 
uwzględnia  kierunki  polityki  przestrzennej  w zakresie rozwoju  systemów infrastruktury 
technicznej, zapewniającej wyższe standardy życia mieszkańców); 

– aktywizacja  gospodarcza  regionu  z  zachowanie  zasady  zrównoważonego  rozwoju  –
uwzględniono  w  studium.  Gmina  położona  jest  poza  zasięgiem  oddziaływania 
paneuropejskich korytarzy transportowych (tj. autostrady, magistralnej linii  kolejowej nr 
132, drogi krajowej nr 46 i odrzańskiego szlaku wodnego), nie mniej dostęp do nich może 
mieć wpływ na gospodarczy rozwój obszaru;

– wielofunkcyjne,  różnorodne  oraz  atrakcyjne  dla  inwestycji  i  zamieszkania  obszary 
wiejskie – uwzględniono w studium; 

– rozwój  wielokulturowej  tożsamości  oraz  międzynarodowej  i  krajowej  współpracy  –
uwzględniono  w  studium.  Gmina  położona  jest  poza  zasięgiem  obszaru  aktywizacji 
pogranicza polsko-czeskiego, a dostęp do przejść granicznych ma ograniczony  wpływ 
na  gospodarczy rozwój obszaru.

Ocenia  się,  że  przyjęte  w  obowiązującym  studium  gminy  Zębowice  kierunki 
zagospodarowania  przestrzennego zapewniają  możliwość realizacji   strategicznych celów 
rozwoju regionu. 

Plan  przestrzennego  zagospodarowania  województwa  Opolskiego  został  opracowany  w 
latach 2000-2002 i przyjęty uchwałą Nr XLIX/357/2002 Semiku Województwa Opolskiego z 
dnia  24  września  2002r.  Plan  ten  został  zmieniony  uchwałą  nr  XLIII/505/2010  Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

TABELA  2
STUDIUM,  a  ustalenia  planu  województwa,  służące  realizacji  ponadlokalnych  celów 
publicznych,  planowanych  do  realizacji   na  obszarze  gminy  Zębowice,  a  także  inne 
uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej o wymiarze ponadlokalnym

USTALENIA PLANU WOJEWÓDZTWA
W ZAKRESIE ZADAŃ PONADLOKALNYCH

USTALENIA STUDIUM
nie

uwzględ.
uwzględ.

częściowo
uwzględ-

niono
   1 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1.1. Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa 

jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego.

- -
TAK

1.2. ochronę  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  LASY  STOBRAWSKO- - - TAK
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TURAWSKIE, w zasięgu  którego położony jest  cały obszar gminy zgodnie z 
zasadami  określonymi  w  stosownym  rozporządzeniu  Wojewody  Opolskiego 
(obszar całej gminy)

2 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
2.1. Szczególną ochroną należy objąć: Kadłub Wolny (gm. Zębowice)

– ze względu na wysokie walory zabudowy i ukształtowania przestrzennego
-

-
TAK

3 W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
3.1. Kontynuacja programu „Odnowa Wsi”,  TAK
4 W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

4.1. modernizację drogi wojewódzkiej nr 901 relacji Olesno – Gliwice, do pełnych 
parametrów klasy G, przewidzianej do realizacji na obszarze wskazanym 
rysunkiem – kierunki zagospodarowania przestrzennego (grunty wsi 
Poczołków – Kadłub Wolny)

- - TAK

4.2. Utrzymanie i modernizację pierwszorzędnej linii kolejowej nr 175 relacji 
Strzelce Op. – Fosowskie – Kluczbork, przewidzianej do realizacji na obszarze 
wskazanym rysunkiem – kierunki zagospodarowania przestrzennego (grunty 
wsi Zębowice, Radawie)

-
- TAK

5 W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
5.1. Ochrona zlewni rzeki Mała Panew i Libawy, zasilającej w wodę Zbiornik 

Turawski - - TAK
5.2. Ochrona zbiornika wodnego GZWP 335 - - TAK
5.3 Budowa, rozbudowa i przebudowa urządzeń

poboru wody oraz budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w 
gminach,...Zębowice, 

TAK

5.4 adaptację jednotorowej linii wysokiego napięcia 110kV relacji Olesno-
Dobrodzień, której przebieg wskazany został na  rysunku - kierunki 
zagospodarowania przestrzennego (grunty wsi  Poczołków – Kadłub Wolny)

- - TAK

6 W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
6.1 W systemie gospodarki odpadami, Gmina Zębowice została zaliczona do 

rejonu północnego, dla którego przewidziano powstanie regionalnej sortowni 
odpadów komunalnych, regionalną instalację zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji, oraz instalację odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych w rejonie Kluczborka

- TAK -

Źródło – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa – opracowanie własne M.O.

Ocenia  się,  że  przyjęte  w  obowiązującym  studium  gminy  Zębowice  kierunki 
zagospodarowania  przestrzennego  zapewniają  możliwość  realizacji  inwestycji  celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym i regionalnym). 

2.2.  Zgodność studium ze strategią  rozwoju gminy Zębowice

Planowanie  rozwoju  społeczno-gospodarczego  i  przestrzennego  jest  obowiązkiem  władz 
państwowych  i  samorządowych.   Podstawowym  narzędziem  strategicznego  planowania 
społeczno-gospodarczego  jest  strategia  rozwoju.  Na  poziomie  lokalnym  system 
strategicznego planowania i programowania społeczno-gospodarczego uzupełniają lokalne 
programy i polityki branżowe. Z kolei podstawowym narzędziem planowania przestrzennego 
jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju gminy nie jest dokumentem obligatoryjnym, 
jednak powinna być nadrzędna w stosunku do studium, bowiem przyjęte w nim  kierunki 
polityki  przestrzennej  powinny  zapewnić  realizację  strategicznych  celów  społeczno-
gospodarczego  rozwoju  gminy.  Strategię  rozwoju, ujmującą  kompleksowo  wszystkie 
elementy ze sfery zarządzania rozwojem gminy,  należy uznać za dokument wiodący w 
systemie  planowania  rozwoju  gmin. W  przeciwieństwie  do  braku  obowiązku 
sporządzenia  strategii  rozwoju  gminy,  sporządzenie   studium  uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  jest  ustawowym  obowiązkiem   samorządów 
gminnych. Studium  jest  bowiem  głównym  i  jedynym  obligatoryjnie  wykonywanym 
dokumentem  planistycznym,  dokumentem  strategicznego  planowania  przestrzennego 
rozwoju gmin. Każda bowiem gospodarcza i społeczna działalność człowieka odbywa się w 
konkretnej przestrzeni.

Władze samorządowe gminy Zębowice przystąpiły do opracowania „Strategii rozwoju gminy” 
równolegle z opracowaniem studium i  przyjęły  ją  uchwałą  Nr XXI/132/04 Rady Gminy w 
Zębowicach  z  dnia  02  grudnia  2004  roku.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice,  przyjęte  zostało  uchwałą  Nr 
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XXIII/155/05 Rady Gminy Zębowice w dniu 27 stycznia 2005roku, tak więc oba dokumenty 
sporządzane były równolegle. W roku 2011 dokonano jej zmiany, którą przyjęto uchwałą Nr 
IV/32/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice. 
Zmiana dotyczyła Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2004-2013, 
zawierającego szczegółowe zamierzenia inwestycyjne.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  studium 
powinno uwzględniać ustalenia strategii  rozwoju gminy,  odzwierciedlając w przestrzeni jej 
politykę  społeczno-gospodarczą.  Studium  jest  bowiem  wiodącym  dokumentem 
planistycznym  odzwierciedlającym  w  przestrzeni  cele  rozwoju  społeczno-gospodarczego, 
przyjęte przez gminę w strategii rozwoju.  

W strategii przyjęto wizję rozwoju: 

Gmina Zębowice – bogata tradycją historyczną, znana, zadbana i gościnna, 
wyposażona w pełen zakres nowoczesnej infrastruktury technicznej, oferująca 

znakomite warunki dla osadnictwa; sprawnie zarządzana, w której zrównoważony 
rozwój funkcji rolniczych, produkcyjnych i usługowych zapewnia utrzymanie 

naturalnego środowiska przyrodniczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy; 
posiadająca bogatą ofertę turystyczno – rekreacyjną, zamieszkiwana przez 

zintegrowane, aktywne i bezpieczne społeczeństwo.

Strategia rozwoju gminy Zębowice ustala następujące cele strategiczne w zakresie:
1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

 Rewitalizacja i ochrona walorów naturalnych i kulturowych oraz wyposażenie gminy 
w pełen zakres infrastruktury technicznej.

2. GOSPODARKA:
 Wizerunek  aktywnej  i  przyjaznej  przedsiębiorczości  gminy  poprzez  stworzenie 

warunków do funkcjonowania różnorodnych zakładów pracy, aktywizację obszarów 
wiejskich i wypromowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej.

3. SFERA SPOŁECZNA:
 Wspieranie lokalnych inicjatyw i otwarcia gminy na zewnątrz, zapewnienie wysokiej 

jakości  usługi  swoim  mieszkańcom,  aktywnie  uczestniczącym  w  jej  codziennym 
życiu.

Należy  stwierdzić,  że  ustalenia  studium  zapewniają  realizację   przyjętych 
strategicznych celów rozwoju.  Umożliwiają także realizację przyjętych w strategii celów 
operacyjnych  rozwoju  społeczno-gospodarczego  gminy  związanych  z  planowaniem 
przestrzennym tzn. zapewniają realizację następujących zadań strategicznych:

 w zakresie środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej:
− rewitalizację i zagospodarowanie gminnych parków;
− zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych;
− poprawę wizerunku i estetyki w gminie;
− dokończenie budowy sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej;
− rozbudowę i modernizację dróg;
− gazyfikację gminy; 
 w zakresie gospodarki studium umożliwia: 
− sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
− przygotowanie oferty gruntów pod inwestycje;
− stworzenie systemu wszechstronnej promocji gminy;
− tworzenie gospodarstw specjalistycznych, agroturystycznych i ekologicznych;
− rozwój bazy turystycznej i stworzenie oferty rekreacyjnej.
 w sferze społecznej studium zapewnia:
− utrzymanie obecnego profilu usług opieki medycznej na terenie gminy; 
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− modernizację i budowę nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych;
− realizację  programu  „Odnowy  wsi”  (wskazując  jako  wymagające  ochrony  Zębowice, 

Kadłub Wolny i Radawie); 
− Kontynuacja i poszerzenie współpracy międzynarodowej z gminą partnerską.
− Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

TABELA  3
NIEZREALIZOWANE  ZADANIA  SAMORZĄDU  UJĘTE  W  PLANIE  ROZWOJU 
LOKALNEGO GMINY ZĘBOWICE
lp. ZADANIA STUDIUM
1 Wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w 

Radawiu  wraz z kompleksową  termomodernizacją.
uwzględnia

2 Budowa miejsc postojowych wokół kościoła w Radawiu wraz z 
remontem drogi wewnętrznej.

uwzględnia

3 Opracowanie projektu i budowa sieci ścieżek rowerowych: 
- oznakowanie sieci ścieżek rowerowych.

uwzględnia

4 Budowa dróg:
− transportu rolnego
− gminnych
− wewnętrznych

uwzględnia

5 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z 
budową wodociągu w miejscowości Poczołków – Leśnioki.

uwzględnia

6 Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zębowice, 
finansowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

uwzględnia

7 Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości. uwzględnia
Źródło – załącznik do zmiany Strategii Rozwoju - „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zębowice na lata 2004-2013”
 – opracowanie własne J.O.

Strategia rozwoju przestrzennego jest  częścią strategii  rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy, obejmującą gospodarkę przestrzenną. W „studium” wyznaczono główne cele rozwoju 
społeczno – gospodarczego gminy Zębowice: 
− WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY;
− PODNOSZENIE  JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I POZIOMU  FUNKCJONOWANIA 

GMINY POPRZEZ WYSOKI POZIOM INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I 
TECHNICZNEJ ORAZ KOMUNIKACJI.

Przyjęte cele strategiczne zrównoważonego rozwoju gminy mają zostać realizowane zgodnie 
z  ustalonymi  kierunkami  rozwoju  gminy  i  przyjętą  strukturą  funkcjonalno-przestrzenną,  z 
uwzględnieniem  walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Z powyższej analizy wynika, że ustalenia studium generalnie umożliwiają realizację zadań 
przyjętych przez władze samorządowe w  strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 
Jednak potrzeba realizacji niektórych (szczegółowych) celów rozwoju przyjętych w strategii 
wymaga:
− weryfikacji  i  aktualizacji  ustaleń studium w zakresie  polityki  przestrzennej  przyjętej  w 

zakresie systemu odbioru i oczyszczania ścieków;
− uzupełnienia  ustaleń studium o wskazanie   przestrzeni  służących organizacji   imprez 

masowych (kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych);

W ostatnich latach gmina opracowała i  uchwaliła  szereg dokumentów,  które mają istotny 
wpływ na jej politykę społeczno-gospodarczą. W konsekwencji przyjęte w latach 2007-2011 
przez  władze  gminy  decyzje  i  rozwiązania  zobowiązują   do  weryfikacji  i  aktualizacji 
niektórych ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(uchwalonego w 2004r),  wynikających z uchwalenia następujących dokumentów:

 uchwały Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r.  w sprawie 
przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice i jej zmiana przyjęta uchwałą Nr IV/32/2011 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r.;

 uchwały  nr  XXVII/172/05  Rady  Gminy Zębowice  z  dnia  16  czerwca  2005  roku w 
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sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zębowice”;
 uchwały Nr XXVIII/212/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 roku 

w sprawie przyjęcia aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska i  aktualizacji  Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice;

 uchwały Nr XXIII/182/2009  Rady Gminy Zębowice  z dnia 29.04.2009 roku, w sprawie 
przyjęcia  Projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i 
paliwa gazowe dla Gminy Zębowice;

 uchwały  Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”;

 uchwały  Nr XV/104/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014”;

 uchwały  Nr XXXVI/263/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”;

 uchwały  Nr XXXVI/262/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2008 – 2017”. 

