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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej i Polnej w Kępie 

 

1. Stan faktyczny 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zwanej 

dalej ustawą o.p.i.z.p., polegające m.in. na ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów 

ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy Łubniany podjęła uchwałę XXVI/188/21 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie. 

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz analiza stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany wykonane zostały w styczniu 2021 r. Powyższe 

analizy wykazały, że potrzeba podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu 

miejscowego dla przedmiotowego obszaru jest zasadna. Przyczyną podjęcia uchwały inicjującej było: 

–  wzmocnienie szansy na rozwój gospodarczy gminy Łubniany, 

–  odpowiedź na potrzeby społeczne mieszkańców gminy związane z dostępem do terenów 

zaopatrujących w niezbędne usługi, 

–  ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej przed sezonowymi podtopieniami, 

–  realizacja obowiązków gminy związanych z prowadzeniem gospodarki wodnej, 

–  dostosowanie zapisów obowiązującego planu do aktualnych uwarunkowań prawnych, 

–  realizacja polityki planistycznej gminy wyrażonej w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Analizowane obszary zlokalizowane są w miejscowości Kępa, w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi powiatowej (ul. Opolska, ul. Luboszycka) nr 1703 O (Opole – Łubniany).  

Obszar pierwszy znajduje się na granicy Kępy oraz Luboszyc. Jest niezabudowany. 

Wg struktury użytkowania gruntów składa się z gruntów ornych klasy IVb i VI oraz łąk trwałych klasy 

V. Od wschodniej strony obszaru zlokalizowane są liczne obiekty związane z hodowlą drobiu. Pozostałe 

funkcje, które znajdują się w bliskiej odległości obszaru stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Drugi obszar zlokalizowany jest w południowej części Kępy i graniczy bezpośrednio z miastem 

Opole. Częściowo zabudowany jest budynkami mieszkalnymi, usługowymi oraz obiektami związanymi 

z działalnością rolniczą. Pozostałe grunty stanowią pola uprawne, łąki, drogi gminne oraz grunty pod 

rowami melioracyjnymi. Przez obszar przepływa rzeka Swornica, która uchodzi do Małej Panwi. 

Częściowo zlokalizowane jest także stanowisko archeologiczne – punkt osadniczy (kultura przeworska, 

okres wpływów rzymskich). 

Obsługa komunikacyjna dwóch powyższych obszarów zapewniona jest przez drogę powiatową 

oraz drogi gminne (ul. Zbożowa, ul. Polna). Załącznikami do projektu uchwały, na aktualnym etapie 

procedury, jest projekt rysunku miejscowego planu dla dwóch obszarów w skali 1:1 000 oraz dane 

przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

W granicach opracowania projektu planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kępa, zatwierdzony uchwałą nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 

2012 r. Plan ten zachowuje swoją moc prawną i stanowi podstawę do wydawania pozwoleń na budowę 

i innych decyzji administracyjnych. Niniejszy projekt uchwały będzie uchylał ustalenia obowiązującego 

planu w granicach podjętej uchwały intencyjnej. Dotychczasowe przeznaczenie terenu dla pierwszego 

obszaru (załącznik nr 1) MN, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zostało zastąpione 

w przygotowanym projekcie planu na teren usługowy (1U) oraz mieszkaniowo-usługowy (1MN/U). 

Ustalenia drugiego obszaru (załącznik nr 2) zapewniają przede wszystkim usprawnienie odprowadzania 
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wód opadowych przez zapewnienie ujścia gminnego rowu melioracyjnego do sąsiedniej rzeki Swornicy. 

Przeznaczenia pozostałych terenów dostosowano do ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, które zostało przyjęte w 2014 roku. 

 

3. Sposób realizacji wymogów zawartych w art. 1 ust. 2-4 ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, 

Zbożowej oraz Polnej w Kępie został opracowany na podstawie ustawy o.p.i.z.p. Zapisy projektu planu 

uwzględniają wymogi art. 1 ustawy, które odnoszą się do zasad kształtowania polityki przestrzennej, 

przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, 

przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.  

Obowiązki wymienione w art. 1 ust. 2-4 ww. ustawy realizuje się poprzez szereg ustaleń 

szczegółowych zawartych w kartach terenów dla obszarów objętych granicami projektu planu 

miejscowego. Ust. 2 ustawy koresponduje z art. 15, stąd określając przeznaczenie terenów projektu 

planu miejscowego spełnia obowiązki dotyczące m.in. kształtowania ładu przestrzennego, walorów 

architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami 

i ochrony gruntów rolnych i leśnych, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb 

interesu publicznego, czy też potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. 

Zarówno część tekstowa, jak i graficzna uwzględniają obowiązkowe ustalenia wynikające 

z art. 15 ust. 2 dotyczące m.in. przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasad kształtowania krajobrazu, 

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu, zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury, sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania terenów czy stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której 

mowa w art. 36 ust. 4.  

W granicach opracowania projektu planu miejscowego nie występują tereny podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych tj. tereny górnicze, obszary zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z tym odstąpiono od ustalania 

ich granic i sposobów zagospodarowania. Brak ustaleń dotyczących krajobrazów priorytetowych 

wynika z braku audytu krajobrazowego, który miałby obowiązywać dla województwa opolskiego. 

Obszar opracowania planu znajduje się natomiast w granicach obszaru narażonego na 

niebezpieczeństwo powodzi, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobnie 

znaczące ryzyko powodzi w wyniku zniszczenia budowli piętrzących. Obszar położony jest także 

w granicach GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP nr 336 Zbiornik Niecka 

Opolska, objętych obszarem wysokiej ochrony zasobów wodnych (OWO) oraz GZWP nr 333 Zbiornik 

Opole – Zawadzkie, objęty obszarem najwyższej ochrony zasobów wodnych (ONO).  

