
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach 

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378, poz. 11) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 42 
pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględnia się wnioski wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, wyszczególnione w pozycjach 1, 
2, 10, 11, 13, 14 Załącznika. 

2. Uwzględnia się częściowo wniosek wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, wyszczególniony w pozycji  5, 
7 Załącznika. 

3. Pozostawia się bez rozstrzygnięcia wnioski wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, wyszczególnione w pozycjach 3, 
4, 6, 8, 9, 12, 15 Załącznika. 

4. Nie uwzględnia się wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, wyszczególnionych w pozycji 
16, 17 Załącznika. 

§ 2. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest załącznik określający wykaz wniosków wniesionych na 
podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy 
Kościelnej w Luboszycach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. planowania przestrzennego Urzędu 
Gminy Łubniany. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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 Załącznik do Zarządzenia nr 25/2021 
Wójta Gminy Łubniany z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KOŚCIELNEJ W LUBOSZYCACH  

Lp. 
Data wpływu 

wniosku 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Prezydenta miasta 
Opola 

Uwagi 
wniosek 

uwzględniony 
wniosek 

nieuwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 20.03.2020 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Opolu 
ul. Krakowska 51 
45-018 Opole 

Akceptacja proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko. 

obszar planu uwzględniony ――― ――― 

2. 23.03.2020 
Wojewoda Opolski 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują zadania 
rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

obszar planu uwzględniony ――― ――― 

3. 24.03.2020 

Wojewódzki Sztab 
Wojskowy 
ul. Kościuszki 45 
45-063 Opole 

Nie zgłasza wniosków. obszar planu ――― ――― 

4.  24.03.2020 

Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-
System S.A., Oddział 
w Świerklanach 
ul. Wodzisławska 54 
44-266 Świerklany 

W przedstawionym zakresie opracowania Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach nie 
eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.  

obszar planu ――― ――― 

5. 25.03.2020 

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 
w Opolu 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

Złożono następujące wnioski: 
- przeznaczenie terenów objętych mpzp należy utrzymać zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- w rozwoju przestrzennym należy kierować się zasadami 
ochrony terenów przed niekontrolowaną zabudową, 
niedostosowaną do otoczenia i jego charakteru, 
- należy określić charakterystyczne cechy zabudowy, do których 
należy nawiązać przy projektowaniu nowej zabudowy, 
- dla całego terenu objętego mpzp należy wprowadzić zapisy 
niedopuszczające do realizacji: w elewacji nowych budynków: 
kolumn, kolumienek, itp., wprowadzania prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych, wprowadzania reklam wielkoformatowych; 
nie dopuszcza się stosowania wież oraz innych 
nieuzasadnionych historycznie dominant wysokościowych. 

obszar planu 
częściowo 

uwzględniony 
częściowo 

nieuwzględniony 

część treści wniosku 
wykracza poza 
zakres merytoryczny 
planu miejscowego; 
ustalenia związane 
z ogrodzeniami oraz 
reklamami 
wielkoformatowymi 
mogą być 
regulowane odrębną 
uchwałą rady gminy 
w sprawie zasad 
i warunków 
sytuowania obiektów 
małej architektury, 
tablic reklamowych 
i urządzeń 

reklamowych oraz 
ogrodzeń 

6. 01.04.2020 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu 
ul. Oleska 127 
45-231 Opole 

Nie zajmuje stanowiska w przedmiotowej sprawie, gdyż przez 
teren objęty zakresem opracowania nie przebiega ani z nim nie 
graniczy żadna droga wojewódzka. 

obszar planu ――― ――― 
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7. 03.04.2020 