Aktualizacji i weryfikacji  wymagają  ustalenia studium szczególnie w zakresie:
− systemu  odbioru  i  oczyszczania  ścieków  (ze  względu  na  odejście  od  realizacji 

planowanego centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków na korzyść  systemu 
oczyszczalni lokalnych i przydomowych);

− przyjętego  systemu  gospodarki  odpadami  ze  względu  na  jego  zmiany  na  poziomie 
powiatu oleskiego, umożliwiającego długoterminowe rozwiązania problemów gospodarki 
odpadami na obszarze gminy (proponowane II warianty);

− zagrożeń dla środowiska wynikających ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przyjętych zasad ochrony środowiska i jego zasobów, pod kątem realizacji  celów 
krótkookresowych i środniookresowych ustalonych w „Programie ochrony środowiska”;

− możliwości  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  zasilaniu  energetycznym 
obszaru gminy.

3. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY

3.1.  Ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania   
        przestrzennego dla terenu  gminy Zębowice

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.1994.89.415 ze zm. oraz j.t.Dz.U.1999.15.139) gmina sporządziła i uchwaliła siedem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Łąkowej we wsi 
Knieja,  uchwalony  uchwałą  NR XXIV/160/97  Rady  Gminy   Zębowice  z  dnia  29 
sierpnia 1997r. (oznaczony na wyrysie nr 1 ze studium nr 1);

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  przy  ul.  Ozimskiej  we  wsi  Knieja,  uchwalony 
uchwałą   NR  XXVIII/189/98  Rady  Gminy   Zębowice  z  dnia  25  marca  1998r. 
(oznaczony na wyrysie nr 1 ze studium nr 2);

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa 
mieszkaniowo - usługowego we wsi Knieja,  uchwalony uchwałą NR XXIX/190/98 
Rady Gminy  Zębowice z dnia 25 marca 1998r.  (oznaczony na wyrysie  nr 1 ze 
studium nr 3);

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa 
usługowo-produkcyjnego  we  wsi  Radawie,  uchwalony  uchwałą  Uchwała  NR 
III/23/98 Rady Gminy  Zębowice z dnia 23 grudnia  1998r. (oznaczony na wyrysie nr 
2  ze studium nr 4);

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  we  wsi  Radawie, 
uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/197/02 z dnia 26.04.2002r. (obejmujący 
trzy niezależne tereny, oznaczone na wyrysie nr 2 ze studium nr 5, 6 i 7);

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  rozbudowy  wodociągu 
grupowego  Knieja-Zębowice,  uchwalony  chwałą  Nr  XXII/149/97  Rady  Gminy 
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Zębowice z dnia 18.04.1997r.;
 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wodociągu  grupowego 

Poczołków -  Siedliska  -  Prusków – Osiecko,  uchwalony  chwałą  Nr  XXIX/194/98 
Rady Gminy Zębowice z dnia 30.04.1998r.

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  z  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym   (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)   gmina  sporządziła  i  uchwaliła  jeden  plan 
miejscowy tj.:

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice,  uchwalony 
uchwałą NR XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.

Dwa  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  sporządzone  na  potrzeby 
realizacji wodociągu  grupowego stanowiącego  inwestycję celu publicznego, ze względu na 
swoją specyfikę nie wzięto pod uwagę przy niniejszej analizie.

Obecnie obowiązującymi miejscowymi  planami zagospodarowania przestrzennego objęte 
jest  1,7% powierzchni  obszaru gminy.  Ze względu na specyficzne cechy gminy (jedna z 
najmniejszych  gmin  w  województwie  opolskim  pod  względem  ilości  mieszkańców  oraz 
powierzchni, niewielki ruch inwestycyjny oraz uwzględniając fakt, że aż 62% jej powierzchni 
pokrywają  lasy),  wielkość  terenów  objętych  planami   miejscowymi  nie  świadczy  o 
zaniedbaniach  lecz  o  racjonalnym  podejściu  do  planowania  przestrzennego  oraz 
dostosowywaniu decyzji planistycznych do występujących potrzeb.

3.2. Ocena zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium

Analizie  poddaje  się ustalenia  obowiązujących  planów  miejscowych   w celu  oceny ich 
relacji  z  ustaleniami  studium  w  zakresie  przyjętych  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego.  W ustawie  o  zagospodarowaniu  przestrzennym,  obowiązującej  w  latach 
1994-2003,  na  podstawie  której  uchwalono  siedem  planów  miejscowych,  obowiązywała 
spójność  ustaleń  obydwu  dokumentów.  Z  kolei   ustawa  z  dnia  27 marca 2003 roku o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  na  podstawie  której  uchwalono  plan 
miejscowy dla wsi Zębowice, wprowadziła obowiązek zgodności ustaleń planu miejscowego 
z ustaleniami studium.  Obecnie, po zmianie ustawy w październiku 2010r, wymagane jest 
aby plany nie naruszały ustaleń studium. 

W analizie uwzględnia się więc wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717 ze zm.), art. 9 ust. 4 i 
art. 20 ust. 1, który brzmi: 
 Ustalenia  studium  są  wiążące  dla  organów  gminy  przy  sporządzaniu  planów  

miejscowych (art. 9 ust. 4);
 Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium  

[...] (art. 20 ust.1).
W tym kontekście szczególnie istotna jest analiza dotycząca stwierdzenia braku naruszenia 
ustaleń obowiązujących planów miejscowych, z ustaleniami przyjętymi w studium.  

Dwa  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  sporządzone  na  potrzeby 
realizacji  wodociągu   grupowego,  stanowiącego   inwestycję  celu  publicznego,  zostały 
zrealizowane i nie będą przedmiotem niniejszej analizy.

Plany miejscowe obowiązujące na terenach położonych we wsi  Knieja oraz wsi  Radawie 
zostały  uchwalone  dużo  wcześniej,  niż  uchwalono  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice”.  Stąd  ich  ustalenia  zostały 
uwzględnione w studium.  Analiza ww. planów miejscowych wykazała, że ich ustalenia w 
zakresie przeznaczenia:
 terenu przy ul. Łąkowej we wsi Knieja (teren nr 1 ) - są zgodne z ustaleniami studium;
 terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Ozimskiej we wsi Knieja 

(teren nr 2 ) - są zgodne z ustaleniami studium;
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 terenów budownictwa mieszkaniowo-usługowego we wsi Knieja (teren nr 3) - są zgodne 
z ustaleniami studium;

 terenów budownictwa usługowo-produkcyjnego we wsi Radawie (teren nr 4) - są zgodne 
z ustaleniami studium;

 terenów we wsi Radawie, obejmujących teren:
− nr 5 – nie naruszają ustaleń studium tzn. na terenach U2,  planowanej w studium 

koncentracji usług publicznych i komercyjnych o znaczeniu ponadlokalnym  ustala dla 
części działki nr 109/10 przeznaczenie leśne;

− nr 6  - są zgodne z ustaleniami studium;
− nr 7 – są zgodne z ustaleniami studium.

WYRYS  ZE  STUDIUM  NR  1  –  OBSZARY  OBJĘTE  MIEJSCOWYMI  PLANAMI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OZNACZONE NR 1, 2 I 3 

Opracowanie własne – J.O.

Jednocześnie należy zauważyć, że brak jest ww. planach miejscowych ustaleń dot. ochrony 
obszaru  chronionego  krajobrazu Lasy Stobrawsko  –  Turawskie,  wynikających  z   ustaleń 
studium oraz rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. z 
2000  roku  Nr  33,  poz.  173).  Ustalenia  takie  powinny  zostać  uwzględnione  w  planach 
miejscowych ze względów formalnych, w tym szczególnie ze względu na wymagania  art. 15 
ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.)

15



WYRYS  ZE  STUDIUM  NR  2  –  OBSZARY  OBJĘTE  MIEJSCOWYMI  PLANAMI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OZNACZONE NR 4, 5, 6 I 7

Opracowanie własne – J.O.

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  z  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym   (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)   gmina  sporządziła  i  uchwaliła  jeden  plan 
miejscowy tj.:

 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice,  uchwalony 
uchwałą NR XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.
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WYRYS  ZE  STUDIUM  NR  3  –  OBSZAR  OBJĘTY  MIEJSCOWYM  PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZĘBOWICE

Obecnie obowiązującymi miejscowymi  planami zagospodarowania przestrzennego objęte 
jest  1,7% powierzchni  gminy.  Jednak  ze względu  na specyficzne  cechy gminy  (jedna  z 
najmniejszych  gmin  w  województwie  pod  względem  ilości  mieszkańców  i  powierzchni, 
niewielki  ruch  inwestycyjny  oraz  to,  że  62%  powierzchni  pokrywają  lasy),  liczba  ta  nie 
świadczy o zaniedbaniach,  lecz o racjonalnym podejściu do planowania przestrzennego.

3.2. Ocena zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium

Analizie  poddaje  się ustalenia  obowiązujących  planów  miejscowych   w celu  oceny ich 
relacji  z  ustaleniami  studium  w  zakresie  przyjętych  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego.  W poprzedniej ustawie (o planowaniu przestrzennym), na podstawie 
której  uchwalono  siedem  planów,  obowiązywała  spójność  ustaleń  obydwu 
dokumentów,  w  ustawie  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  na 
podstawie której  uchwalono jeden plan,  obowiązywała ich zgodność,  a obecnie po 
zmianie ustawy w październiku 2010r, wymagane jest aby plany nie naruszały ustaleń 
studium. W analizie uwzględnia się wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 
9 ust. 4 i art. 20 ust. 1, który brzmi: 
 Ustalenia  studium  są  wiążące  dla  organów  gminy  przy  sporządzaniu  planów  

miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium  

[...] (art. 20 ust.1).
W tym kontekście szczególnie istotna jest analiza dotycząca stwierdzenia 
braku naruszenia 

Opracowanie własne – J.O.

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice  został  sporządzony  i 
uchwalony w trakcie obowiązywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zębowiec”.   Analiza jego ustaleń wykazała, że istnieje rozbieżność 
pomiędzy wielkością terenów planowanej zabudowy ustalonych w studium oraz ustalonych 
w planie miejscowym tzn. w obowiązującym planie miejscowym znacznie ograniczono (w 
stosunku  do  studium)  wielkość  nowych  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową.  Uznaje się, że ustalenia planu nie 
naruszają  ustaleń  studium  (zgodnie  z  obecnymi  wymogami  art.  20  ust.  1  ustawy  o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym),  chociaż  nie  są  z  nimi  zgodne. 
Ograniczenie  terenów  przeznaczonych  pod  nową  zabudowę,  podyktowane  wnioskami  i 
uwagami  złożonymi  do  projektu  planu,  a  także  mniejszym  zapotrzebowaniem  na  nowe 
tereny mieszkaniowe, należy uznać za słuszne. Wielkość terenów wskazanych pod nową 
zabudowę  wymaga jednak weryfikacji  w przypadku zmiany studium, a  ograniczenie  ich 
powierzchni powinno być podyktowane analizą możliwości rozwoju demograficznego gminy 
uwzględniającej spadek liczby ludności,  obecnego ruchu budowlanego oraz potencjalnego 
zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe. 

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  ustalenia  obowiązujących  na  obszarze  gminy  planów 
miejscowych nie naruszają  ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Zębowice”  w  zakresie  przeznaczenia  terenów.   Plany  miejscowe 
sporządzone i uchwalone przed wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  (tzn.  uchwalonych  przed  2003r.),  nie  uwzględniają  ustaleń  studium  (i 
obowiązujących przepisów odrębnych) w następującym zakresie:
 polityki przestrzennej przyjętej dla ochrony zasobów przyrody i krajobrazu:
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– nie ustalono zasad ochrony dla obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – 
Turawskie  (chronionego  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody oraz  ww. 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego). 

 polityki przestrzennej w zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacji:
– nie  wprowadzono  odrębnych  ustaleń  dla  dróg  publicznych  oraz  dla  dróg 

wewnętrznych,  zgodnie ze studium.