Dodatkowym zagrożeniem zdrowia mieszkańców może być hałas. W związku z tym dla 

terenów w granicach projektu planu miejscowego określono dopuszczalny poziom hałasu zgodnie 

z przepisami odrębnymi. Na obszarze objętym projektem planu występują obiekty i obszary objęte 

ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są to głównie 

obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W projekcie planu ustalono także wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W treści uchwały uwzględniano odwołania do 

rysunku, m.in. poprzez nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. Celem ułatwienia 

posługiwania się rysunkiem planu umieszczono wymiarowanie informujące m.in. o odległości linii 

zabudowy od granicy działek. Dla terenów określono stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o.p.z.p.  

Ilekroć w uchwale użyto zapisu „nie ustala się” należy przez to rozumieć brak przesłanek 

prawnych do wprowadzenia regulacji w postaci nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń lub jest to 

regulowane przepisami prawa. 
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4. Zgodność projektu planu miejscowego z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały rady gminy, 

o której mowa w art. 32 ust. 2, oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania 

Podczas opracowania projektu planu uwzględniono wnioski wynikające m.in. z Analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany w latach 2016-2019, będącej załącznikiem do uchwały nr XXIV/170/20 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 30 listopada 2020 r. Powyższy dokument stwierdza częściową nieaktualność oraz 

konieczność aktualizacji planu miejscowego, przyjętego uchwałą nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany 

z dnia 30 stycznia 2012 r., który obowiązuje obecnie dla obszarów objętych granicami projektu nowego 

planu miejscowego. 

Projekt planu miejscowego uwzględnia rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz ustalenia 

planistyczne wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łubniany (zatwierdzonego uchwałą nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 r.) oraz nie 

narusza jego ustaleń. Dokument ten dla analizowanych obszarów w planowanych kierunkach rozwoju 

przestrzennego przewiduje: 

1) obszar 1: tereny istniejącej zabudowy oraz tereny dla lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej i usług dla ludności oznaczone symbolem M, 

2) obszar 2: 

–  tereny istniejącej zabudowy oraz tereny dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 

i usług dla ludności oznaczone symbolem M, 

–  tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem UM, 

–  tereny rolne oznaczone symbolem: grunty rolne R i użytki zielone RZ, 

–  tereny obsługi komunikacji, baz transportowych oznaczone symbolem KP, 

–  tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem W. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego nie naruszają ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany. Projekt planu 

uwzględnia także określone ograniczenia w zagospodarowaniu. 

Procedura sporządzenia planu miejscowego uwzględnia uniwersalne projektowanie, o którym 

mowa w art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W projekcie planu miejscowego zastosowano techniki opisu i prezentacji graficznej w formie użytecznej 

dla wszystkich. 

 

5. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne  

Realizacja ustaleń planu miejscowego przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców Kępy 

do funkcji usługowych. Zapewniona zostanie także lepsza ochrona dla terenów mieszkaniowych 

w zakresie odprowadzania wód opadowych. Wartość terenu w granicach projektu planu z uwagi na 

zmianę przeznaczenia z terenów mieszkaniowych na usługowe, także ulegnie zmianie. 

W procedurze sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami 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. 2021 r., poz. 2373 

z późń. zm.). Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.  

Na obecnym etapie projektu planu można stwierdzić, iż jego uchwalenie będzie rodziło skutki 

finansowe, które należą do zadań własnych gminy. Do zadań własnych gminy będą należały 

w szczególności wydatki związane z realizacją infrastruktury technicznej. Należy przy tym podkreślić, 

że zgodnie z art. 35 ustawy o.p.i.z.p, teren objęty granicą opracowania planu miejscowego może być 

wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z tym planem. 

 

6. Źródła finansowania 

Przyjęcie projektu planu nie jest tożsame z natychmiastową realizacją wszystkich jego ustaleń, 
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a przeprowadzenie, zgodnie z nimi, poszczególnych inwestycji wymaga odpowiednich przygotowań, 

w tym zarezerwowania środków finansowych w budżecie gminy. Realizacja ustaleń planu będzie 

następowała stopniowo, według bieżących potrzeb i możliwości finansowych gminy. W projekcie planu 

nie określa się terminu realizacji jego ustaleń ani nie sporządza harmonogramu wydatków. W przypadku 

całkowitej realizacji ustaleń projektu planu, przedmiotowa uchwała może w przyszłości angażować 

środki finansowe. Należy przy tym podkreślić, że w rzeczywistości ustalenia planu nie muszą być 

realizowane kompleksowo, lecz stopniowo, etapami. Realizacja niektórych  ustaleń może być odsunięta 

w czasie z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych. W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 obecnie nie ma zarezerwowanych środków na realizację 

ustaleń planu, ale w momencie podjęcia decyzji o ich realizacji referaty merytoryczne powinny 

zarezerwować środki finansowe. Środki na realizację ww. zadań mogą pochodzić z budżetu gminy 

(również poprzez współfinansowanie środkami zewnętrznymi m.in. w ramach dotacji, pożyczek, 

kredytów oraz innych środków zewnętrznych), z udziału inwestorów i właścicieli nieruchomości 

w finansowaniu inwestycji w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym oraz z realizacji 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

7. Wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informacja o opiniach i uzgodnieniach 

Procedura opracowania planu przeprowadzana jest zgodnie z art. 17 ww. ustawy. Wnioski do 

planu można było składać od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. Ogółem wniesiono 30 pism, w tym 

przez instytucje oraz osoby fizyczne. Spośród wniosków tylko dwa, tj. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odnosiły się do prognozy 

oddziaływania na środowisko.  

30 marca 2022 r. przekazano projekt do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną. Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie.   