Tauron Dystrybucja S.A. 
Oddział w Opolu 
ul. Waryńskiego 1 
45-047 Opole 

1. Na obszarze objętym przedmiotowym planem zlokalizowana 
jest istniejąca sieć dystrybucyjna energii elektrycznej, będąca na 
majątku i pozostająca w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Opolu. 
2. Na obszarach objętych planem, w których planuje się 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych 
podmiotów lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących 
odbiorców/wytwórców, należy dokonać analizy w zakresie 
określenia przewidywanej wielkości zapotrzebowania na moc 
przyłączeniową. W oparciu o dokonaną analizę należy 
przedstawić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
propozycję planowanego zapotrzebowania mocy przyłączeniowej 
dla danego obszaru objętego przedmiotowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W zależności od 
zapotrzebowania mocy przyłączeniowej należy przewidzieć 
miejsce pod ewentualne budowy stacji transformatorowych 
15/0,4kV wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej, bez 
określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację 
nowych linii elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV dla zasilania 
nowych obiektów. 
W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie do 
uchwały Rady Gminy w Łubnianach niżej wymienionych zapisów: 
2.1. Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: zespół połączonych 
wzajemnie linii elektroenergetycznych 15kV, 0,4kV i stacji 
elektroenergetycznych 15/0,4kV przeznaczonych do 
dostarczania energii elektrycznej, która jest własnością 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Do sieci 
dystrybucyjnej energii elektrycznej nie należy kwalifikować linii, 
rozdzielni i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością 
OSD. 
2.2. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej 
energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  
2.3. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii 
elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej 
energii elektrycznej należy uwzględnić pasy technologiczne 
o szerokości 3 m dla linii napowietrznych 0,4kV (po 1,5 m od osi 
w obu kierunkach). 
Ustalone w powyższy sposób szerokości pasów 
technologicznych nie są równoznaczne z pasami określanymi na 
potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się 
w oparciu o inne przepisy. W przypadku projektowania zmian 
zagospodarowania terenu w pasach technologicznych linii 
elektroenergetycznych należy dokonywać uzgodnień branżowych 
z właścicielem tych linii.  
2.4. Pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznych 
w odległościach mniejszych niż: 1 m w obu kierunkach od 
skrajnego przewodu linii 0,4kV, nie należy sadzić drzew,  

obszar planu 
częściowo 

uwzględniony 
częściowo 

nieuwzględniony 

część treści wniosku 
wykracza poza 
zakres merytoryczny 
projektu planu 
miejscowego 
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krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3 m. 
Odległości dotyczące nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni 
nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby 
ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu 
o inne przepisy.  
2.5. Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych 
zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą 
siecią dystrybucyjną energii elektrycznej będącą na majątku 
TAURON Dystrybucja S.A. jest możliwe na zasadach 
określonych przez właściciela sieci. 
2.6. Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę 
i modernizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 
z zastosowaniem: 
- linii elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV wraz z przyłączami 
0,4kV w wykonaniu kablowym lub napowietrznym, 
- stacji transformatorowych 15/0,4kV, 15kV w wykonaniu 
wnętrzowym lub napowietrznym. 
Umożliwia się lokalizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 
w pasach drogowych tj. terenach ogólnie dostępnych dla 
prowadzenia sieci. Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po 
uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami 
terenu i sieci. Ponadto zwrócono się z prośbą o przesłanie do 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
zaopiniowania, a po uchwaleniu planu przesłanie prawomocnego 
egzemplarza ww. planu w wersji elektronicznej (opcja 
preferowana z plikami w formacie TIFF lub JPGE), bądź 
wskazanie miejsca jego pobrania. 

    

8. 06.04.2020 

Okręgowy Urząd 
Górniczy w Gliwicach 
ul. Jasna 31 
44-101 Gliwice 

Rejon objęty opracowaniem położony jest poza granicami terenu 
i obszaru górniczego. 

obszar planu ――― ――― 

9. 08.04.2020 

Zarząd Województwa 
Opolskiego 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

Nie zgłasza wniosków. obszar planu ――― ――― 

10. 08.04.2020 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Opolu 
ul. Firmowa 1 
45-594 Opole 

Uzgodnienie zakresu prognozy zgodnego z wymogami 
określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Dodatkowo w prognozie należy uwzględnić zagadnienia 
dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian 
biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie 
i pośrednie emisje gazów cieplarnianych oraz działania 
skutkujące ich pochłanianiem i zmniejszeniem poziomu emisji 
oraz klęski żywiołowe. 
Jednocześnie w prognozie należy zamieścić informacje na temat 
występowania na terenie objętym zapisami planu, obszarów 

obszar planu uwzględniony ――― ――― 
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potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
o których mowa w art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396). 
Równocześnie poinformowano, że zapis art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b, 
w myśl załącznika I dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko, należy 
rozumieć jako „stan środowiska na obszarach objętych 
potencjalnym znaczącym zagrożeniem”. 
Wskazane jest, aby opracowanie ekofizjograficzne było 
dołączane do dokumentów przekazywanych do zaopiniowania 
w ramach strategicznej oceny, jako opracowanie, na podstawie 
którego sporządzono projekt studium lub planu miejscowego. 