Jednocześnie  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sporządzony  dla  wsi 
Zębowice wykazał, że ustalenia studium wymagają  weryfikacji  zasad i wielkości terenów 
wskazanych  pod  nową  zabudowę,  w  tym  szczególnie  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Niezgodność ustaleń planu z polityką przestrzenną przyjętą w studium w zakresie zasad 
ochrony zasobów środowiska  przyrodniczego  i  krajobrazu,  a  także  rozbieżności  rozwoju 
systemu  komunikacji  drogowej  o  znaczeniu  lokalnym  i  powiatowym  skutkuje  potrzebą 
weryfikacji  ustaleń planów miejscowych, uchwalonych przed 2003 rokiem.  Z kolei ustalenia 
studium  wymagają  weryfikacji   terenów  planowanej  nowej  zabudowy,  uwzględniającej 
rzeczywiste potrzeby w tym zakresie oraz obecne procesy demograficzne. 

3.3. Decyzje administracyjne a ustalenia studium

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.),  decyzje  o  warunkach  zabudowy  i 
zagospodarowania  terenu  wydaje  się  tylko  i  wyłącznie  w  przypadku  braku  planu 
miejscowego,  przy  czym  określenie  sposobu  zagospodarowania  i  warunków  zabudowy 
terenu dla przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiących cel publiczny następuje w decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla pozostałych zamierzeń budowlanych w 
decyzji o warunkach zabudowy. Rodzaj inwestycji celu publicznego definiuje głównie art. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2004.261.2603 
ze zm.). 

W  latach  2006 – 2010  na inwestycje publiczne na terenie gminy nie wydano żadnej decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  Na terenach nie objętych obowiązującymi planami 
miejscowymi wydawano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu. 

TABELA 
GMINA ZĘBOWICE - ILOŚĆ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W OKRESIE 
OD 2006 DO 2010 ROKU.
LP. WIEŚ 2006 2007 2008 2009 2010 OGÓŁEM
1 Zębowice 3 6 10 6 3 28
2 Knieja 1 1 2 - 1 5
3 Kadłub Wolny 2 3 2 2 7 16
4 Radawie 1 2 2 5 4 14
5 Prusków - 1 - 1 1 3
6 Poczółków - 1 - - - 1
7 Siedliska - 1 - 1 1 3
8 Łąka - 1 - 1 - 2
9 Poczołków - - - 1 1 2
10 Kosice - - - - 2 2

ŁĄCZNIE 7 16 16 17 20 76
Źródło- Urząd Gminy w Zębowicach - opracowanie własne M.O.

W latach 2006-2010 na obszarze gminy Zębowice średniorocznie wydawano 15 decyzji, co 
wskazuje  na  niewielki  ruch budowlany  na   obszarze gminy.  Odmówiono  wydania  jednej 
decyzji  o  warunkach  zabudowy  (na dz.  nr  736/107,  734/19  i  737/107  położonej  we  wsi 
Radawie  dot.  zabudowy  letniskowej,  przy  czym  na  te  same  działki  wydano  decyzję  na 
zabudowę zagrodową). 
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Analiza  wykazała,  że  największe  zmiany  w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w  latach 
2006-2010 dotyczyły obszaru nie objętego planem we wsi Zębowice, w której skupiło się ok. 
37%   ruchu  budowlanego  gminy,   Kadłub  Wolny  (21%  ruchu  budowlanego)  oraz  wsi 
Radawie (ok. 18% ruchu budowlanego). 

Największa ilość decyzji o warunkach zabudowy została wydana na nowe inwestycje tj. 50%. 
Około   47%  decyzji  dotyczyło  przybudowy,  rozbudowy  lub  nadbudowy  budynków 
istniejących, a niecałe 3% dotyczyło zmiany ich sposobu użytkowania. 

Aż  52%  decyzji  zostało  wydanych  na  budowę  (rozbudowę,  przebudowę  i  nadbudowę) 
budynków mieszkalnych, w tym 48% stanowiły decyzje dla nowych inwestycji. Prawie 11% 
decyzji  dotyczyło  budowy  budynków  usługowych,  w  tym  50%  stanowiły  budynki  nowe. 
Decyzje  na  budowę  budynków  gospodarczych  i  produkcyjnych  stanowiły  28%  ogółu 
wydanych decyzji, w tym ok. 58% decyzji obejmowało budowę nowych budynków. Zaledwie 
9% stanowiły decyzje na inne obiekty budowlane (zjazdy, silosy, drogi wewnętrzne itp.)

W jednym przypadku stwierdzono niezgodność wydanej decyzji  z ustaleniami studium  tj. 
decyzji  wydanej  na  dz.  nr  736/107,  734/19  i  737/107  położone  we  wsi  Radawie  dot. 
zabudowy zagrodowej. 

 decyzje  na  nowe  budynki,  wydane  zgodnie  w  obowiązującymi  przepisami,  były 
niezgodne w polityką przestrzenną przyjętą w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy Zębowice, czy też naruszały jego ustalenia. W 
niektórych przypadkach usytuowanie nowych budynków mieszkalnych przyczyniało 
się do dalszego, niekorzystnego z punktu widzenia infrastruktury komunikacyjnej i 
technicznej, rozpraszania zabudowy.

„Studium   uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zębowice”  wymaga  aktualizacji  uwarunkowań,  a  w  konsekwencji  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów wskazanych pod zabudowę 
mieszkaniową oraz ustalenia zasad jej  sytuowania  ograniczających rozpraszanie 
zabudowy. 

3.4. Wnioski w sprawie zmiany studium i planów miejscowych

Wykaz  wniosków  dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice, 
złożonych w czasie obowiązywania „Studium .... gminy Zębowice”, wraz z proponowanym 
sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono poniżej.

TABELA 
GMINA ZĘBOWICE - WYKAZ  WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W LATACH 2010 – 2011. 

lp Data 
wpływ

u 
wniosk

u

Zgłaszający
Nazwisko i 

imię lub 
nazwa 

jednostki 
organizacyjn

ej

Adres
wnioskodaw

cy

Treść wniosku
Oznacze

nie 
nierucho
mości, 
której 

dotyczy 
wniosek

Przeznacz
enie w 

planie oraz 
proponow

any 
sposób 

rozpatrzen
ia wniosku

Przeznaczenie w 
studium oraz 

proponowany sposób 
rozpatrzenia wniosku

1 2 3 4 5 6 7
1 12.05.

2010r.
Stefania Kurc Ul. Nowa 14, 

46-045
Turawa

Wnioskuje o 
przeznaczenie 
działek pod 
zalesienie 

dz. nr 
86, 84, 
83 km. 16
Zębowice

Poza 
terenem 
objętym 
planem

E2 – obszary korytarzy i 
sięgaczy ekologicznych 
(zbiorowiska łąkowe w 
dolinie rzeki Libawa) - 
rozpatrzenie pozytywne 
wniosku nie wymaga 
zmiany studium.
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2 27.10. 
2010r.

Dariusz 
Matan

Ul. 22-lipca 
17, 46-243 
Bogacica

Wnioskuje o zmianę 
studium oraz 
opracowanie 
m.p.z.p. w celu 
przeznaczenia 
działek pod 
zabudowę 
letniskowa- 
mieszkaniową , z 
docelowym 
przeznaczeniem pod 
agroturystykę

dz. nr 
734/19, 
736/107, 
737/107, 
obręb 
Radawie

E1- obszary węzłowe o 
znaczeniu 
ponadlokalnym (lasy i 
dolesienia)
R2 – obszary rolne o 
małej przydatności dla 
rolnictwa (użytki rolne V-
VI klasy bonitacyjnej z 
dopuszczeniem 
lokalizacji obiektów i 
urządzeń turystyki) – 
wniosek nie wymaga 
zmiany  studium ale 
sporządzenia planu 
miejscowego. 

3 20.01.
2011r.

Arnold 
Zawada

Ul. 
Dobrodzieńsk
a 15, 46-048 
Zębowice

Wnioskuje o 
przeznaczenie 
terenu  w planie wsi 
Zębowice, pod 
zabudowę 
mieszkaniową

dz. nr 
767/133 
km. 15, 
Zębowice

W 
granicach 
terenu 
objętego 
planem

R2 – użytki rolne V-VI 
klasy bonitacyjnej z 
dopuszczeniem 
lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Wniosek 
należy rozpatrzeć 
negatywnie ze względu 
na wielkość nowych 
terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę w 
planie (uwzględnienie 
wniosku wymaga zmiany 
planu).

4 17.02.
2010r.

Henryk 
Jośko

Sieraków 
Śląski, ul. 
Stawowa 7, 
42-793 
Ciasna 

Wnioskuje o 
przeznaczenie 
terenu pod 
zabudowę 
mieszkaniową

dz. nr 
491/2 
Zębowice

Poza 
terenem 
objętym 
planem

R1- obszary rolne o 
dużej przydatności dla 
rolnictwa (grunty rolne II-
IV klasy bonitacyjnej) – 
wniosek rozpatruje się 
negatywnie. Działka 
położona  w dużym 
oddaleniu od terenów 
zabudowanych w 
oddaleniu od 
istniejących dróg 
publicznych oraz 
infrastruktury 
technicznej. Nowa 
zabudowy  przyczynie 
się do nieuzasadnio- 
nego zwiększenia 
kosztów realizacji 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej oraz 
dalszego rozpraszania 
zabudowy. 

5 10.02.
2011r.

Urząd Gminy 
Zębowice

ul. I. Murka 2, 
46-048 
Zębowice

Wnioskuje 
przekwalifikowanie 
terenów 
powyrobiskowych na 
tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

działki 
1145,
1146,
1147 
obręb 
Kadłub 
Wolny

Poza 
terenem 
objętym 
planem

E1- obszary węzłowe o 
znaczeniu 
ponadlokalnym (lasy i 
dolesienia) oraz teren 
udokumentowanego 
złoża „Kocury” – 
wniosek rozpatruje się 
pozytywnie. 
Rozpatrzenie pozytywne 
wymaga zmiany 
studium. 

Źródło – Urząd Gminy w Zębowicach  – opracowanie własne M.O. 

Wnioski dotyczą terenów  położonych na gruntach wsi Zębowice, Radawie i Kadłub Wolny. 
W jednym przypadku uwzględnienie wniosku (nr 1) jest zasadne ale nie wymaga zmiany 
studium, ponieważ nie narusza jego ustaleń.   W dwóch  przypadkach wnioski (nr 2 i  3) 
rozpatrzenie pozytywne nie jest zasadne, ale w przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia nie 
wymagają  zmiany  studium,  ale  sporządzenia  planu  miejscowego  oraz  zmiany 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.  W 
jednym  przypadku  wniosek  (nr  4)  nie  kwalifikuje  się  do  pozytywnego  rozpatrzenia  ze 
względu  na  wysokiej  jakości  klasy  gruntów  rolnych,  położenie  wnioskowanej  działki  w 
znacznym oddaleniu od terenów zabudowanych, brak infrastruktury drogowej i technicznej. 
Z  kolei  w  przypadku  wniosku  nr  5  pozytywne  rozpatrzenie  jest  zasadne  (zakończenie 
eksploatacji  udokumentowanej  kopaliny)  i  wymaga   zmiany  studium.  Usytuowanie 
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wnioskowanych pod zabudowę terenów przedstawiono poniżej na wyrysach ze studium.

WYRYS ZE STUDIUM – WNIOSEK NR 1 

WYRYS ZE STUDIUM – WNIOSEK NR 2 

WYRYS ZE STUDIUM – WNIOSEK NR 3 
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WYRYS ZE STUDIUM – WNIOSEK NR 4

WYRYS ZE STUDIUM – WNIOSEK NR 5

Opracowanie własne – J.O.

Analiza złożonych  wniosków w sprawie zmiany studium lub miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego wykazała, że ustalenia studium wymagają aktualizacji w 
zakresie  udokumentowanych  złóż  kopalin  oraz  ustanowionych  terenów  i  obszarów 
górniczych.  Z kolei pozytywne  rozpatrzenie wniosku nr 3 jest możliwe wyłącznie przypadku 
konieczności zmiany obowiązującego planu miejscowego wsi Zębowice wynikającej z innych 
przesłanek, niż potrzeby zwiększenia ilości terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  

4. OCENA  AKTUALNOŚCI  STUDIUM  W  ŚWIETLE  USTAW  ORAZ  ICH   AKTÓW 
WYKONAWCZYCH

4.1. Ocena  aktualności  studium  w  świetle  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o 
planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanych do niej aktów 

22



wykonawczych

Z art. 32 ust. 3 ww. ustawy wynika, że oceniając aktualność studium bierze się pod uwagę w 
szczególności zgodność jego ustaleń z wymogami jej  art.10 ust.1 i 2.  Niniejsze  przepisy 
literalnie wymienią  uwarunkowania, jakie obowiązkowo należy uwzględnić w studium (art. 
10  ust.  1),   oraz  wymagany  zakres  ustaleń  studium  (art.  10  ust  2).  Ponadto  ocenie 
aktualności podlegać będzie  z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), w tym w zakresie formy studium.

