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 1.  WSTĘP

 1.1 Wprowadzenie  

Stosownie do zapisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717 z późn. zm.), co najmniej 

raz w czasie trwania kadencji, Burmistrz dokonuje oceny aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. 

Przedmiotowa ocena dokonywana jest w czasie VI kadencji obejmującej lata 2010-2014.

W celu  oceny aktualności  Burmistrz wykonuje analizy  zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania, w nawiązaniu do ustaleń Studium, z uwzględnieniem 

decyzji  zamieszczonych  w rejestrach  zadań rządowych i  zadań  samorządu województwa 

oraz wniosków w sprawie  sporządzenia  lub zmiany planu miejscowego. W szczególności 

bada również zgodność studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).

Po  uzyskaniu  opinii  gminnej  lub  innej  właściwej,  w  rozumieniu  art.  8,  komisji 

urbanistyczno-architektonicznej,  Burmistrz  przekazuje  wyniki  analizy  Radzie,  która 

podejmuje uchwałę  w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku 

uznania  ich  za  nieaktualne  w całości  lub  w części,  podejmuje  działania  zmierzające  do 

aktualizacji.

 1.2 Cel, przedmiot i zakres opracowania  

Celem  niniejszego  opracowania  jest  dokonanie  okresowej  oceny  aktualności 

dokumentów planistycznych posiadanych przez Gminę Ujazd, a w szczególności Studium, 

pełniącego niezwykle istotną rolę koordynacyjną w stosunku do planów miejscowych oraz 

zawierającego wytyczne do prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Istota podejmowanego tematu nie polega jedynie na wykonaniu delegacji ustawowej, lecz 

umożliwia retrospektywne spojrzenie na zmiany w przestrzeni gminy, jakie zaszły podczas 

kadencji oraz pozwala na ocenę uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu na ich 

przydatność  w  realizacji  celu  jakim  jest  kształtowanie  ładu  przestrzennego  i  rozwoju 

zrównoważonego w gminie, w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i 

zewnętrznych.

Okresowa ocena,  w nawiązaniu  do  złożonych  wniosków oraz  zaistniałych  uwarunkowań, 

umożliwia  identyfikację  potrzeb  w  zakresie  aktualizacji  studium  i  planów  miejscowych, 

pozwala  na  opracowanie  wieloletniego  programu sporządzania  planów miejscowych oraz 

stanowi punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do ich aktualizacji.
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Przedmiotem niniejszej  oceny aktualności  jest  Studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Ujazd  po  zmianach,  uchwalone  uchwałą  Nr 

XXV/150/2008  Rady  Miejskiej  w Ujeździe  z  dnia  12  września  2008r  oraz  obowiązujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Zakres merytoryczny obejmuje:

• analizę  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy,  w  tym  identyfikację 

potencjalnych konfliktów przestrzennych,

• analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• analizę wydanych pozwoleń na budowę,

• ocenę postępu w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

• analizę złożonych wniosków o zmianę Studium lub planu miejscowego,

• sporządzenie wieloletniego programu opracowywania planów miejscowych,

• badanie  zgodności  zawartości  i  ustaleń  Studium  z  wymogami  wynikającymi  z 

przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu 

projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233),

• analiza aktualności Studium w zakresie zgodności z polityką przestrzenną państwa i 

regionu,

• analiza  aktualności  Studium  w  zakresie  możliwości  realizacji  zadań  własnych 

samorządu gminy oraz stopnia zaspokojenia potrzeb rozwojowych gminy,

• badanie zgodności Studium i planów miejscowych w odniesieniu do obowiązującego 

stanu prawnego.

Zakres czasowy w odniesieniu do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

oraz obejmuje okres od października 2006 do października 2011r.

Zakres  czasowy  w  odniesieniu  do  oceny  aktualności  Studium  obejmuje  okres  od 

października  2008  do  października  2011r.,  a  oceny  aktualności  miejscowych  planów 

zagospodarowania  przestrzennego  od  daty  ich  wejścia  w  życie  do  chwili  sporządzenia 

niniejszej analizy.

Zakres przestrzenny podejmowanych analiz dotyczy obszaru w granicach administracyjnych 

gminy Ujazd.

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w formie opisowej i graficznej. 
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 1.3 Podstawa opracowania  

Podstawę  prawną opracowania  niniejszej  oceny  aktualności  studium  i  planów 

miejscowych  stanowi  art.  32  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717 z późn. zm.).

Podstawę formalną stanowi umowa  Nr 21/GT/11 z dnia 1 września 2011r.  zawarta 

pomiędzy Gminą Ujazd reprezentowaną przez Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kauch, a firmą 

STUDIO FORMAT Pracownia Projektowa, reprezentowaną przez mgr inż arch. Renatę Klimek.

