
Projekt

z dnia  14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 9 listopada 2017 r.

 NR ....................

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)  oraz uchwały Nr XXI/133/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 
26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kępa,  Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres i przedmiot obowiązywania uchwały

§ 1. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa 
zatwierdzonego uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (ogł. Dz. Urz. Woj. 
Op. z 2012 r., poz. 342 ) - w granicach określonych na rysunku  planu zwana w dalszej części uchwały zmianą 
w planie.

2. Stwierdza się, że wprowadzona zmiana w planie nie narusza  ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany przyjętego uchwałą Nr XLII/294/14  Rady Gminy 
Łubniany z dnia 29 października 2014 roku.

3. Celem wprowadzenia zmiany w planie jest:

1) przywrócenie pierwotnego przeznaczenia terenu pod zabudowę pominiętego omyłkowo na zasadniczym 
rysunku planu, o którym mowa w §1.1.

4. Integralną częścią zmiany w planie stanowiącej treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek zmiany planu sporządzony na fragmencie rysunku planu z oznaczeniem terenu objętego zmianą 
o którym mowa w §1.1., stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian w planie - stanowiące 
załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany w obowiązującym planie jest:

1) teren oznaczony symbolem R w rejonie ul. Miłej (obecnie działka nr 793/16) w granicach jak oznaczono na 
załączniku nr 1 niniejszej uchwały,

2) dla terenu o którym mowa w pkt 1.1  przywraca się pierwotne przeznaczenie nadane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady 
Narodowej z dnia 27 lutego 1984 r. z wprowadzonymi zmianami (Dz. U. z 1995 r. Nr 9, poz.43) 
a pominięte omyłkowo na rysunku planu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kępa uchwalonego uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (opubl. Dz. U. 
Woj. Op. 2012 r., poz. 342) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
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3) teren objęty zmianą w planie włącza się do terenu oznaczonego w planie  symbolem 4MN – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) dla terenu objętego zmianą w planie obowiązują ustalenia w zakresie przeznaczenia podstawowego, 
dopuszczalnego, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego  określone w § 32. pkt. 1, 2, 3, 4, obowiązującego planu 
zasadniczego.

§ 3. 1. Dla  terenu wprowadzanej  zmiany  w planie obowiązują pozostałe następujące ustalenia planu 
zasadniczego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w rozdz. 4 § 10-12;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. 5 § 13-16;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  zawarte w rozdz. 6 § 
17-18;

4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych  zawarte w rozdz. 7 §19 - 20;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w rozdz. 8 § 21;

6) zasady i warunki scalania oraz  podziału nieruchomości zawarte w rozdz. 9 § 22;

7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawarte w rozdz. 
10 § 23;

8) tereny komunikacji zawarte w rozdz. 11 § 24-29;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte w rozdz. 12 §30.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych ustaleniami planu i wprowadzonej zmiany obowiązują aktualne 
przepisy odrębne.

Rozdział 2.
Przepisy końcowe

§ 5.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 6.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie 
internetowej Gminy Łubniany.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 9 listopada 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 
w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 216 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Łubniany rozstrzyga, co następuje:

Realizacja wprowadzonej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa 
nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz określenia zasad ich finansowania, w związku z czym nie rozstrzyga się w sprawie j.w. Zmiana 
w planie dotyczy przywrócenia pierwotnego przeznaczenia terenu pominiętego omyłkowo na rysunku 
planu. Dla wprowadzanej  zmiany w planie  zostało uwzględnione istniejące planowane wyposażenie wsi 
Kępa w zakresie infrastruktury technicznej określone w planie zasadniczym.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 9 listopada 2017 r.

Rozstrzygniecie do uchwały nr …………………….. Rady Gminy Łubniany z dnia 
………………….. 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kępa o rozpatrzeniu uwag do projektu planu:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Rada Gminy Łubniany, biorąc pod uwagę stanowisko Wójta Gminy, iż 
w okresie wyłożenia projektu zmiany w planie, które odbyło się w dniach od 10 lipca 2017 r. do 8 sierpnia 
2017 r., oraz w okresie do dnia 29 sierpnia 2017 r., na składanie uwag do projektu zmiany w planie nie zostały 
wniesione uwagi wymagające rozstrzygnięcia w związku z tym nie rozstrzyga się j.w.
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Uzasadnienie

projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Rada Gminy Łubniany podjęła dnia 26 września 2016 r. uchwałę Nr XXI/133/16 w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Kępa zatwierdzonego uchwałą Nr XII/86/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. (opubl. w Dz. U. Woj. Op. 2012,
poz. 342).

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa została podjęta w celu
przywrócenia pierwotnego przeznaczenia terenu pod zabudowę, który został omyłkowo przeznaczony pod
użytkowanie rolnicze i oznaczony na rysunku planu symbolem R.