Zmiany w obowiązującej  ustawie  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003.80.717  ze  zm.).  na  podstawie  której  sporządzone  zostało  analizowane 
„Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zębowice”,  wprowadzone  po  jego  uchwaleniu,  nie  przesądzają  o  braku  jego 
aktualności. Ze szczegółowej analizy wymaganej zawartości merytorycznej studium wynika 
brak jego aktualności w następującym zakresie: 

TABELA  8
ANALIZA  ZGODNOŚCI  STUDIUM   UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY ZĘBOWICE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 80, POZ. 717 ze zm.).
LP WYMAGANIA USTAWY USTALENIA STUDIUM ZAKRES AKTUALIZACJI

LUB WERYFIKACJI USTALEŃ
(UWZGLĘDNIĆ)

AKTUAL
NE

CZĘŚCIO
WO

AKTUAL
NE

NIEAKTU
ALNE
LUB 

BRAK 
USTALE

Ń
A UWARUNKOWANIA ROZWOJU – art. 10 ust. 1 ww. ustawy
1 Dotychczasowe 

przeznaczenie, 
zagospodarowanie i 
uzbrojenie terenu 

TAK
Studium  wymaga  weryfikacji  ustaleń  pod  kątem 
zmian  przeznaczenia  terenów w wyniku  wydanych 
decyzji  administracyjnych oraz weryfikacji  wielkości 
terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  w 
miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrze-
nnego wsi Zębowice. 

2 Stan ładu przestrzennego i 
wymogi jego ochrony.

TAK

3 Stan środowiska, w tym stan 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, wielkość i jakość 
zasobów wodnych oraz 
wymogi ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu 
kulturowego.

TAK
Studium wymaga weryfikacji ustaleń kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
obszarów i obiektów objętych ochroną i 
projektowanych do ochrony na podstawie ustawy  z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.) oraz uwzględnienia 
Programu ochrony środowiska.. 

4 Stan dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.

TAK Studium wymaga uwzględnienia ustaleń zawartych 
w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami 
opracowanym w 2006r. oraz w programach odnowy 
wsi Zębowice, Radawie i Knieja oraz aktualizacji 
listy obiektów objętych ochroną na podstawie planu 
miejscowego, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
oraz  stanowisk archeologicznych (zgodnie z AZP). 

5 Warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochrona 
ich zdrowia.

TAK Studium wymaga aktualizacji danych z zakresu 
standardów zamieszkania na obszarze gminy oraz 
standardów usług, w tym usług zdrowia, stosownie 
do zmieniającej się sytuacji demograficznej.

6 Zagrożenie bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia.

TAK

7 Potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy.

TAK

8 Stan  prawny gruntów TAK
9 Występowanie obiektów i 

terenów chronionych na 
podstawie przepisów 
odrębnych.

TAK Studium wymaga aktualizacji danych z zakresu 
zagrożenia powodziowego, w tym szczególnie 
uwzględnienia zalewów powodziowych Q1% i Q10% dla 
rzeki Libawy (w trakcie opracowania)

10 Występowanie obszarów 
naturalnych zagrożeń 
geologicznych.

TAK

11 Występowanie 
udokumentowanych złóż 
kopalin oraz zasobów wód 
podziemnych,.

TAK
Studium wymaga weryfikacji udokumentowanych 
złóż surowców naturalnych.
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12 Występowanie terenów 
górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów 
odrębnych.

TAK
Studium wymaga aktualizacji granic ustanowionych 
terenów i obszarów górniczych.

13 Stan systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej, w 
tym stopień uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz 
gospodarki odpadami.

TAK
Studium wymaga aktualizacji danych w zakresie 
gospodarki ściekami, zaopatrzenia gminy w energię 
elektryczną, ciepło i gaz  oraz  gospodarki odpadami, 
zgodnie z przyjętym dokumentami (tj. Programem 
gospodarki odpadami oraz planem zaopatrzenia w 
gminy ciepło,  energię elektryczną  i gaz)

14 Zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów 
publicznych.

TAK

15 Wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpowodziowej

TAK

B USTALENIA STUDIUM (POLITYKA PRZESTRZENNA)  – art. 10 ust. 2 ww. ustawy
1 Kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w 
przeznaczeniu terenów.

- TAK - – weryfikacji  wymagają  kierunki  polityki 
przestrzennej  pod kątem  zmian w 
przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenów  w 
wyniku realizacji ustaleń obowiązujących 
planów, a także  w zakresie zasad rozwoju 
mieszkalnictwa i   usług  (w tym szczególnie 
oświaty, ochrony zdrowia,  sportu i rekreacji 
oraz agroturystyki).

– uzupełnić ustalenia studium o zasady  rozwoju 
terenów produkcyjnych, w tym systemów 
produkcji  energii odnawialnej

2 Kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym 
tereny wyłączone spod 
zabudowy.

- TAK - – uzupełnić ustalenia studium o parametry i 
wskaźniki urbanistyczne dla wyróżnionych 
zespołów zabudowy, wskazać tereny do 
wyłączenie z zabudowy oraz wytyczne do 
określenia tych wymagań w planach 
miejscowych.

3 Obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk.

- TAK - – weryfikacji wymagają  kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie form  ochrony 
zasobów środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu w sposób zgodny z ustawą o 
ochronie przyrody. 

4 Obszary  i  zasady  ochrony 
dziedzictwa  kulturowego  i 
zabytków  oraz  dóbr  kultury 
współczesnej:

- TAK - – weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie obszarów  i form 
ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów 
przestrzennych z uwzględnieniem  gminnej 
ewidencji zabytków  i gminnego programu 
opieki nad zabytkami 

5 Kierunki rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej.

- TAK - – uzupełnić ustalenia studium zakresie  zasad 
dostępu i rozwoju systemów komunikacji 
lotniczej i wodnej, 

– weryfikacji wymagają  kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie zasad gospodarki 
wodno-ściekowej  z uwzględnieniem 
planowanych  systemów kanalizacyjnych, 
zgodnie z opracowanymi przez gminę 
koncepcjami

– weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej pod kątem systemowych 
rozwiązań  przyjętych  w założenia do planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i 
ciepło, 

– weryfikacji wymagają  kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie  gospodarki odpadami 
uwzględnieniem  gminnego programu 
gospodarki odpadami oraz systemowych 
rozwiązań w skali regionu.

6 Obszary, na których 
rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym, 

- TAK – aktualizacji wymagają  ustalenia studium  w 
zakresie rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego, z uwzględnieniem inwestycji 
zrealizowanych i planowanych, ujętych w 
planach rozwoju lokalnego oraz  wieloletnim 
programie inwestycyjnym  gminy.

7 Obszary, na których 
rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o 

TAK - -

24



znaczeniu ponadlokalnym, 
zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o 
których mowa w art. 48 ust. 1.

8 Obszary, dla których obowią-
zkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego 
na podstawie przepisów odrę-
bnych, w tym obszary wyma-
gające przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomo-
ści, a także obszary rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powy-
żej 400 m2 oraz obszary 
przestrzeni publicznej:

- TAK – weryfikacji wymagają  ustalenia studium w 
zakresie obszarów,  dla których istnieje 
obowiązek sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w świetle 
nowych wymogów, wynikających z 
obowiązujących ustaw 

– uzupełnić ustalenia studium o  obszary 
przestrzeni publicznej oraz organizacji imprez 
masowych

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.

- TAK - – weryfikacji wymagają  ustalenia studium w 
zakresie wskazanych w nim obszarów 
wymagających sporządzenia m.p.z.p. z 
uwzględnieniem sporządzanych  planów 
miejscowych 

10 Kierunki i zasady 
kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej.

- TAK - – weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej   pod  kątem ujawnionych 
tendencji do zalesiania gruntów rolnych.

11 Obszary  narażone  na 
niebezpieczeństwo  powodzi  i 
osuwania się mas ziemnych.

- TAK - – weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej w zakresie  obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi O1% 

i Q10% dla rzeki Libawy
12 Obiekty, lub obszary, dla 

których wyznacza się w złożu 
kopaliny filar ochronny.

- - -
– takie tereny na obszarze gminy nie występują 

13 Obszary pomników zagłady i 
ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich 
ograniczenia 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 oraz z 
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 
153, poz. 1271).

- - -
– tereny tego typu nie  występują na obszarze 

gminy 

14 Obszary wymagające 
przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji.

- TAK - – weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej  w zakresie  wskazanych do 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 
uwzględniając  aktualny  stan ich użytkowania 
(w tym szczególnie tereny poeksploatacyjna po 
udokumentowanym złożu KOSICE);

– weryfikacji wymagają kierunki polityki 
przestrzennej  w zakresie  obszarów 
osadniczych wymagających rehabilitacji  z 
uwzględnieniem  aktualnego  stanu ich 
przekształcenia i zagospodarowania

15 Granice  terenów zamkniętych 
i ich stref ochronnych. TAK - -

16 Inne  obszary  problemowe,  w 
zależności  od uwarunkowań i 
potrzeb  zagospodarowania 
występujących w gminie.     

-
TAK

- – uzupełnić  ustalenia  studium  w  zakresie 
obszarów  problemowych  tzn.  obszarów 
szczególnego  zjawiska  z  zakresu  gospodarki 
przestrzennej  lub  występowania  konfliktów 
przestrzennych 

Opracowanie własne – M.O.

Analiza zgodności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zębowice”  z  wymogami   obowiązującej  ustawy  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym wykazała,  że zagadnienia ujęte w studium zachowały aktualność w około 
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30%  ,  około  60%  wymaga  aktualizacji  lub  weryfikacji,  a  10%  zagadnień  wymaga 
uzupełnienia  zgodnie  ze  zmianami  wprowadzonymi  do  ustawy  o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)  po  uchwaleniu  „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice”.

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 28 kwietnia  2004 r.  w sprawie 
zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy (Dz.U.2004.118.1233) § 3. 1 i 2 :
– dane  zawarte  w  materiałach  planistycznych,  sporządzonych  na  potrzeby  projektu 

studium,  powinny  być  aktualne  na dzień  przekazania  tego  projektu  do opiniowania  i 
uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-8 ustawy;

– dane  zawarte  w  materiałach  planistycznych  sporządzonych  na  podstawie  przepisów 
odrębnych,  wykorzystywane  na  potrzeby  projektu  studium,  powinny  być  aktualne  na 
dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu, zgodnie z art. 11 pkt  4 ustawy.

W  świetle  ww.  rozporządzenia  podjęcie  zmiany  studium  jest  więc  równoznaczne  z 
aktualizacją wszystkich danych z zakresu uwarunkowań rozwoju. 

Studium  gminy  Zębowice  składa  się  z   części  tekstowej,  zawierającej  uwarunkowania  i 
kierunki  zagospodarowania  przestrzennego gminy (politykę przestrzenną) oraz rysunku w 
skali  1:  10000  przedstawiającego  w  formie  graficznej  ustalenia,  określające  kierunki 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy.   Zarówno  część  tekstowa  jak  i  graficzna 
„Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego”   spełnia wymogi  art.  10  ust.  2  ww. 
ustawy,  wymaga  tylko  wprowadzenia  zmian  wynikających  z  dokumentów,  które 
zostały opracowane po jego uchwaleniu. 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Zębowice” 
nie zawiera wymaganego §4  ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia uzasadnienia objaśniającego 
przyjęte rozwiązania  oraz syntezę ustaleń studium. Tekst studium  spełnia wymagania §6 
ww.  rozporządzenia  w  zakresie  merytorycznej  zawartości  ustaleń   oraz  odpowiada 
wymaganemu  ich  układowi  formalnemu.  W  zakresie  przyjętych  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  ustalenia  studium  spełniają  wymagania  stawiane  w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu  
studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  (Dz.  U.  Nr 
118, poz. 12323). 

Rysunek  studium  sporządzony  został  na  kopii  mapy  topograficznej,  pochodzącej  z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali  nie mniejszej niż 1 : 25 000 
(1 : 10 000), czym spełnia wymogi §5 ww. rozporządzenia. Na rysunku zastosowano barwne 
oznaczenia  graficzne  z  oznaczeniami  literowymi,  które  umożliwiają  porównanie  rysunku 
studium z  ustaleniami  studium w zakresie  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, czego wymaga  §7 ww. rozporządzenia. 

W studium brak  jest  szczegółowych  ustaleń  kierunków polityki  przestrzennej  w  zakresie 
rozwoju  i  zasad   lokalizacji  obiektów  produkcji  energii  odnawialnej,  w  tym  elektrowni 
wiatrowych.  Ze  względu  na  położenie  całego  obszaru  gminy  w  granicach  obszaru 
chronionego  krajobrazu  Lasy  Stobrawsko-Turawskie  oraz  przyjęte  w  praktyce  zasady 
uzgodnień dokumentów planistycznych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
w stosunku do Obszarów Chronionego Krajobrazu, ich lokalizacja na obszarze gminy nie 
zostanie  zaakceptowana  i  uzgodniona.  Jednocześnie  według  „Projekt  założeń  do  planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zębowice”,  występujące 
w gminie Zębowice warunki „nie pozwalają na wykorzystanie na szeroką skale energetyki 
wiatrowej.  Potencjał  wykorzystania  energetyki  wiatrowej  jest  tutaj  niewielki”.  Warunki  nie 
pozwalają także na wykorzystanie na szeroką skalę występujących tutaj cieków wodnych do 
celów energetycznych.
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4.2. Ocena aktualności studium w świetle  obowiązujących  ustaw

Od  dnia uchwalenia studium, sytuacja prawna w zakresie planowania przestrzennego w 
Polsce  uległa  znacznej  zmianie.  W  związku  z  wejściem  Polski  do  Unii  Europejskiej 
zmieniono  szereg  przepisów  mających  związek  z  zagospodarowaniem  przestrzennym, 
których wymogi powinny zostać uwzględnione w studium. 

„Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice” 
wymaga  analizy  i  weryfikacji  ustaleń  w  zakresie  regulacji  wprowadzonych   nowelizacją 
następujących ustaw i  rozporządzeń: 
– ustawa  z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

(Dz.U.2010.106.675);
– ustawa  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 

(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.);
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 ze 

zm.); 
–   ustawa z dnia  3 października  2008r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  
na środowisko  (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) wraz z ustawą z dnia 21 maja 2010r.  o 
zmianie  ustawy  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.119.804);

– ustawa z  16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.);
– ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.);
– ustawa z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (j.t.Dz.U.2007.19.115 ze zm.) 

wraz z  rozporządzeniem  Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 
1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430);

– ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t.Dz.U.2006.89.625 ze zm.);
–     ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2005.228.1947 ze 

zm.). 

 Ustawa  z  dnia  7  maja  2010  r.  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  
telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675):

Art. 46
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem miejscowym", nie może ustanawiać 

zakazów,  a  przyjmowane  w  nim  rozwiązania  nie  mogą  uniemożliwiać  lokalizowania  inwestycji  celu 
publicznego z zakresu łączności  publicznej,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  
gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2. Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie  
miejscowym,  dopuszcza  się  jej  lokalizowanie,  jeżeli  nie  jest  to  sprzeczne  z  określonym  w  planie  
przeznaczeniem terenu ani  nie narusza ustanowionych w planie  zakazów lub ograniczeń.  Przeznaczenie 
terenu na cele zabudowy wielorodzinnej,  rolnicze,  leśne,  usługowe  lub  produkcyjne  nie jest  sprzeczne  z 
lokalizacją  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej,  a  przeznaczenie  terenu  na  cele 
zabudowy jednorodzinnej nie jest  sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej  o nieznacznym 
oddziaływaniu.

3. W przypadku braku planu miejscowego lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 
innej  niż  infrastruktura  telekomunikacyjna  o  nieznacznym  oddziaływaniu  ustala  się  w  drodze  decyzji  o 
lokalizacji  inwestycji  celu publicznego,  na  warunkach określonych w ustawie  z dnia 27 marca 2003 r.  o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.8)).

 Przypis ww. ustawy istotny jest w kontekście art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu  przestrzennym,  zgodnie  z  którym  ustalenia  planów 
miejscowych  nie  mogą  naruszać  ustaleń  studium.  Analizowane  studium  nie 
wprowadza  dla  obszarów  objętych  ochroną  ze  względu  na  wysokie  walory 
kulturowe  i  krajobrazowe  zakazów,  które  naruszałyby  wymogi  ww.  ustawy. 
Zgodnie z wytycznymi Prezesa  Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w projekcie 
studium  należy  uwzględnić  regulacje  zawarte  w  przepisie  art.  46  ust.  1  ww. 
ustawy,  skutkujące  niestosowaniem  zakazów  lokalizowania  inwestycji  celu 
publicznego z  zakresu  łączności  publicznej  oraz  nieprzyjmowaniem rozwiązań 
uniemożliwiających lokalizowanie  ww.  inwestycji,  o  ile  są  one  zgodne  z 
przepisami odrębnymi. Uwzględnienie ww. regulacji  w projekcie studium ma na 
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celu  zapewnienie  ustawowej  (art.  9  ust.  4  ustawy  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym)  spójności  ustaleń  studium  z  ustaleniami 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  sporządzonych  dla 
realizacji  polityki  przestrzennej,  określonej  w  ww.  studium.  W  polityce 
przestrzennej określonej w projekcie studium należy uwzględnić kierunki rozwoju 
infrastruktury  telekomunikacyjnej,  zapewniając  techniczną  i  przestrzenną 
dostępność  do  systemów  telekomunikacyjnych  i  teleinformatycznych, 
funkcjonujących  na  rynku  usług  komunikacji  elektronicznej.  Stwierdza  się,  że 
ocenianie  studium  wymaga  weryfikacji  w  zakresie   dotyczącym  lokalizacji 
inwestycji  z  zakresu  łączności  publicznej.  Studium  zakłada  dalszą  poprawę 
standardów wyposażenia gminy  w systemy telekomunikacyjne,  w tym telefonii 
komórkowej.  W  ustaleniach  dotyczących  ochrony  wartości  kulturowych  i 
krajobrazowych nie zawiera ograniczeń w ich lokalizacji. 

 Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 
(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.);

Art. 18
1. Ochronę  zabytków  i  opiekę  nad  zabytkami  uwzględnia  się  przy  sporządzaniu  i  aktualizacji  koncepcji  

przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  strategii  rozwoju  województw,  planów  zagospodarowania  
przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza  
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego  
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu publicznego, decyzji  o warunkach zabudowy, decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  
decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej  lub decyzji  o  zezwoleniu na realizację inwestycji  w zakresie  
lotniska użytku publicznego.

2.  W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) określa  się  rozwiązania  niezbędne  do  zapobiegania  zagrożeniom  dla  zabytków,  zapewnienia  im  

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu;
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami.

 Analizowane  studium  spełnia  wymogi  ww.  przepisu,  ale  wymaga  aktualizacji  lub 
weryfikacji  uwzględniającej „Gminny program opieki nad zabytkami” oraz programy 
odnowy  wsi  dla  wsi  Zębowice,  Radawie  i  Knieja,  przyjęte  przez  Radę  Gminy 
Zębowice  oraz  weryfikacji  obiektów zabytkowych,  objętych  ochroną na  podstawie 
planów miejscowych. 

 Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 
ze zm.), w swoim art. 71 i art. 72 określa podstawowe wymogi stawiane studium:

Art. 71. 
1. Zasady  zrównoważonego  rozwoju  i  ochrony  środowiska stanowią  podstawę  do sporządzania  i  aktualizacji  (…)  

studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz  miejscowych  planów  
zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) określa  się  rozwiązania  niezbędne  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń,  zapewnienia  
ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu,
2) ustala  się  warunki  realizacji  przedsięwzięć,  umożliwiające  uzyskanie  optymalnych  efektów  w  
zakresie ochrony środowiska.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego  
walorów krajobrazowych.

Art. 72. 
1. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz  miejscowych  planach  

zagospodarowania  przestrzennego  zapewnia  się  warunki  utrzymania  równowagi  przyrodniczej  i  racjonalną  
gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji  
złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji  
tych złóż, 
3) zapewnianie  kompleksowego  rozwiązania  problemów  zabudowy  miast  i  wsi,  ze  szczególnym  
uwzględnieniem  gospodarki  wodnej,  odprowadzania  ścieków,  gospodarki  odpadami,  systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,
4) uwzględnianie  konieczności  ochrony  wód,  gleby  i  ziemi  przed  zanieczyszczeniem  w związku  z  
prowadzeniem gospodarki rolnej,
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,
6) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom,
7) uwzględnianie  innych  potrzeb  w  zakresie  ochrony  powietrza,  wód,  gleby,  ziemi,  ochrony  przed  
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz  w  miejscowych  planach  
zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań  
związanych  z ich zagospodarowaniem w strukturze  wykorzystania  terenu,  ustala  się proporcje  pozwalające na  
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zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
3. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz  w  miejscowych  planach  

zagospodarowania  przestrzennego  określa  się  także  sposób  zagospodarowania  obszarów  zdegradowanych  w  
wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1-3, określa się na podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do  
rodzaju planu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań.

5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na  
obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.
 Stwierdza się, że ocenianie studium spełnia wymogi art.  71 ust. 1 i art. 72 
ww.  ustawy,  ale  wymaga  aktualizacji  w  zakresie  sposobu  zagospodarowania 
obszarów  zdegradowanych  ,  w  tym  szczególnie  terenów  poeksploatacyjnych. 
Jednocześnie  studium  nie  spełnia  wymogów  art.  71  ust.  2  pkt  1  i  wymaga 
uzupełnienia o ustalenia dot. rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu 
zanieczyszczeń,  zapewnienia  ochrony  przed  powstającymi  zanieczyszczeniami 
oraz przywracania środowiska do właściwego stanu,

 Ustawa z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  
jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) wraz z ustawą z dnia 21 
maja  2010r.  o  zmianie  ustawy  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.119.804):

Art. 46
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1) koncepcji  przestrzennego zagospodarowania kraju,  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
2) polityk,  strategii,  planów lub  programów w dziedzinie  przemysłu,  energetyki,  transportu,  telekomunikacji,  
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,  
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3) polityk,  strategii,  planów  lub  programów  innych  niż  wymienione  w  pkt  1  i  2,  których  realizacja  może  
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną  
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Art. 53. 
       Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, uzgadnia z właściwymi organami, o  

których mowa w art. 57 i 58, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania  
na środowisko. Uzgodnienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.

 Ustawa  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wprowadziła obowiązek sporządzania dla projektu studium prognozy oddziaływania 
na  środowisko  oraz  poddania   projektu  studium  wraz  z  prognozą  procesowi 
uspołecznienia  dokumentów.   Ponieważ  analizowane  studium  sporządzone  i 
uchwalone zostało przed dniem wejścia w życie ww.  ustawy nie miało wykonanej 
prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  a  także  nie  zostało  poddane  wraz  z 
prognozą, upublicznieniu.  W przypadku zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice”,  pomimo  aktualizacji  jego 
ustaleń  w  wybranych  (nieaktualnych)  zakresach,  prognoza  oddziaływania  na 
środowisko winna oceniać  ustalenia studium w całości. 

 Ustawa  z  16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.) 
określa  podstawowe wymogi  ochrony przyrody:

Art. 3.
Cele ochrony przyrody realizowane są przez:
1) Uwzględnienie wymagań ochrony przyrody w (…)studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Art. 6 .
1. Formami ochrony przyrody są:

1) (…)
2) rezerwaty przyrody, 
3) (…)
4) obszary chronionego krajobrazu, 
5) (...)
6) pomniki przyrody, 
7) stanowiska dokumentacyjne, 
8) użytki ekologiczne, 
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9) zespoły przyrodniczo-ktrajobrazowe, 
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Art. 78. 
Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

Projekty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego, [ ], wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w 
zakresie tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę [ ]
 Studium wymaga weryfikacji ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie obszarów i obiektów objętych ochroną i projektowanych do ochrony na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

 Ustawa  z  dnia  18 lipca 2001r.  Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019  ze zm.),  w 
swoim  art.  81-82,  art.  84  oraz  art.  117  określa  podstawowe  wymogi  stawiane 
studium:

Art. 79.
2. Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej sporządza  
studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym  
prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią. 
Art. 80.
 Ochronę ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą realizuje się w szczególności przez:
4) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz  
utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.
Art. 81. 
Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.
Art. 82. 
1.Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmują:

1) tereny  między  linią  brzegu  a  wałem  przeciwpowodziowym  lub  naturalnym  wysokim  brzegiem,  w  który  
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska;

2) obszar  pasa  nadbrzeżnego  w  rozumieniu  ustawy  o  obszarach  morskich  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  
administracji morskiej;

3) strefę  przepływów  wezbrań  powodziowych  określoną  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  
podstawie studium, o którym mowa w art. 79 ust. 2.
Art. 83. 1. Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią obejmują tereny narażone na zalanie w przypadku:

1) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego;
2) zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych;
3) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

Art. 84. 
1. Obszary, o których mowa w art. 79 ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu (…), studium uwarunkowań i  

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (…).
Art. 118. 
Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt  2 (przyp. planu ochrony przeciwpowodziowej oraz  
przeciwdziałania skutkom suszy), uwzględnia się w (…)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 Studium spełnia  wymogi art. 82 i 83 i wymaga aktualizacji  w zakresie ustaleń 
planu  ochrony  przeciwpowodziowej  (obszary  zalewów  powodziowych  Q1% i  Q10%) 
opracowanego przez  właściwego dyrektora  regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
(w trakcie opracowania).

 Ustawa  z  dnia  21 marca 1985r.  o drogach publicznych (j.t.Dz.U.2007.19.115  ze 
zm.):

Art. 2. 
1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe,
2) drogi wojewódzkie,
3) drogi powiatowe,
4) drogi gminne.

Art. 6a. 
1. Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast  

będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
2. Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z  

zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których  
przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów  
miast.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu  
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga.

Art. 7. 
1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące  

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego  
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zarządu powiatu.
3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Art. 35.
1. Zarządca drogi sporządza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po  

sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.
2. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania  

przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej ochronę  
użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem.

 Studium  spełnia  wymogi art. 35 i nie wymaga aktualizacji w tym zakresie.

 Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t.Dz.U.2006.89.625 ze zm.) 
nakłada na gminę następujące obowiązki:

Art.  16
1. Przedsiębiorstwa  energetyczne  zajmujące  się  przesyłaniem  lub  dystrybucją  paliw  gazowych  lub  energii  

sporządzają  dla  obszaru  swojego  działania  plany  rozwoju  w  zakresie  zaspokojenia  obecnego  i  przyszłego  
zapotrzebowania  na  paliwa  gazowe  lub  energię,   uwzględniając  miejscowy  plan  zagospodarowania  
przestrzennego  albo  kierunki  rozwoju  określone  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  
przestrzennego gminy.

