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UZASADNIENIE 

 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073, ze zm.) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Głubczycach, jest 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 

Podstawą sporządzenia ww. projektu planu, jest uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Głubczycach 
z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głubczyce. 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce, zwany dalej planem, 
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 2017r. poz. 1073, ze zm.), w tym: 

1) uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury w odniesieniu do 
kategorii terenów ustalonych w planie:  
– MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
– MWU  – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej), 
– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
– MNU  –  tereny zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinnej) – usługowej, 
– U – tereny zabudowy usługowej, 
– UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
– US – tereny usług sportu i rekreacji, 
– UP – tereny zabudowy usług publicznych, 
– RU – teren obsługi produkcji i produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych, 
– RM  - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
– PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej, w tym 

zabudowy usług handlu, 
– B,S – tereny składów i magazynów, zabudowy usługowej, w tym zabudowy usług handlu, 
– R – tereny rolnicze, 
– ZP – tereny zieleni urządzonej, 
– ZI  – tereny zieleni izolacyjnej, 
– ZNN – tereny zieleni nieurządzonej, 
– ZD – tereny ogrodów działkowych, 
– ZC – tereny cmentarza, 
– WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych: płynących wraz z brzegami, urządzeniami 

wodnymi, stawy, 
– IS – tereny zabudowy usług specjalnych, 
– KDGp – tereny dróg publicznych klasy Gp – główna ruchu przyspieszonego (projektowana 

obwodnica miasta Głubczyce), 
– KDG  – tereny  dróg publicznych klasy G – główna, 
– KDZ  – tereny dróg publicznych klasy Z – zbiorcza, 
– KDL  – tereny dróg publicznych klasy L – lokalna, 
– KDD  – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa, 
– KDW  – tereny dróg wewnętrznych, 
– KX  – tereny wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych, 
– KS – tereny miejsc do parkowania, garaży,  
– KP – tereny wydzielonych ciągów pieszych, 
– KK  – teren infrastruktury kolejowej, 
– ITE – tereny urządzeń infrastruktury  technicznej – elektroenergetyka, 
– ITW  – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – wodociągi, 
– ITG  – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – gazownictwo, 
– ITK  – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja, 
– ITO  – teren gospodarki odpadami, 
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a) plan, biorąc pod uwagę wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 
zachowuje w zdecydowanej większości  istniejące funkcje terenów. Ustalając przeznaczenia 
terenów oraz sposób ich zagospodarowania, Organ sporządzający – Burmistrz Głubczyc, 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 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), 

c) uwzględniono, w planie, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie struktur 
przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu 
przestrzennego1: 
– lokalizacje nowych terenów przeznaczonych, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, mieszkaniowo (jednorodzinnej) – usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, 
mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej), zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, 
uwzględniają zwartość jednostki osadniczej – miasta Głubczyce –  zostały ustalone jako 
kontynuacja lub uzupełnienie obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – 
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, w tym również przy uwzględnieniu 
generalnie kontynuacji istniejących układów komunikacyjnych, obsługujących miasto 
Głubczyce,  

d) nowe tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy 
usługowej zostały ustalone poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno – przestrzennej w granicach jednostki osadniczej (miasta Głubczyce), w celu 
zminimalizowania uciążliwości związanych z produkcją i obsługą produkcji w stosunku do 
zabudowy mieszkaniowej. Zostały ustalone zgodnie z ustaleniami studium. Można uznać, iż 
lokalizacje w kontekście dostępu do dróg publicznych układu zewnętrznego oraz bliskość 
ośrodków miejskich, po stronie polskiej (Kędzierzyn – Koźle, Opole, Racibórz), a po stronie 
czeskiej (Krnov), kreują dogodną dostępność komunikacyjną gminy –  w kontekście czynnika 
transportochłonności, mającego wpływ na sprawne działanie gospodarki (transport surowców, 
wytworzonych produktów, ludzi), 

e) lokalizowanie nowej zabudowy, poprzez wyznaczenie terenów w planie, nastąpiło w sposób 
umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako 
podstawowego środka transportu, 

f) plan zapewnia rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 
– plan ustala tereny wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych wydzielonych ciągów pieszych, 
ponadto, zgodnie z ustaleniami planu, w ramach przynależnego zagospodarowania terenów, 
można realizować ścieżki rowerowe, drogi rowerowe, ścieżki piesze. Powyższe ustalenia planu 
pozwolą na realizację rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, 
w powiązaniu i z uwzględnieniem już istniejących tras rowerowych, w tym w ramach części 
wiejskiej gminy Głubczyce oraz powiatu Głubczyce; 

 
2) uwzględniono, w planie, walory architektoniczne i krajobrazowe miasta – w szczególności ochronę 

ekspozycji w percepcji krajobrazu miasta – wież kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP oraz 
ochronę innych dominujących obiektów o wartościach zabytkowych. Plan ustala zakaz realizacji 
turbin wiatrowych, ponadto ustala maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 36m 