Podstawę merytoryczną przeprowadzonych analiz stanowią w szczególności:

1) rejestr decyzji o warunkach zabudowy,

2) rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) wykaz pozwoleń na budowę,

4) ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) rejestr  złożonych  wniosków  o  zmianę  lub  opracowanie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego,

6) Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK) opracowana pod 

kierunkiem prof. dr.hab. Jerzego Kołodziejskiego, przyjęta przez Radę  Ministrów 5 

października 1999 r. (M.P. 2001 nr 26, poz. 432),

7) projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 ze stycznia 2011r., 

8) Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XXXIX/350/2005 11 października 2005 r 

9) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjęty uchwałą nr 

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010r. 

10) Rozporządzenie Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w 

sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” 

11) Strategia rozwoju gminy Ujazd na lata 2010-2017, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej 

w Ujeździe LIII/289/2010 z dnia 27 września 2010 r. 

12) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ujazd na lata 2009-2014 z 

perspektywą do 2018 roku

13) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Ujazd na lata 2010-2013 z 

perspektywą do 2017 roku,

14) Informacje prasowe i internetowe, a także konsultacje z Burmistrzem Ujazdu oraz 

pracownikami  Urzędu  Miejskiego  w  sprawie  aktualnych  problemów  rozwoju 

przestrzennego gminy.
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 2.  ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY

 2.1 Wprowadzenie  

Zmiany w przestrzeni dokonują się na skutek upływu czasu, działania sił przyrody, 

oddziaływania  inwestycji  poczynionych  wcześniej  na  danym  terenie  oraz  świadomych 

działań zmierzających do planowanego zagospodarowania przestrzeni. Te ostatnie dokonują 

się w wyniku realizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w 

oparciu o plany miejscowe, a w przypadku ich braku, w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu  (np.  pozwolenia  na  budowę,  zmianę  sposobu 

użytkowania, rozbiórkę). Występują również sytuacje, w których dokonane inwestycje  mają 

charakter  samowoli  budowlanych,  co  jest  szczególnie  istotne  w  przypadku  gdy  są  one 

sprzeczne  z  przeznaczeniem  i  zasadami  zagospodarowania  terenu  ustalonymi  w  planie 

miejscowym.

Przedstawiona w rozdziale 2.2 analiza ma na celu przedstawienie faktycznych zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ujazd w odniesieniu do podstawowych elementów 

struktury  przestrzennej,  takich  jak:  obszarów  osadniczych,  w  tym  mieszkaniowych, 

produkcyjnych, usługowych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenów leśnych, obszarów 

przyrodniczo  cennych,  obszarów  i  obiektów  związanych  z  dziedzictwem  kulturowym, 

systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

W  rozdziale  2.3  odniesiono  się  do wydanych  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i 

zagospodarowania  terenu,  a  w  rozdziale  2.4  przedstawiono  wyniki  analizy  wydanych 

pozwoleń na budowę pod kątem ilościowym i jakościowym.

Zakres czasowy przeprowadzonych analiz obejmuje okres 5 lat tj. od października 2006 do 

października 2011r.

 2.2 Charakterystyka   zmian   w   zagospodarowaniu     przestrzennym   
gminy   Ujazd  

 2.2.1 Mieszkalnictwo i tereny mieszkaniowe

Najistotniejsze  zmiany  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  Gminy  Ujazd  w  okresie 

minionych  5  lat  zaobserwowano  w  odniesieniu  do  terenów  mieszkaniowych.  Realizacje 

nowych budynków mieszkalnych skupiały się głównie na obszarze osiedla Piaski w Ujeździe 

oraz  we  wsi  Niezdrowice,  gdzie  w  obu  przypadkach  rozwijają  się  nowe  osiedla 

mieszkaniowe, zamieszkane głównie przez ludność pracującą na terenie Kędzierzyna-Koźle. 

Zgrupowania nowej zabudowy mieszkaniowej występują także we wsiach Zimna Wódka oraz 
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Sieroniowice i Balcarzowice, przy czym, szczególnie w odniesieniu do dwóch ostatnich, nowa 

zabudowa, jak również dokonane przebudowy związane są głównie z koniecznością naprawy 

zniszczeń wywołanych przez przejście trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008r. Trąba 

powietrzna przemieszczając się na terenie gminy Ujazd korytarzem od przysiółka Kopanina 

we  wsi  Stary  Ujazd,  poprzez  Zimną  Wódkę,  Kolonię  Jaryszowską,  Sieroniowice  i 

Balcarzowice zniszczyła 142 budynki,  w tym 98 budynków mieszkalnych. Ze względu na 

stopień zniszczenia, 12 budynków mieszkalnych należało zbudować od podstaw, pozostałe 

(z  wyjątkiem 6 pozostających bez właściciela  lub z nieuregulowanym stanem prawnym) 

zakwalifikowano do remontu lub odbudowy. Według wstępnych danych straty oszacowano 

na 49,2 mln złotych. Bezpośrednią konsekwencją tego tragicznego zdarzenia była wymiana 

tkanki materialnej i w chwili  obecnej, trzy lata po huraganie, teren jest już uprzątnięty i 

zagospodarowany, a budynki w większości odbudowane.