Art. 18
1) Do  zadań  własnych  gminy  w  zakresie  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną,  ciepło  i  paliwa  gazowe  należy  

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną na obszarze  gminy.

Studium  spełnia wymogi art. 16, ale  wymaga aktualizacji uwzględniającej  ustalenia „Planu 
zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną gminy Zębowice” oraz zmiany w 
zagospodarowaniu  przestrzennym,  w  tym  szczególnie  zmiany  polegające  na 
ograniczeniu  wielkości  terenów  rozwojowych  (uwzględniające  niekorzystne 
procesy demograficzne), rzutujące na potencjale potrzeby zaopatrzenia w gaz i 
energię.

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2005.228.1947 
ze zm.) określa podstawowe wymogi stawiane  studium:

Art. 48.
Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych  
ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, uwzględnia się w miejscowych planach  
zagospodarowania przestrzennego.

 Studium spełnia wymogi art. 48, ale ze względu na zakończenie eksploatacji 
niektórych złóż wymaga aktualizacji oraz weryfikacji ustaleń w tym zakresie. 

5. OCENA AKTUALNOŚCI PLANÓW MIEJSCOWYCH W ŚWIETLE USTAW ORAZ ICH 
AKTÓW WYKONAWCZYCH

5.1. Ocena aktualności planów miejscowych w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003r.
       o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanych do niej aktów 
       wykonawczych

Art.  15  ust.  2  obowiązującej  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)  określa  zakres  ustaleń 
wymaganych w projekcie planu obowiązkowo.  Z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  sierpnia  2003r.  w sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  
zagospodarowania  przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587)  określa  mi.  wymogi  dot.  skali 
opracowań  kartograficznych,  stosowanych  oznaczeń,  nazewnictwa  i   standardów  jakim 
powinien miejscowy plan odpowiadać.  Obowiązujące na obszarze gminy Zębowice plany 
miejscowe poddaje się ocenie pod kątem wymogów ww. przepisów. 

Należy zauważyć, że tylko jeden z sześciu obowiązujących planów miejscowych (m.p.z.p. 
wsi  Zębowice)  został  sporządzony  i  uchwalony  w  trybie  ustawy  o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.),  a  pozostałe  pięć  zostało 
sporządzonych  i  uchwalonych  w  trybie  nieobowiązującej  ustawy  o  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  tak więc a priori ich ustalenia nie spełniają wymogów obowiązującej ustawy 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co przedstawiono w tabeli poniżej.

TABELA 
ZGODNOŚĆ  OBOWIĄZUJĄCYCH  PLANÓW  MIEJSCOWYCH  Z  WYMOGAMI  USTAWY  O 
PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

pkt
WYMOGI ART. 15 UST. 2 USTAWY O 

PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM

m.p.z.p 
nr 1

mp.z.p. 
nr 2

mp.z.p. 
nr 3

mp.z.p. 
nr 4

mp.z.p. 
nr 5

mp.z.p. 
nr 6

1 przeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

2 zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego

NIE NIE NIE NIE NIE TAK

3 zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego

NIE** NIE** NIE** TAK*** TAK TAK

4 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

NIE* NIE* NIE* NIE* TAK TAK

5 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych

NIE NIE NIE NIE NIE TAK

6 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, maksymalną i 
minimalną intensywność zabudowy jako 
wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc 
do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

7 granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

NIE* NIE* NIE* NIE* TAK NIE*

8 szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

9 szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy

NIE* NIE* NIE* NIE* TAK TAK

10 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

11 sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów

NIE NIE NIE NIE TAK TAK

12 stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

1) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  przy  ul.  Łąkowej  we  wsi  Knieja, 
zatwierdzony uchwałą NR XXIV/160/97 Rady Gminy  Zębowice z dnia 29 sierpnia 1997r.;

2) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  mieszkaniowego 
jednorodzinnego przy ul. Ozimskiej we wsi Knieja, zatwierdzony uchwałą  NR XXVIII/189/98 Rady 
Gminy  Zębowice z dnia 25 marca 1998r.;

3) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  mieszkaniowo  - 
usługowego we wsi Knieja, zatwierdzony uchwałą NR XXIX/190/98 Rady Gminy  Zębowice z dnia 
25 marca 1998r.;

4) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  usługowo-
produkcyjnego  we  wsi  Radawie,  zatwierdzony  uchwałą  Uchwała  NR  III/23/98  Rady  Gminy 
Zębowice z dnia 23 grudnia  1998r.;

5) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  we  wsi  Radawie  zatwierdzony 
Uchwałą Nr XXVI/197/02 Rady Gminy Zębowice z dnia 26.04.2002r.;

6) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice,  zatwierdzony  uchwałą  NR 
XIX/143/2008 Rady Gminy  Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.

*      ustaleń planu nie uwzględniono ze względu na brak takich potrzeb;
**    z wyjątkiem dopuszczalnych poziomów hałasu;
***  z wyjątkiem ustaleń dla obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
      Turawskie.
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Każdy z planów spełnia wymogi  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r.  w  sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587) w zakresie formy rysunku planu oraz   stosowanych 
oznaczeń tzn.:
 rysunki planów wykonano na mapach pochodzących z państwowego zasobu 

geodezyjnego w skali 1 : 1000;
 oznaczenia stosowane na rysunkach planów są zgodne z podstawowymi barwnymi i 

literowymi oznaczeniami dotyczącymi przeznaczenia terenów, które należy stosować w 
projekcie planu. 

Rysunki  planów umożliwiają  jednocześnie  jednoznaczne  powiązanie  jego treści  z  treścią 
uchwały (z wyjątkiem tzw. oczywistej pomyłki dot. terenu oznaczonego symbolem 2UO w 
planie miejscowym wsi Zębowice), czym spełniają wymogi §8 ww. rozporządzenia.  

Podsumowując należy stwierdzić, co następuje:
1) żaden z planów uchwalonych w trybie ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym nie 

spełnia wymogów art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003.80.717 ze zm.), jednak ze względu na ich typowo „realizacyjny” charakter o 
czym świadczy niewielka powierzchnia obszaru objętego planem (jedna lub kilka działek 
przeznaczony  na  cele  wnioskowane  przez  właściciela  lub  inwestora)  a  także 
uwzględniając fakt, że część inwestycji została już zrealizowana,  brak jest potrzeby ich 
zmiany w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;

2) z  kolei  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice  spełnia 
wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 
ze zm.),  a w konsekwencji brak jest  potrzeby jego zmiany ze względu na wymogi ww. 
obowiązujących przepisów.

5.2. Ocena zgodności planów miejscowych z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. 
       o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675) 

W ocenie aktualności  obowiązujących planów miejscowych istotnym przepisem prawnym 
jest ustawa  z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
(Dz.U.2010.106.675), która weszła w życie 16 lipca 2010 roku.  Stanowi ona, że:
 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  nie  może  ustanawiać  zakazów,  a  

przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji  celu  
publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli  taka inwestycja jest zgodna z  
przepisami odrębnymi (art. 46 ust. 1);  

 przepis  art.  46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w  
życie ustawy (art. 75 ust. 1);

 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów  
miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w  
art. 46 ust. 1 (art. 75 ust. 2);

 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin  
określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe  
oraz dokumentację  prac  planistycznych  w celu  oceny  ich  zgodności  z  wymaganiami  
określonymi w art. 46 ust. 1 (art. 75 ust. 3);

 Jeżeli treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań  
określonych w art. 46 ust. 1, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku  
do którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie  
zastępcze. Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan  
zagospodarowania przestrzennego (art. 75 ust. 4);

 Koszty  zmiany  planu  miejscowego  ponosi  w  całości  gmina,  której  obszaru  dotyczy  
zarządzenie zastępcze (art. 75 ust. 5);

 Nie wydaje się zarządzenia zastępczego po upływie 18 miesięcy od dnia przedłożenia  
wojewodzie planu miejscowego (art. 75 ust. 6). 

33



W świetle ww.  przepisów w należy stwierdzić,  czy ustalenia obowiązujących na obszarze 
gminy  Zębowice  planów  miejscowych  naruszają  wymogi  art.  46  ust.  1  ww.   ustawy  o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tzn. czy w ustaleniach planu zostały 
określone  zakazy  lub  nakazy  uniemożliwiające  realizację  inwestycji  celu  publicznego  z 
zakresu łączności  publicznej,  a tym samym czy plany miejscowe naruszają wymogi  aktu 
prawnego wyższego rangą jakim jest ww. nowa ustawa.  W takim przypadku bowiem Wójt 
Gminy zobowiązany jest w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 
dnia 7 czerwca 2011 roku dostosować treść planu do wymagań ustawy. 

Od dnia wejścia w życie tej kontrowersyjnej ustawy Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako 
organ  opiniodawczy  w procedurze  sporządzania  miejscowych  planów zagospodarowania 
przestrzennego,  przygotował  wytyczne  dla  opracowania  nowych  dokumentów 
planistycznych. Wytyczne te służyły za podstawę oceny zgodności ustaleń obowiązujących 
na obszarze gminy Zębowice planów miejscowych z art. 46 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z 
ww.  wytycznymi  w  projekcie  planów  miejscowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na 
następujące zagadnienia:
a) należy uwzględnić  regulacje  zawarte  w ww.  przepisach ustawy o wspieraniu  rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 46 ust.1) tzn. plan nie może ustanawiać zakazów, 
a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu 
publicznego  z  zakresu łączności  publicznej,  w rozumieniu  ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja  jest zgodna przepisami 
odrębnymi.  Z  kolei  art.  46  ust.  2  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci 
telekomunikacyjnych  stwierdza,  że  przeznaczenie  terenu  na  cele:  zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej,  rolnicze  i  leśne,  (jak  też  różnego  rodzaju  zieleni 
urządzonych i nieurządzonych), usługowe i produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Dalsza część tego przepisu w 
przypadku  zabudowy  jednorodzinnej  uznaje  za  niesprzeczną  z  ww.  przeznaczeniem 
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu 
przepisów  art.  2  ust.  1  pkt  4  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci 
telekomunikacyjnych;

b) należy uwzględnić zmiany wprowadzone jednocześnie w obowiązujących przepisach, w 
tym szczególnie w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. 
U.2007.19.115  ze  zm.),  które  pozwalają  na  lokalizacje  w  pasach  drogowych 
infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  drogą,  jeżeli  warunki  techniczne  i  wymogi 
bezpieczeństwa  na  to  pozwalają.  Co  do  zasady,  lokalizacja  taka  wymaga  zgody 
właściwego  zarządcy  drogi,  jednak  zarządca  może  odmówić  takiej  zgody  wyłącznie 
wtedy,  jeżeli  ww.  lokalizacja  spowodowałaby  zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego,  naruszenie  wymagań  wynikających  z  przepisów  odrębnych  lub  miałyby 
doprowadzić  do  utraty  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  lub  rękojmi  w  zakresie  budowy, 
przebudowy lub remontu drogi;

c) należy  unikać  wprowadzania  (co  do  zasady)  zakazu  lokalizacji  sieci  i  urządzeń 
telekomunikacyjnych;

d) należy stosować w nazewnictwie z zakresu infrastruktury technicznej pojęcia określone w 
obowiązujących przepisach prawa. Pojęciami tymi są: "uzbrojenie terenu" w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będące "inwestycją 
celu  publicznego"  (też  w  rozumieniu  ww.  ustawy),  stanowiące  "budowle"  i  "obiekty 
liniowe"  w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  Ww. pojęcia mieszczą w sobie 
określenia:  "infrastruktura  telekomunikacyjna",  "infrastruktura  telekomunikacyjna  o 
nieznacznym  oddziaływaniu",  "sieć  szerokopasmowa",  "telekomunikacyjny  obiekt 
budowlany", zawarte ww. przepisach prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego i 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

e) nie należy dyskryminować lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych poprzez np. 
wprowadzenie odmiennych wysokości zabudowy dla budynków czy urządzeń innych niż 
telekomunikacyjne;

f) w definicji  "linii  zabudowy"  powinno  uwzględniać  się  tylko  budynki  wyłączając  z  tego 
zakresu budowle;
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g) nie należy uzależniać lokalizacji  sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od warunku np. 
dostępności do drogi publicznej;

h) nie należy wykluczać lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w granicach planu, 
na obszarach np. prawnej formy ochrony przyrody, poprzez wprowadzanie generalnego 
zakazu  lokalizacji  wszelkich  inwestycji  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

i) w przypadku ustalenia lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na terenach zabudowy 
śródmiejskiej,  przestrzeni  publicznych,  stref  ochrony  konserwatorskiej,  zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej  czy  też  na  budynkach  można  ustalić  w  zasadach 
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  wymóg  kształtowania  stosownej  formy 
architektonicznej dla tych urządzeń czy też ich maskowania.

Zgodność ustaleń obowiązujących na obszarze gminy Zębowice planów  miejscowych z art. 
46  ustawy  o wspieraniu  rozwoju  usług i  sieci  telekomunikacyjnych oraz ww.  wytycznymi 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

TABELA  4
ZGODNOŚĆ  USTALEŃ   PLANÓW  MIEJSCOWYCH  Z  USTAWĄ  O  WSPIERANIU  ROZWOJU 
USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

LP. NAZWA PLANU
USTALENIA PLANU SPRZECZNE 

Z ART. 46   USTAWY, 
OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY 
TELEKOMUNIKACYJNEJ

WNIOSKI

1
.