                                                 
1 Transportochłonność wynika ze stopnia współdziałania transportu z poszczególnymi strefami działalności w gospodarce. (…) 
Wielkość transportochłonności uzależniona jest w znacznym stopniu od ilości produkowanych wyrobów, czynników, które umożliwiają 
sprawne działanie gospodarki (stopień rozwoju systemu produkcyjnego, wielkość obrotów, gospodarowania itd.) i od ilości 
przemieszczeń ludności (SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE) 
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(z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz z zastrzeżeniem 
wysokości ustalanych dla poszczególnych terenów), dla dominant wysokościowych – wież kościoła 
parafialnego p.w. Narodzenia NMP ustala się maksymalną wysokość nie więcej niż 70,00 m 
(uwzględniającą stan faktyczny); 

3) uwzględniono, w planie, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, w szczególności: 
a) w planie została oznaczona forma ochrony przyrody, ustanowiona i chroniona na mocy przepisów 

ustawy o ochronie przyrody: pomnik przyrody – aleję lip drobnolistnych, (tilia cordata), 
wielorzędową (dwu lub trzy rzędowa) przy drodze z Tarnkowa do Głubczyc,   

b) dla terenów objętych planem wprowadzono ustalenia dotyczące ochrony wód podziemnych oraz 
uwzględniono fakt, że obszar miasta jest zaopatrywany w wodę z ujęć wód podziemnych 
usytuowanych na terenach oznaczonych, na rysunku planu, symbolami 1 ITW , 2 ITW,  w oparciu 
o układ sieci infrastruktury technicznej, dopuszczono również wykorzystanie innych źródeł 
zaopatrzenia w wodę, 

c) dla obszaru objętego planem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo ochrony środowiska (Poś) 
w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu (jak dla terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 
pkt.1 ww. ustawy, faktycznie zagospodarowanych). Obowiązek podjęcia działań na rzecz ochrony 
środowiska przed hałasem powstaje z chwilą pojawienia się faktycznego zagospodarowania 
terenu, ze względu na które to zagospodarowanie, z mocy przepisów ustawy Poś, wymagana jest 
ochrona środowiska przed hałasem,   

d) w ramach opracowywania planu nie wystąpiono z wnioskiem o zgodę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze, gdyż zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017r. 
poz. 1161) – art. 10a – przepisów rozdziału 2 ww. ustawy (Ograniczenia przeznaczenia gruntów 
na cele nierolnicze i nieleśne) nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach 
administracyjnych miast, 

e) w ramach obszaru objętego planem nie występują tereny stanowiące lasy. 
Prognoza oddziaływania na środowisko szczegółowo odnosi się do istniejących komponentów 
środowiska przyrodniczego, ich stanu ilościowego i jakościowego, a także opisuje prognozowany 
wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska; 

4) uwzględniono, w planie, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
a) w planie zostały oznaczone zabytki (ruchome, nieruchome), chronione na mocy przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do rejestru zabytków województwa 
opolskiego, 

b) w planie zostały ustalone obiekty o wartościach zabytkowych (w tym ujęte w Gminnej Ewidencji 
Zabytków), chronione prawem miejscowym i oznaczone na rysunku planu, 

c) w planie zostały oznaczone zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego 

d) została ustalona strefa „OW” – obserwacji archeologicznych, dla ochrony stanowisk 
archeologicznych o określonej lokalizacji, nie wpisanych do rejestru zabytków województwa 
opolskiego (z numerem stanowiska), ponadto zostały oznaczone, na rysunku planu, zabytki 
(stanowiska)  archeologiczne o nieokreślonej lokalizacji lub lokalizacji bliżej nieokreślonej, nie 
wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego, z numerem stanowiska, 

e) w planie zostały ustalone strefy „A” ochrony konserwatorskiej, strefa „B” ochrony 
konserwatorskiej, w szczególności dla ochrony kompozycji urbanistycznej układu osadniczego 
miasta, 

f) w planie zostały ustalone strefy: „K” ochrony krajobrazu kulturowego, „E” ekspozycji dla ochrony 
walorów widokowych pasmowego układu zieleni w dolinie rzeki Psiny, w celu ochrony 
przyrodniczych elementów krajobrazowo – kompozycyjnych, 

g)  na terenie gminy plan nie ustala  dóbr kultury współczesnej; 



 4 
 

5) uwzględniono, w planie, wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także 
potrzeby osób niepełnosprawnych: 
a) w obszarze, objętym planem, zostały uwzględnione obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, 
b) w obszarze, objętym planem, nie występują obszary osuwania się mas ziemnych (osuwiska 

nieaktywne i osuwiska aktywne); 
c) plan ustala minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową na terenach oznaczonych symbolami MWU , U, UC, US, UP, PU, B,S, ZD, ZC, KS, 
IS; 

