
 

UZASADNIENIE  

ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU  

ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

PRZY SPORZĄDZANIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

WSI ŁUBNIANY, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/89/19 RADY GMINY ŁUBNIANY  

Z DNIA 25 LISTOPADA 2019 R. 

 

Podstawa Prawna 

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres 

uzasadnienia. 

Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łubniany. Udział społeczeństwa w opracowywaniu 

dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania 

przedstawiono w tabeli. 
 
 

Etap  
Sposób zawiadomienia 

Ilość wniosków 
 uwzględnionych/ 

nieuwzględnionych 

Ilość uwag 
uwzględnionych
/nieuwzględnio

nych 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie 
o przystąpieniu do 
sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i o 
przeprowadzaniu 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 1 marca 2018 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin składania 
wniosków został określony na 26 marca 
2018 r. 

0/22   Ustawa z dnia 3 
października 2008 
roku o udostępnianiu 
informacji o 
środowisku  
i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa 
w ochronie 
środowiska oraz o 
ocenach 
oddziaływania  
na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2018 r., poz. 1945) 

Obwieszczenie 
o wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 20 grudnia 2018 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 3 
stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. 
Termin składania uwag został określony 
na 15 lutego 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 21 
stycznia 2019 w siedzibie Urzędu Gminy 
w Łubnianach na godz. 15:00 

 

 150/172 

Obwieszczenie 
o ponownym 
wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 18 marca 2019 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 26 
marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. 
Termin składania uwag został określony 
na 10 maja 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 15 
kwietnia 2019 w siedzibie Urzędu Gminy 
w Łubnianach na godz. 15:00 

 

 0/5 



 

Obwieszczenie 
o ponownym 
wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 9 września 2019 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Łubnianach 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 
16 września 2019 r. do 14 października 
2019 r. Termin składania uwag został 
określony na 28 października 2019 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 
7 października 2019 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Łubnianach na godz. 15:00 
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Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wpłynęły dwadzieścia dwa wnioski, które dotyczyły wskazywania nowej zabudowy 

mieszkaniowej. Wnioski nie zostały uwzględnione głównie ze względu na brak zgodności ze studium. 

Pierwsza dyskusja publiczna odbyła się 21 stycznia 2019 r. i uczestniczyło w niej dziesięć osób. Dyskusja 

była bardzo ożywiona i dotyczyła wielu kwestii. Pytania dotyczyły możliwości przeznaczania w projekcie 

planu terenów do zabudowy. Wyjaśniano, że nie wszystkie tereny można objąć możliwością zabudowy, 

gdyż nie byłoby to zgodne ze studium. Wiele głosów dotyczyło sprzeciwu wyznaczenia dużego obszaru 

przeznaczonego na południu wsi pod usługi. Wyjaśniano, że na skutek złożonych uwag istnieje 

możliwość zmiany przeznaczenia terenu usługowego lub też znaczne jego pomniejszenie. Wskazywano 

również na problem lepszego sposobu poinformowania mieszkańców o prowadzonych procedurach 

planistycznych. Pytano również o bardziej ogólne, nie mniej bardzo ważne kwestie dotyczące całościowej 

wizji rozwoju wsi. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły 322 uwagi, które dotyczyły rozmaitych 

kwestii, w tym m.in. braku zgody na powstanie rozległych terenów usługowych w części południowej 

sołectwa. Uwagi dotyczyły również szczegółów zabudowy na poszczególnych terenach. Na skutek 

złożonych uwag zrezygnowano z terenów usługowych. Następnie nastąpiło kolejne wyłożenie do 

publicznego wglądu w dniach od 26 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. W dyskusji publicznej w dniu 

15 kwietnia 2019 r. uczestniczyło osiem osób. Pytania dotyczyły możliwości zmiany przeznaczenia terenu 

przemysłowo-usługowego na mieszkaniowe, mieszkaniowego na mieszkaniowo-usługowy oraz zapisów 

dotyczących geometrii dachów. Dyskutowano o tych problemach oraz ponownie poinformowano 

o możliwości składania uwag do projektu mpzp. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło pięć 

uwag, które nie zostały uwzględnione, dotyczyły one możliwości zmiany przeznaczenia poszczególnych 

terenów. 

Projekt mpzp sołectwa Łubniany został uchwalony 17 czerwca 2019 r. uchwałą nr IX/57/19, 

a następnie został on uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.56.2019.AD z dnia 7 sierpnia 

2019 r. W związku z rozstrzygnięciem nastąpiła konieczność zmiany projektu w odpowiednim zakresie 

oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 7 października 

2019 r., jednak nie przybył nikt zainteresowany. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły trzy 

uwagi, z czego dwie zostały uwzględnione, a jedna nieuwzględniona. Uwagi nie dotyczyły spraw 

związanych z ochroną środowiska. Wnoszono o zmianę przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe, 

umożliwienie handlu detalicznego oraz zmianę przeznaczenia na tereny RM. Ostatnia uwaga nie została 

uwzględniona, gdyż wnioskowany teren położony jest w obrębie terenów leśnych. 

Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający 

możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy. 