    

11. 08.04.2020 

Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny 
ul. Mickiewicza 1 
45-367 Opole 

Nie zgłasza wniosków. Jednocześnie poinformowano, że do 
wniosku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, należy do uchwały dołączyć 
załącznik graficzny w wersji papierowej podpisany przez autora 
(dokument opatrywany jest klauzulą uzgodnienia Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, nie może 
więc być w obiegu prawnym projektów autorskich nie 
podpisanych przez autora). 

obszar planu uwzględniony ――― ――― 

12. 08.04.2020 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 
S.A. w Katowicach 
ul. Jordana 25 
40-056 Katowice 

Na terenie objętym opracowaniem, obejmującym działkę 
ewidencyjną nr 341/82, nie ma obiektów elektroenergetycznych 
będących własnością PSE S.A. Poinformowano również, 
że w planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie 
przewiduje się na tym obszarze budowy nowych obiektów 
elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. W związku 
z powyższym nie zgłoszono uwag i wniosków do 
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

obszar planu ――― ――― 

13. 14.04.2020 
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

1. Na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie (http://mapy.isok.gov.pl) zostały opublikowane mapy 
zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego 
(MRP), które jako oficjalne dokumenty planistyczne, stanowią 
podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 
przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
2. Teren uwzględniony w przedmiotowym planie nie jest 
zlokalizowany w granicach obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią. 
3. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed 
powodzią, zgodnie za art. 166 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami), obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
4. Projekty m.in. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi 
w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenów 
położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 
Dokonując takiego uzgodnienia Wody Polskie uwzględniają  

obszar planu uwzględniony ――― ――― 
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prawdopodobieństwo powodzi, poziom zagrożenia 
powodziowego (głębokość zalewu powodziowego), proponowaną 
zabudowę i zagospodarowanie terenu na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne 
zagospodarowania i dotychczasowe przeznaczenie. 

    

14. 14.04.2020 

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład 
Gazowniczy w Opolu 
ul. Armii Krajowej 2 
45-071 Opole 

Na terenie objętym opracowaniem występuje dystrybucyjna sieć 
gazowa średniego ciśnienia DN 63 mm PE, rok budowy 2012, 
która jest źródłem zasilania w paliwo gazowe odbiorców na ww. 
obszarze. Orientacyjny przebieg sieci gazowej przedstawiono 
i opisano na załączniku mapowym. 
W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych 
na terenie objętym opracowaniem, należy w stosunku do 
infrastruktury gazowej uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. 
z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 oraz dokonać uzgodnień 
lokalizacyjnych w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym 
w Opolu ul. Armii Krajowej 2. 

obszar planu uwzględniony ――― ――― 

15. 05.05.2020 

Agencja Wywiadu 
Biuro Bezpieczeństwa 
ul. Miłobędzka 55 
02-634 Warszawa 

Nie zgłasza wniosków. obszar planu ――― ――― 

16. 07.08.2020 […]* 

Wniosek o zrezygnowanie z planu budowy przychodni na jedynej 
enklawie przyrody we wsi. Miejsce to zamieszkuje wiele zwierząt 
i chronionego ptactwa. Ulica i tak jest już bardzo obciążona 
ruchem ulicznym, duży parking kościelny, dom katechetyczny 
i istniejące w nim gabinety powodują duży ruch na ulicy. 
Przeprowadziłam się z miasta na wieś pięć lat temu 
w poszukiwaniu spokoju i bezpośredniego obcowania z przyrodą. 
Wybudowanie przychodni na ulicy, na której jest już 
wystarczająca ilość budynków użyteczności publicznej jest dla 
mnie ponad siłę. 

obszar planu ――― nieuwzględniony wniosek po terminie 

17. 10.08.2020 […]* 

Wnioskuje się o zmianę miejsca budowy przychodni 
w Luboszycach. Ulica Kościelna ma już wystarczającą ilość 
atrakcji: kościół 4 razy dziennie prowadzi msze, w niedzielę 
i święta – 2 razy dziennie, w dni powszednie odbywają się 
pogrzeby, wesela, imprezy na placu kościelnym z orkiestrą i bal 
do białego rana. Dom katechetyczny wynajmowany jest przez 
lekarzy chirurgii dziecięcych, parking jest pełny aut. We wniosku 
wyrażono zdziwienie jak można tak traktować mieszkańców 
ul. Kościelnej i na jednej ulicy zgromadzić wszystko, a pozostałe 
ulice i osiedla pozostawić wolne bez uciążliwości dla sąsiadów.  

obszar planu ――― nieuwzględniony wniosek po terminie 

Uwaga: integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków 

* dane osobowe, które podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, 
str. 1). 

 
…………………………………………….. 

   Wójt Gminy Łubniany 
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