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. 
Łąkowej we wsi Knieja, 
zatwierdzonego uchwałą NR 
XXIV/160/97 Rady Gminy 
Zębowice z dnia 29 sierpnia 1997r.

Plan nie zawiera ustaleń 
uniemożliwiających lokalizację 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 
ani też nie określa  zasad jej 

lokalizacji. Jednocześnie 
dopuszcza sytuowanie 

infrastruktury technicznej w pasach 
drogowych dróg.

Ustalenia planu nie są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy.

Brak jest potrzeby dokonywania zmiany 
planu ponieważ  jego ustalenia nie 

naruszają  art. 46 ustawy.  
Realizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej może odbywać się 
zgodnie z wymogami ustawy, jako aktu 

wyższego rzędu niż plan miejscowy.
2
.

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego przy ul. Ozimskiej 
we wsi Knieja, zatwierdzonego 
uchwałą  NR XXVIII/189/98 Rady 
Gminy  Zębowice z dnia 25 marca 
1998r.

Plan nie zawiera ograniczeń 
uniemożliwiających lokalizację 

infrastruktury telekomunikacyjnej 
ani też nie określa  zasad jej 

lokalizacji. Jednocześnie 
dopuszcza sytuowanie 

infrastruktury technicznej w pasach 
drogowych dróg

Ustalenia planu nie są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy.

Brak jest potrzeby dokonywania zmiany 
planu ponieważ  jego ustalenia nie 

naruszają  art. 46 ustawy.  
realizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej może odbywać się 
zgodnie z wymogami ustawy, jako aktu 

wyższego rzędu niż plan miejscowy.
3
.

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowo - 
usługowego we wsi Knieja, 
zatwierdzonego uchwałą NR 
XXIX/190/98 Rady Gminy 
Zębowice z dnia 25 marca 1998r.

Plan nie zawiera ograniczeń 
uniemożliwiających lokalizację 

infrastruktury telekomunikacyjnej 
ani też nie określa  zasad jej 

lokalizacji. Jednocześnie 
dopuszcza sytuowanie 

infrastruktury technicznej w pasach 
drogowych dróg

Ustalenia planu nie są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy.

Brak jest potrzeby dokonywania zmiany 
planu ponieważ  jego ustalenia nie 

naruszają  art. 46 ustawy.  
Realizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej może odbywać się 
zgodnie z wymogami ustawy, jako aktu 

wyższego rzędu niż plan miejscowy.
4
.

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów 
budownictwa usługowo-
produkcyjnego we wsi Radawie, 
zatwierdzonego uchwałą Uchwała 
NR III/23/98 Rady Gminy  Zębowice 
z dnia 23 grudnia  1998r.;

W §2 pkt.2 dotyczącym terenu 
UPR, przeznaczonym pod 

rzemiosło produkcyjne i usługowe z 
dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej   plan dopuszcza 
„lokalizację obiektów o działalności 

mogącej pogorszyć stan 
środowiska”  jednocześnie 

„zakazuje  lokalizacji inwestycji 
szkodliwych dla zdrowia i życia 

ludzi”.

Ustalenia planu nie są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy., w tym 
szczególnie z jej ust. 2, ponieważ 

sytuowanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej nie jest sprzeczne z 
określonym w planie przeznaczeniem 

terenu, jeśli nie naruszy ustanowionych w 
planie zakazów i ograniczeń. 

Brak jest jednak potrzeby dokonywania 
zmiany planu ponieważ  jego ustalenia 

nie naruszają  art. 46 ustawy.
Realizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej może odbywać się 
zgodnie z wymogami ustawy, jako aktu 
wyższego rządu niż plan miejscowy, z 

wyjątkiem sytuowania urządzeń 
telekomunikacyjnych zaliczanych obecnie 

do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko (co 
wydaje się zgodne z zasadami ochrony 
środowiska na terenie zabudowanym 
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przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową.  

5
.

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów we wsi 
Radawie przyjęty Uchwałą Rady 
Gminy Nr XXVI/197/02 z dnia 
26.04.2002r.

Na terenach :MN, MR, MN/U, UKR, 
plan zabrania lokalizowania 
obiektów i urządzeń usługowych 
zaliczanych do kategorii 
przedsięwzięć  mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, które 
zawsze wymagają sporządzenia 
raportu oddziaływania na 
środowisko oraz co do których 
obowiązek sporządzenia raportu 
może być wymagany. 
Ponadto na terenie UKR oraz na 
obiekcie sakralnym zakazuje 
montażu nowych urządzeń 
(masztów, anten, nadajników itp.) 
nie służących obiektowi kultu 
religijnego.

Ustalenia planu  są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy, w tym 

szczególnie z jej ust. 1, bowiem plan 
ustanawia wyraźny zakaz sytuowania 

„masztów, anten i nadajników”.
Plan należy zmienić w zakresie 

ustaleń §7 ust. 1 tzn. należy w inny 
sposób ustalić zasady sytuowania 

dominant przestrzennych oraz urządzeń 
technicznych i budowlanych na terenie 

UKR.

6. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zębowice, 
zatwierdzonego uchwałą NR 
XIX/143/2008 Rady Gminy 
Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.

Na terenach : 3MN, 4MN, 5MN, 
1RM, 2RM, MU,  MP, 1UO, RR, 
PS- w planie znajdują się 
ograniczenia wysokości 
pozostałych obiektów budowlanych 
Na terenie UK – w planie 
obowiązuje zakaz : podejmowania 
wszelkich działań mogących obniżyć 
walory estetyczne i architektoniczne 
obiektu, w tym szczególnie 
sytuowania masztów i anten 
radiowych i telekomunikacyjnych 
oraz innych konstrukcji i urządzeń 
na terenie i elewacji kościoła,  
Na terenach : 1ZP, 2 ZP, ZS, KP 
plan zakazuje lokalizacji 
nadziemnych  sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, z 
wyłączeniem oświetlenia terenu.
Na terenie ZC plan wprowadza 
zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych stanowiących 
dominanty przestrzenne, 
konkurencyjne dla zabytkowego 
kościoła
Dla całego terenu objętego planem 
obowiązuje :
Dostęp do usług 
telekomunikacyjnych – poprzez 
rozbudowę istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej, kanalizacją 
kablową oraz  zakaz sytuowania 
na obszarze objętym planem 
anten nadawczo-odbiorczych 
telefonii bezprzewodowej.
Dla całego terenu objętego planem: 
wyklucza się sytuowanie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 
wymagających sporządzenia 
raportu oddziaływania 
obligatoryjnie,

Ustalenia planu  są sprzeczne z 
wymogami art. 46 ustawy, w tym 

szczególnie z jej ust. 1, bowiem plan 
ustanawia wyraźny zakaz sytuowania 
anten nadawczo-odbiorczych telefonii 

bezprzewodowej oraz  zakaz 
podejmowania wszelkich działań 

mogących obniżyć walory estetyczne i 
architektoniczne obiektu, w tym 

szczególnie sytuowania masztów i anten 
radiowych i telekomunikacyjnych oraz 

innych konstrukcji i urządzeń na terenie i 
elewacji kościoła (§22 ust. 1 pkt 2 lit a i 

§44 ust. 7).  
W następujących przepisach plan nie 

spełnia wymogów wytycznych wydanych 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej - §10 ust. 2 pkt 9, §11 ust. 
2 pkt 9, §13 ust. 2 pkt 12, §15 ust. 2 pkt 8, 
§16 ust. 2 pkt 8, §20 ust. 2 pkt 7, §22 ust. 

1 pkt 2 lit a, §23 ust. 2 pkt 8, §25 ust. 2 
pkt 6, §30 ust. 1 pkt 2, §44 ust. 7. 
Plan należy zmienić w zakresie 

ustaleń §22 ust. 1 pkt 2 lit a i §44 ust. 7 
tzn. zlikwidować lub  w inny sposób 

zapisać ww. ustalenia planu. 
Za dyskusyjną należy uznać zmianę 

planu w zakresie ustalonych wysokości 
dla innych niż budynki obiektów 

budowlanych. Pomimo tego, że  ustalenia 
te nie spełniają wymogów wytycznych 
Prezesa UKE, to wypełniają wymogi 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w zakresie obowiązku 

ochrony  kształtowania ładu 
przestrzennego i ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków.

Opracowanie własne – M.O.

Ustawa z dnia  7 maja 2010 roku  o wpieraniu  rozwoju  usług i  sieci  telekomunikacyjnych 
(Dz.U.2010.106.675) została wprowadzona jako tzw. specustawa. W ocenie autora niniejszej 
analizy  narusza  ona  w  zasadniczy  sposób  przepisy  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2003.80.717  ze  zm.)  zdejmując  z 
wszelkich   inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  telekomunikacyjnej  obowiązek  stosowania 
podstawowych zasad ustalonych w art. 1 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wymogów ustalonych dla planów miejscowych w jej art. 15. Zgodnie z 
nimi w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy się kierować:
 wymaganiami ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
 walorami  architektonicznymi i krajobrazowymi;
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 wymaganiami ochrony środowiska;
 wymaganiami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 wymaganiami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 walorami ekonomicznymi przestrzeni;
 potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa;
 potrzebami  interesu publicznego.
Specustawa   o  wpieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych  wprowadziła 
zasadę  nieobowiązywania  ww.  wymagań  dla  wszelkich  inwestycji 
telekomunikacyjnych,  ponieważ   interes  publiczny  polegający  na  zapewnieniu 
ludności dostępu do usług telekomunikacyjnych uznano za nadrzędny nad każdym 
innym interesem publicznym, w tym także obejmującym potrzebę ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, ładu przestrzennego, przyrody  czy walorów krajobrazowych. 
W  świetle  specustawy,  wbrew  rozsądkowi,   żadne  zasady  ochrony  ładu 
przestrzennego,  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych  oraz  krajobrazowych  nie 
dotyczą inwestycji z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (bowiem w świetle jej 
wymogów  można  zniszczyć  wszystko,  jeśli  to  zapewni  nam  dostęp  do  usług 
telekomunikacyjnych). 

Obowiązek dostosowania ustaleń obowiązujących planów miejscowych do wymogów art. 46 
ww. ustawy wynika z art. 75 ust. 2, zgodnie z którym (cyt.) „W terminie 12 miesięcy od dnia  
wejścia  w życie  ustawy,  gminy  dostosują  treść  planów miejscowych  obowiązujących  na  
obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1”.  Jednocześnie ustęp 3 
ww. artykułu nakłada na wójta obowiązek, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ww.  
termin  tzn.  do  dnia  23  lipca  2011  roku  przedłożenia  wojewodzie  obowiązujących 
planów  miejscowych  wraz  z  dokumentacją  prac  planistycznych,  w  celu  oceny 
zgodności z wymaganiami w art. 46 ust. 1 ustawy. Jeżeli treść przedłożonych planów 
miejscowych  nie  została  dostosowana  do  wymagań  określonych  w art.  46  ust.  1, 
wojewoda  zmienia plan miejscowy dla obszaru (w stosunku do którego nie dokonano 
odpowiednich  zmian)  oraz  wydaje  w  tej  sprawie  zarządzenie  zastępcze,  które 
wywołuje skutki prawne takie jak plan miejscowy, a kosztami zmiany planu obciąża w 
całości gminę, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. Tak więc w przypadku 
gdy  rada  gminy  nie  podejmie  się  sporządzenia   zmiany  obowiązujących  planów 
miejscowych  winna przesłać je wraz z dokumentacją planistyczną, przed dniem 23 
lipca  2011  roku  do  Wojewody  Opolskiego,  który  dokona  stosowanych  zmian 
zarządzeniem zastępczym.  

W  świetle  wymogów  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych 
(Dz.U.2010.106.675)  Rada  Gminy  Zębowice  powinna  podjąć  się  zmiany  wszystkich 
obowiązujących ww. planów miejscowych. W opinii autora niniejszej analizy niezbędna jest 
zmiana wyłącznie tych planów,  których ustalenia naruszają wymogi art. 46 ww. ustawy, tzn. 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów we wsi  Radawie  (poz.  5) 
oraz  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice  (poz.  6). 
Pozostałe obowiązujące plany miejscowe należy przesłać do Wojewody Opolskiego, który 
być może podejmie (lub nie) czynności, do których jest uprawniony na podstawie ustawy tzn. 
dokona zmiany planu w formie zarządzenia zastępczego. 