6) uwzględniono, w planie, walory ekonomiczne przestrzeni – nastąpi wykorzystanie istniejącego układu 
komunikacyjnego, umożliwiającego, poprzez realizację zjazdów publicznych lub indywidualnych, 
dostęp do układu dróg publicznych zewnętrznych. Nowe tereny z podstawowym przeznaczeniem dla 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej zostały wyznaczone 
w obszarach przylegających do istniejącej obwodnicy miasta Głubczyce i projektowanego jej odcinka 
(w ciągu drogi publicznej klasy główna ruchu przyspieszonego) i poprzez istniejący i projektowany 
układ dróg publicznych niższych klas będą miały dostęp do ww. układu dróg układu zewnętrznego. 
Nowe tereny dla zabudowy mieszkaniowej zostały wyznaczone, w szczególności przy uwzględnieniu 
istniejącego układu komunikacyjnego obsługującego miasto Głubczyce. Nastąpi maksymalne 
wykorzystanie infrastruktury technicznej, w szczególności w zakresie zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę (z SUW usytuowanego w obszarze objętym planem). Odprowadzenie ścieków komunalnych 
z obszaru objętego planem nastąpi do istniejącej oczyszczalni ścieków usytuowanej w obszarze 
objętym planem, w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej. Plan dopuszcza odprowadzanie 
ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków bądź lokalnych oczyszczalni ścieków. Ponadto plan 
ustala, iż neutralizowanie ścieków przemysłowych winno nastąpić poprzez stosowanie 
specjalistycznych urządzeń i technologii przed odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków; 

7) uwzględniono prawo własności, a także potrzeby interesu społecznego – poprzez udział społeczeństwa 
w trakcie sporządzania planu: 
a) złożone wnioski w sprawie zmiany obowiązującego planu miejscowego, zostały rozstrzygnięte 

przez Organ sporządzający – Burmistrza Głubczyc, na etapie przystąpienia do sporządzania 
planu, Organ sporządzający również rozpatrzył wnioski, jakie wpłynęły przed terminem i po 
terminie obligatoryjnego składania wniosków, 

b) etap wyłożenia do publicznego wglądu stanowił kolejny po etapie opiniowania i uzgadniania: 
− w obligatoryjnym terminie składania uwag wpłynęły, na podstawie przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ……… uwagi,  
− Burmistrz Głubczyc rozpatrzył wszystkie uwagi w obligatoryjnym terminie w następujący 

sposób: ………………………………………………………………………………………….., 
− Burmistrz Głubczyc rozpatrzył również uwagi wniesione na podstawie przepisów ustawy 

o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wpłynęło ……………………….;  

8) potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju – na etapie składania wniosków do planu 
zarówno Wojewódzki Sztab Wojskowy z siedzibą w Opolu jak również Śląsko Oddział Straży 
Granicznej w Raciborzu nie zgłosiły wniosków dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;  

9) uwzględniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych – plan ustala zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym 
telekomunikacji w oparciu o istniejące i projektowane urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych. W sytuacji realizacji ustaleń miejscowego planu nastąpi 
maksymalne wykorzystanie istniejących dróg publicznych, przewodów i urządzeń infrastruktury 
technicznej, nastąpi budowa nowych dróg publicznych, nowych przewodów i urządzeń infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, w zakresie koniecznym i niezbędnym; 

10) zgodnie z wymogami art. 17 ustawy zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad planem:  
a) w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym, o przystąpieniu do sporządzenia planu, wpłynęły wnioski, 
które w większości zostały rozpatrzone pozytywnie przez Organ sporządzający plan – Burmistrza 
Głubczyc; 

b) plan, zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poddany 
został procedurze wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od ……… r. do ………… r., z 
nieprzekraczalnym terminem składania uwag do …………., w wyniku procedury wyłożenia, 
wpłynęły, na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
………….. uwagi (w obligatoryjnym terminie składania uwag); 

10) procedura planistyczna została przeprowadzona z zachowaniem jej jawności i przejrzystości. 

2. Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy – realizacja ustaleń planu będzie związana 
z realizacją dróg publicznych gminnych, odcinków sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, miejsc 
rekreacji codziennej, może być również związana z realizacją inwestycji celu publicznego z zakresu sportu 
i rekreacji,  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 i społeczne wynikające, w szczególności ze zwiększenia 
ilości zakładów produkcyjnych i handlowych na swoim terenie (prognozowane obciążenia gminy oraz 
wpływy do budżetu gminy z tytułu realizacji ustaleń planu określa prognoza skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego).  

3. Zgodność z wynikami analizy  – Organ sporządzający – Burmistrz Głubczyc 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 można ocenić zgodności planu z wynikami analizy, o 
której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dokumentacja prac planistycznych planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego jego 
zgodności z prawem, została sporządzona z godnie 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, plan stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki 
inwestycyjnej na obszarze objętym planem. 


