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UZASADNIENIE 
do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary 

w granicach administracyjnych miasta Głubczyce  
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz.778, ze zm.) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Głubczycach, jest projekt 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach 
administracyjnych miasta Głubczyce (11 obszarów), sporządzony w trybie nowego planu, zwany dalej planem 
lub miejscowym planem. 
Podstawą sporządzenia ww. projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest 
uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary 
w granicach administracyjnych miasta Głubczyce, zmieniona uchwałą Nr IX/75/15 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwany projektem planu, został wykonany 

zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 17÷ 20, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymogów ustalonych w art. 1 ust. 2 ÷ 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778, ze zm.), w tym: 
1) zostały uwzględnione wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury w odniesieniu 

do kategorii terenów ustalonych w projekcie planu:  
− MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
− MW  - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
− U   - tereny zabudowy usługowej, 
− UP - teren zabudowy usług publicznych, 
− ZP - tereny zieleni urządzonej, 
− KDD -  tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowa. 
a) ustalając przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania, Organ sporządzający – 

Burmistrz Miasta Głubczyce, ważył interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane 
w postaci wniosków do projektu planu, a także wziął pod uwagę analizy środowiskowe zawarte 
w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym prognozowany wpływ ustaleń projektu planu 
na poszczególne elementy środowiska, 

b) w odniesieniu do zasad kształtowania zabudowy – dla terenów zgodnie z ich podstawowym 
przeznaczeniem zostały ustalone, w projekcie planu, wskaźniki zagospodarowania terenów 
i parametry kształtowania zabudowy (uwzględniające wskaźniki zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, ustalone w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce), z następującymi wyjaśnieniami: 
– w ramach „Szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym” została ustalona powierzchnia działki dla zabudowy szeregowej nie 
mniejsza niż 180 m², szerokość frontu działki nie mniejsza niż 6,00 m. Studium, w ramach 
kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów ustala 
wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu, w tym między innymi dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej m. in. „minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki 
budowlanej: 250÷300 m² dla zabudowy szeregowej, 400÷500 m² dla zabudowy bliźniaczej, 
700÷1500 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (..,.)”. Jednocześnie zapisy ww. 
studium łagodzą dolną granicę powierzchni działki dla zabudowy w tym szeregowej 
(kontynuacja ww. zapisu w studium): zezwala się na lokalizację zabudowy na działkach 
mniejszych niż ww. (na terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, 
zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja 
miejsca).W granicach administracyjnych miasta Głubczyce występują tereny o historycznie 
ukształtowanych podziałach (mniejszych niż ww.), tereny, na których występują działki 
mniejsze niż ww. (położone w obszarach centralnych miasta). Sytuacja, kiedy występują 
działki mniejsze niż ww., w granicach administracyjnych miasta, wskazuje na sąsiedztwo 
i tradycję miasta (w tym zakresie), co uzasadnia stosowanie mniejszej działki dla zabudowy 
szeregowej, dopuszczonej w obowiązującym studium. Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli 
zaistniały, przewidziane w studium ww. przesłanki (przesłanki te należy interpretować 
rozdzielnie, co oznacza w praktyce, że zaistnienie którejkolwiek z nich uprawnia do 
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odstąpienia od minimalnej powierzchni działki dla wskazanych w studium typów zabudowy, 
w tym szeregowej), to zasadne jest, ustalenie w przedmiotowym projekcie planu, niższej 
wartości minimalnej powierzchni działki dla zabudowy szeregowej, 

c) uwzględniono, w projekcie planu, efektywne gospodarowanie przestrzenią, oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych; 

d) wprowadzono zasady ochrony i kształtowania środowiska w postaci nakazów i zakazów 
ograniczających negatywne oddziaływanie uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju, 
przede wszystkim, wprowadzono rozwiązania planistyczne zapewniające ochronę wód 
podziemnych, oraz określone zostały zasady prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, 
zaopatrzenia w gaz, ciepło, energię elektryczną, telekomunikację, na terenach objętych projektem 
planu. Projekt planu uwzględnia tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska (w zakresie ochrony przed hałasem). W projekcie planu wprowadzono 
granicę strefy "E", ochrony ekspozycji dla ochrony walorów widokowych pasmowego układu 
zieleni wzdłuż rzeki Psiny;  

2) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
uwzględniono poprzez wskazanie na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej "B", która 
obejmuje w całości teren oznaczony symbolem 1 UP, a następnie ustalono wymagania w zakresie 
ochrony. Ustalenia dotyczące parametrów dla nowej zabudowy uwzględniają cechy budownictwa 
rodzimego w kontekście „Studium kształtowania zespołów osiedleńczych i zasady realizacji obiektów 
architektonicznych Regionu Opolskiego jako kontynuacji cech budownictwa rodzimego” aut. 
INTERARCH Biuro Badawczo Projektowe Wrocław 1994r. 

3) potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględniono m.in. poprzez ustalenie wskaźników pozwalających 
na realizację minimalnej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową; 

4) w obszarach objętych projektem planu nie występują zagrożenia mające wpływ na zdrowie 
i bezpieczeństwo ludzi i mienia: obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, obszary na których 
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, obszary osuwania się mas 
ziemnych; 

5) uwzględniono, w projekcie planu, walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności poprzez 
utrzymanie i kontynuację na obszarze objętym planem istniejących oraz planowanych funkcji. Nastąpi 
wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego, umożliwiające, poprzez realizację zjazdów 
publicznych lub indywidualnych, dostęp do układu dróg publicznych. Generalnie nowe tereny, 
w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zostały wyznaczone, przy 
uwzględnieniu dostępności do istniejącego układu komunikacyjnego, w tym poprzez projektowane do 
realizacji drogi publiczne klasy dojazdowa z poniższymi zastrzeżeniami. Teren oznaczony symbolem 
3 MN  stanowi fragment działki nr 702/1 bezpośrednio przylegającej do pasa drogowego drogi 
publicznej – ul. 1-szej Armii Wojska Polskiego, ww. teren może mieć również dostęp do drogi 
publicznej – ul. Morawskiej poprzez fragment działki nie objęty przedmiotowym projektem planu 
i projektowaną drogę oznaczoną symbolem 1 KDD (stanowiącą przedłużenie ul. Morawskiej). Teren 
oznaczony symbolem 8 MN ma dostęp do drogi publicznej – ul. Wrocławskiej poprzez działkę 
nr 880/9, będącą własnością Gminy Głubczyce i stanowiącą dojazd i zespół parkingowy obsługujący 
teren sporu i rekreacji (stadion). Teren oznaczony symbolem 1 MW  ma dostęp do drogi publicznej 
gminnej – ul. Morawskiej poprzez działkę nr 667/24, stanowiącą własność Gminy Głubczyce;  

6)  nastąpi maksymalne i racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej.  

2. Stanowisko właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, o których 
mowa w  art. 17 pkt 6 lit b tiret czwarty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wyrażone w procedurze sporządzenia niniejszego planu dowodzi, że projekt tego planu spełnia wymogi 
obronności i bezpieczeństwa państwa. W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia 
planu, wyżej wymienione organy nie zgłosiły żadnych wniosków dotyczących potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa. Na kolejnym etapie procedury opiniowania i uzgadniania ww. 
Organy………………………………………………………………...  
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3. Potrzeby interesu publicznego zostały uwzględnione przez Organ sporządzający – Burmistrza Miasta 
Głubczyce, poprzez uwzględnienie wniosków złożonych do projektu planu, przez osoby fizyczne oraz 
przez organy opiniujące i uzgadniające.  

4. W sytuacji realizacji ustaleń planu nastąpi maksymalne wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, nastąpi budowa nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy, w zakresie koniecznym i niezbędnym. 

5. Podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w tych pracach poprzez:  
a) ogłoszenie, obwieszczenie oraz zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach 
administracyjnych miasta Głubczyce wraz z podaniem terminów o zbieraniu wniosków do planu, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

b) wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu z zachowaniem 
przepisów dotyczących zawiadomień i uzgodnień zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planu, 

c) ogłoszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej) i zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu 
do publicznego wglądu i możliwości składania uwag do planu, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur planistycznych 
poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie sporządzania projektu planu. 

7. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, – Organ sporządzający nie dokonał analizy, 
o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w związku z powyższym, Rada Miejska w Głubczycach, nie podjęła stosownej uchwały 
o której mowa w art. 32 ust. 2. Biorąc powyższe pod uwagę, nie występuje podstawa formalna do 
dokonania oceny zgodności sporządzania przedmiotowego projektu planu z wynikami analizy, o której 
mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Wpływ ustaleń projektu planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy – realizacja ustaleń planu będzie 
związana z realizacją dróg publicznych gminnych, odcinków sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej co 
będzie stanowiło obciążenie budżetu Gminy Głubczyce. Gmina może liczyć, w sytuacji uchwalenia 
i wejścia w życie planu jako prawa miejscowego, na zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatku od 
nieruchomości w miarę realizacji ustaleń planu, z tytułu opłaty planistycznej, jak również na długofalowe 
korzyści ekonomiczne, wynikające w szczególności ze wzrostu podatków od nieruchomości 
(prognozowane obciążenia gminy oraz wpływy do budżetu gminy z tytułu realizacji ustaleń planu określa 
prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego).  

Dokumentacja prac planistycznych projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę 
Opolskiego jego zgodności z prawem, jest sporządzana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 
z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze 
objętym planem. 

 