Teren obejmujący działkę nr 793/16 położony w rejonie ul. Miłej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady
Narodowej z dnia 27 lutego 1984 r. z wprowadzonymi zmianami ( Dz. U. z 1995 r. Nr 9, poz. 43) został
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

W trakcie prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
uchwalonego uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (opubl. Dz. U. Woj.
Op. 2012 r. poz. 342) został omyłkowo wykreślony z przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i przeznaczony pod użytkowanie rolnicze oznaczone symbolem R. W związku z zamiarem
budowy przez właściciela terenu budynku mieszkalnego w formie bliźniaczej jak na działce sąsiedniej
w celu umożliwienia realizacji niezbędnym jest wprowadzenie w planie zmiany w tym zakresie.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Z uwagi na
niewielki zakres i przedmiot wprowadzanej zmiany w planie projekt zmiany w planie przeprowadzono
w procedurze niezbędnej do dokonania zmiany w planie. Zawiadomione zostały jednostki i organy
uprawnione do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich
zmian. Do opiniowania i uzgodnień projekt zmiany w planie przekazano jednostkom które odpowiedziały
na zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany o przystąpieniu do wprowadzenia zmiany w planie.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany dotychczasowych zasadniczych rozwiązań w planie, stanowi
jego korektę głównie na rysunku planu.

W ramach wprowadzanej zmiany w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
nie zostały wprowadzone nowe inwestycje, które należą do zadań własnych gminy. Wprowadzona zmiana
w planie nie zakłada budowy nowych dróg gminnych oraz sieci infrastruktury technicznej finansowanych
z budżetu gminy

1.Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.

Projekt zmiany w planie uwzględnia wymagania zachowania ładu przestrzennego które zostały określone
w tekście ustaleń podstawowego planu: teren zmiany został włączony do terenu istniejącej i planowanej
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Miłej oznaczonej na rysunku podstawowym planu symbolem 4MN
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.Walory architektoniczne i krajobrazowe:

Wieś Kępa cechują średnie walory architektoniczne i obejmują one głównie istniejącą zabudowę
zlokalizowaną w ciągu drogi ulicy Opolskiej. Rejon ulicy Miłej to będąca w realizacji nowa zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Pod względem różnorodności krajobrazowej wieś jest stosunkowo bogata,
wszystkie najwartościowsze twory przyrody zlokalizowały się w południowej części wsi.

3.Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych:

Ustalenia planu mimo iż wieś nie przedstawia szczególnych uwarunkowań środowiska wprowadza
ustalenia jego ochrony. W trakcie sporządzania podstawowego rysunku planu wsi Kępa zostały ujawnione
zbiorniki wód podziemnych GZWP nr 335 i 336 z których nr 336 przebiegał
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowej zmiany w planie. W trakcie sporządzenia zmiany
w planie według zaktualizowanych danych zasięg występowania GZWP nr 336 nie obejmuje obszaru
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objętego zmianą w związku z tym została usunięta granica jego przebiegu. Zmiana na pozostałym obszarze
planu zostanie dokonana w trakcie zmiany planu po dokonaniu jego oceny. Na terenie przedmiotowej
zmiany występują gleby niskich klas bonitacyjnych. Ustalenia zmiany planu gminy Łubniany na podstawie
której przedmiotowy teren został przeznaczony pod zabudowę uwzględniał przepisy ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W pozostałym zakresie zmiana w planie uwzględnia wymogi
ochrony środowiska określone w planie podstawowym w rozdz.

4.Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Teren objęty zmianą nie jest chroniony na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

5.Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych

Ustalenia zmiany w planu nie wprowadzają przedsięwzięć, których emisja zanieczyszczeń mogłaby
wpłynąć na zdrowie ludzi. Na obszarze objętym planem brak jest przestrzeni publicznych które
wymagałyby zapewnienia potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

6.Walory ekonomiczne przestrzeni

Przestrzeń wsi Kępa nie posiada cech które można by ująć w kategoriach ekonomicznych.
Zainteresowanie wsią do inwestowania jest średnie i dotyczy głównie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w związku z położeniem wsi w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola.

7.Prawo własności

Teren objęty zmianą w planie stanowi prywatną własność.

8.Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Wieś Kępa położona jest w znacznym oddaleniu od granic państwa i nie wymaga określenia
szczególnych warunków dla jej obronności i bezpieczeństwa.

9.Potrzeby interesu publicznego

Teren objęty zmianą nie wymaga ustalenia potrzeb w tym zakresie.

10.Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych

Teren objęty zmianą nie wymaga ustalenia dodatkowych potrzeb w tym zakresie.

11.Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzeniem zmiany w  miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ,w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w planie wsi Kępa zostało podane do publicznej
wiadomości poprzez:

- obwieszczenie w gazecie lokalnej Trybunie Opolskiej

- obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i na tablicy ogłoszeń we wsi Kępa.

Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 10 lipca 2017 r. do
8 sierpnia 2017 r. i do dnia 29 sierpnia 2017 r. na składanie uwag do projektu zmiany w planie.

12.Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

W trakcie sporządzania projektu zmiany w planie zachowane zostały zasady jawności i przejrzystości
procedur planistycznych. Pracownicy Urzędu Gminy udzielali informacji zainteresowanym
i udostępniali do wglądu projekt zmiany w planie i sporządzone dokumenty. Dyskusja publiczna nad
projektem zmiany w planie odbyła się 11 lipca 2017 r.

13.Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności.

Przyszli mieszkańcy zabudowy mieszkaniowej planowanej na terenie objętym zmianą będą dostatecznie
zaopatrzeni w wodę pitną z wodociągu komunalnego.
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