5. WNIOSKI

5.1. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany studium

Niniejsza  analiza  wykazała,  że  obowiązujące  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zębowice”  uchwalone  uchwałą  Nr  XXIII/155/05 
Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2005roku:
1) uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego kraju;  
2) uwzględnia  cele  strategii  rozwoju  oraz  ustalenia  planu  zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego, z wyjątkiem zasad gospodarki odpadami, które 
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wymagają aktualizacji ze względu na jego zmiany na poziomie regionalnym (przyjętym 
dla powiatu oleskiego - zgodnie z planem gospodarki odpadami);

3) zapewnia  realizację   przyjętych strategicznych celów rozwoju  gminy,  jednak potrzeba 
realizacji niektórych (szczegółowych) celów rozwoju przyjętych w strategii rozwoju gminy 
oraz  innych  dokumentach,  zatwierdzonych  przez  radę  gminy,  wymaga  weryfikacji  i 
aktualizacji ustaleń studium w zakresie:
− systemu  odbioru  i  oczyszczania  ścieków  (ze  względu  na  odejście  od  realizacji 

planowanego  centralnego  systemu  odbioru  i  oczyszczania  ścieków  na  korzyść 
systemu oczyszczalni lokalnych i przydomowych);
− przestrzeni  służących  organizacji   imprez  masowych  (kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych);
− zagrożeń  dla  środowiska  wynikających  ze  zmian  w  zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przyjętych zasad ochrony środowiska i jego zasobów, pod kątem 
realizacji  celów  krótkookresowych  i  środniookresowych  ustalonych  w  „Programie 
ochrony środowiska”;
− możliwości  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  zasilaniu 
energetycznym obszaru gminy;

4) wnioski złożone  o zmianę studium (łącznie 5 wniosków):
− w  jednym  przypadku  nie  wymaga  uwzględnienia  ponieważ  nie  narusza  ustaleń 

studium;
− w  dwóch  przypadkach  nie  wymaga  zmiany  studium,   lecz  sporządzenia  planu 

miejscowego  lub  dokonania   zmiany  planu  miejscowego  (teren  wsi  Radawie  i 
Zębowice);

− w jednym przypadku wniosek wymaga negatywnego rozpatrzenia,  ze względu na 
położenie  wnioskowanego  terenu,  nieuzasadniony  koszt  realizacji  infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej oraz dalsze rozpraszanie zabudowy;

− w  jednym  przypadku  wymaga  uwzględnienia  w  studium  tzn.  studium  wymaga 
aktualizacji polityki przestrzennej przyjętej dla terenów poeksploatacyjnych po złożu 
„Kocury”;

5) ustalenia studium zachowały aktualność w około 30%, około 60% wymaga aktualizacji 
lub  weryfikacji,  a  10%  zagadnień  wymaga  uzupełnienia  zgodnie  ze  zmianami 
wprowadzonymi  do  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
(Dz.U.2003.80.717 ze zm.) w zakresie:
− dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, pod kątem 

zmian przeznaczenia  terenów w wyniku  wydanych  decyzji  administracyjnych  oraz 
weryfikacji  wielkości terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice;

− stanu  środowiska,  w  tym  szczególnie  wymogów  ochrony  przyrody  i  środowiska, 
uwzględniających opracowany „Program ochrony środowiska”;

− stanu  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej, 
uwzględniających ustalenia zawarte w Gminnym Programie Opieki  nad Zabytkami 
opracowanym w 2006r., programach odnowy wsi Zębowice, Radawie i Knieja oraz 
aktualizacji   listy  obiektów  objętych  ochroną  na  podstawie  planu  miejscowego, 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oraz  stanowisk archeologicznych (zgodnie z 
AZP);

− warunków i jakości życia mieszkańców,  w tym ochrony ich zdrowia,  stosownie do 
zmieniającej się sytuacji demograficznej;

− występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym  uwzględnienia zalewów powodziowych Q1% i Q10%  dla rzeki Libawy (w trakcie 
opracowania przez RZGW);

− występowania  udokumentowanych  złóż  kopalin  oraz  występowania  terenów 
górniczych  wyznaczonych  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  ze  względu  na 
zakończenie eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin;

− stanu  systemów  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  stopnia 
uporządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej,  energetycznej  oraz  gospodarki 
odpadami zgodnie z przyjętym dokumentami (tzn. Programem gospodarki odpadami 
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oraz Planem zaopatrzenia w gminy ciepło,  energię elektryczną  i gaz;
− wskaźników  dotyczących  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów  tzn. 

parametry  i  wskaźniki  urbanistyczne  dla  wyróżnionych  zespołów  zabudowy  oraz 
wytyczne do określenia tych wymagań w planach miejscowych;

6) w świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz.U.2004.118.1233) podjęcie zmiany studium jest  równoznaczne z aktualizacją 
wszystkich danych z zakresu uwarunkowań rozwoju ponieważ:
− dane  zawarte  w  materiałach  planistycznych,  sporządzonych  na  potrzeby  projektu 

studium, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i 
uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-8 ustawy,

− dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów 
odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na 
dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu, zgodnie z art. 11 pkt.  4 ustawy;

7) forma  i  treść  studium   spełnia  wymogi  art.  10  ust.  2  ww.  ustawy  oraz  wymagania 
stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.  w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 12323);

8) studium  spełnia  wymagania  przepisów  odrębnych,  ale  jego  ustalenia  wymagają 
weryfikacji i aktualizacji ustaleń w świetle:
− ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

(Dz.U.2010.106.675), 
− ustawy  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 

(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.);
− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 ze 

zm.):
− ustawy z  16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.);
− ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.);
− ustawy  z  dnia  10 kwietnia  1997r.  Prawo energetyczne (j.t.  Dz.U.2006.89.625 ze 

zm.).

Ponieważ analizowane studium zostało sporządzone i  uchwalone przed dniem wejścia w 
życie  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na  
środowisko  (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) nie miało wykonanej prognozy oddziaływania na 
środowisko, a także nie zostało poddane wraz z prognozą, upublicznieniu.  W przypadku 
zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zębowice”,  pomimo  aktualizacji  jego  ustaleń  w  wybranych  (nieaktualnych)  zakresach, 
prognoza winna oceniać  oddziaływanie ustaleń studium na środowisko w całości.

W wyniku analizy i oceny  aktualności obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice”, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/155/05 
Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2005roku, przeprowadzonej zgodnie z wymogami 
art.  32 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.80.717 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w  sprawie  zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  
przestrzennego gminy (Dz.U.2004.118.1233) stwierdza się
 

BRAK AKTUALNOŚCI STUDIUM

spowodowany  głównie  zmianami  obowiązującego  prawa  w  zakresie   planowania  i 
zagospodarowania przestrzennego i innych ustaw, związanych z gospodarką przestrzenną. 
Zmiany obowiązującego prawa były skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zaktualizowane  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  Zębowice  wraz  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  poddane  ponownie 
uspołecznionej  procedurze,   sprzyjać  będzie realizacji  polityki  przestrzennej  powszechnie 
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akceptowalnej  przez  lokalną społeczność,  polityki  realizującej  jednocześnie cele rozwoju 
społeczno-gospodarczego  ujęte w strategii rozwoju gminy. 

5.2. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany miejscowych planów 
        zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza  analiza  wykazała,  że  ustalenia  obowiązujących  na  obszarze  gminy  planów 
miejscowych nie naruszają  ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Zębowice”  w  zakresie  przeznaczenia  terenów.   Plany  miejscowe 
sporządzone i uchwalone przed wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  (tzn.  uchwalonych  przed  2003r.),  nie  uwzględniają  ustaleń  studium  (i 
obowiązujących przepisów odrębnych) w następującym zakresie:
 polityki przestrzennej przyjętej dla ochrony zasobów przyrody i krajobrazu:

– nie ustalono zasad ochrony dla obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – 
Turawskie  (chronionego  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody oraz  ww. 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego). 

 polityki przestrzennej w zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacji:
– nie  wprowadzono  odrębnych  ustaleń  dla  dróg  publicznych  oraz  dla  dróg 

wewnętrznych,  zgodnie ze studium i obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Jednocześnie  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sporządzony  dla  wsi 
Zębowice wykazał, że ustalenia studium wymagają  weryfikacji  zasad i wielkości terenów 
wskazanych  pod  nową  zabudowę,  w  tym  szczególnie  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Analiza wykazała także, że następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujące  na obszarze gminy,  uchwalone  przed wejściem w życie  ustawy z dnia  27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) 
nie spełniają w znacznym stopniu jej wymogów (i wymagają ich aktualizacji):
1) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  przy  ul.  Łąkowej  we  wsi 

Knieja, zatwierdzony uchwałą NR XXIV/160/97 Rady Gminy  Zębowice z dnia 29 sierpnia 
1997r.;

2) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  przy  ul.  Ozimskiej  we  wsi  Knieja,  zatwierdzony 
uchwałą  NR XXVIII/189/98 Rady Gminy  Zębowice z dnia 25 marca 1998r.;

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowo 
-  usługowego  we  wsi  Knieja,  zatwierdzony  uchwałą  NR  XXIX/190/98  Rady  Gminy 
Zębowice z dnia 25 marca 1998r.;

4) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budownictwa  usługowo-
produkcyjnego  we  wsi  Radawie,  zatwierdzony  uchwałą  Uchwała  NR  III/23/98  Rady 
Gminy  Zębowice z dnia 23 grudnia  1998r.

Dwa obowiązujące plany spełniają wymogi ww. ustawy i z tego względu brak jest potrzeby 
ich aktualizacji:
1) miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  we  wsi  Radawie 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/197/02 Rady Gminy Zębowice z dnia 26.04.2002r.;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice, zatwierdzony uchwałą 

NR XIX/143/2008 Rady Gminy  Zębowice z dnia 20 listopada 2008r.

Jednocześnie analiza wykazała, że obowiązujące plany miejscowe uchwalone przed 2003r. 
nie naruszają wymogów art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i  
sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675), a z kolei:  

− miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  we  wsi  Radawie 
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/197/02 z dnia 26.04.2002r.,
− miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice, 
zatwierdzonego uchwałą NR XIX/143/2008 Rady Gminy  Zębowice z dnia 20 listopada 
2008r.;

naruszają  wymogi  ww.  ustawy  ,  a  w  konsekwencji  ich  ustalenia  wymagają  weryfikacji 
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zgodnie z art. 46 i art. 75 ww. ustawy. 

5.3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium

(PROJEKT)
Uchwała Nr .................../11

Rady Gminy  Zębowice 
z dnia  ....................2011r.

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) )  i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.2) ) Rada Gminy  Zębowice uchwala co następuje:

§1
Przystępuje  się  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/155/05 
Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2005 roku, obejmującej w szczególności:
1) aktualizację ustaleń studium zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 

marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn.  zm.)  oraz rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia  2004r.  w 
sprawie  zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233), z uwzględnieniem wyników 
oceny aktualności studium; 

2) weryfikacji ustaleń  studium pod kątem spójności  następującymi dokumentami:
a) planem  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  Opolskiego,  przyjętym 

uchwałą  nr  XLIII/505/2010 Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  28 września 
2010r.; 

b) uchwałą Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie 
przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice i jej zmiana przyjęta uchwałą Nr IV/32/2011 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r.;

c) uchwałą Nr XXVIII/212/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 roku 
w sprawie przyjęcia aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji  Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice;

d) uchwałą  Nr  XXIII/182/2009   Rady  Gminy  Zębowice   z  dnia  29.04.2009  roku,  w 
sprawie  przyjęcia  Projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice;

e) uchwałą  Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”;

f) uchwałą  Nr XV/104/08 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 23.04.2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014”;

g) uchwałą  Nr XXXVI/263/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010 roku w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”;

h) uchwałą  Nr XXXVI/262/2010 Rady Gminy Zębowice,  z dnia 25 sierpnia 2010 roku w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2008 – 2017”;

i) „Gminnym Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Zębowice”;
3) weryfikacji ustaleń studium pod kątem wymogów następujących przepisów odrębnych:

a) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
(Dz.U.2010.106.675), 

b) ustawy  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 
(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.);
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c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 ze 
zm.):

d) ustawy z  16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2009.151.1220 ze zm.);
e) ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.);
f) ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t.Dz.U.2006.89.625 ze zm.).

§2
Zmianę  studium  należy   sporządzić  z  uwzględnieniem  wymogów  ustawy  z  dnia  3 
października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach   oddziaływania  na  środowisko  
(Dz.U.2008.199.1227 ze zm.). 

§3
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie  po  obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

.................................

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz.  
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.  
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z  
2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr  28, poz. 146 i Nr  
106, poz. 675).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z  
2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr  
127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24,  
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i

5.4. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planów

(PROJEKT)
Uchwała Nr .................../11

Rady Gminy  Zębowice 
z dnia  ....................2011r.

w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zębowice 

§1
Przystępuje  się  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  wsi  Zębowice,  zatwierdzonego  uchwałą  NR  XIX/143/2008  Rady  Gminy 
Zębowice z dnia 20 listopada 2008r. w celu doprowadzenia jego ustaleń do zgodności z w 
art. 46 i 72,  ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

(treść uchwały uzależniona od decyzji Rady Gminy)
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(PROJEKT)
Uchwała Nr .................../11

Rady Gminy  Zębowice 
z dnia  ....................2011r.

w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenów we wsi Radawie 

§1
Przystępuje  się  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenów we wsi Radawie, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/197/02, Rady 
Gminy Zębowice z dnia 26.04.2002r, w celu doprowadzenia jego ustaleń do zgodności z w 
art. 46 i 72,  ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

(treść uchwały uzależniona od decyzji Rady Gminy)

_________________________________________koniec___________________________________

Autor mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
mgr Janusz Oleszczuk
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