Według  danych  publikowanych  przez  Bank  Danych  Lokalnych1,  w  skali  gminy  liczba 

mieszkań wzrosła o 17 ze stanu 1755 w roku 2006 do 1772 w roku 2009.

 2.2.2 Tereny produkcyjne oraz składowo-magazynowe

Przyjmując rok 2006 za wyjściowy, należy stwierdzić wyraźny rozwój funkcji przemysłowej 

oraz  składowo-magazynowej.  Związane  jest  to  głównie  ze  stopniowym  uzbrajaniem  i 

zagospodarowywaniem terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej obejmującej pas terenu 

wzdłuż autostrady A4, pomiędzy węzłami Olszowa i Nogowczyce. 

Ryc. 1 Lokalizacja Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Ujazd. Kolorem czerwonym oznaczono tereny 

sprzedane, kolorem zielonym tereny oferowane do sprzedaży. /źródło: www.ujazd.pl/

1 www.stat.gov.pl
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Dzięki korzystnej lokalizacji oraz nakładom inwestycyjnym na uzbrojenie i aktywnej polityce 

władz gminy Ujazd, tereny te zostały włączone w części do Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej.  Znaczna  część  terenów  położonych  w  strefie  została  już  sprzedana  i 

stopniowo ulega zainwestowaniu. Swoje oddziały zlokalizowały tu m.in. firmy  HABA-BETON 

Johann Bartlechner Sp. z o.o., "SEEK" Sp. z o.o., JD Trade Sp. z o.o. i QUALICHAIRS s.c 

Nowe  inwestycje  w  tej  funkcji  odnotowano  również  na  terenie  miasta  Ujazd  (budowa 

budynku produkcyjnego do przecierania drewna surowego i wiaty magazynowej  )  oraz we 

wsi  Niezdrowice  (obiekt  magazynowo-warsztatowy).  Mają  one  jednak  zdecydowanie 

mniejszą skalę i nie tworzą zespołów funkcjonalnych zabudowy.

 2.2.3 Usługi

Funkcja usługowa na terenie gminy Ujazd nie należy do dobrze rozwiniętych, szczególnie w 

odniesieniu  do  usług  handlu,  zdrowia,  gastronomii  i  hotelarstwa.  Od  dłuższego  czasu 

obserwuje się pozostawanie wielu lokali  użytkowych, w tym handlowych, bez najemcy. W 

zakresie handlu mieszkańcy gminy Ujazd w znacznym stopniu korzystają z oferty dużych 

sklepów sieciowych zlokalizowanych na terenie Kędzierzyna, Strzelec Opolskich oraz Gliwic.

Pozytywnie należy ocenić działania władz Gminy oraz lokalnych społeczności mających na 

celu utworzenie świetlic / domów spotkań w pięciu miejscowościach tj. w Sieroniowicach, 

Kluczu,  Starym Ujeździe,  Zimnej  Wódce  i  Niezdrowicach.  Pozytywne  efekty  społeczne  i 

gospodarcze  przyniesie  również  z  pewnością  powstanie  Inkubatora  Przedsiębiorczości 

zlokalizowanego  w  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Ujeździe.  Podkreślić  należy  również 

niezwykle  ważną  inwestycję,  jaką  była  odbudowa  zniszczonego  przez  trąbę  powietrzną 

przedszkola w Balcarzowicach.

W zakresie gastronomii i hotelarstwa pewną poprawę przyniosła przebudowa sali weselnej w 

Niezdrowicach, a w przyszłości powstanie zespołu hotelowego z restauracją i  salą imprez 

okolicznościowych w Olszowej, dla którego wydane zostało pozwolenie na budowę.

 2.2.4 Tereny sportowe i rekreacyjne

W badanym okresie nie odnotowano wzrostu terenów sportowych i rekreacyjnych na terenie 

gminy, jednak ich wyposażenie i  zagospodarowanie uległo zauważalnej poprawie. Między 

innymi  dokonano  przebudowy  i  modernizacji  boiska  sportowego  w  Ujeździe  przy  ul. 

Bolesława Chrobrego.

Jako inwestycję związaną częściowo z rekreacją można zakwalifikować budowę zbiornika 

małej retencji wodnej  „Ujazd”  zlokalizowanego na rzece Jordan powyżej miasta Ujazd. 

Zbiornik ten oprócz pełnionych funkcji rolniczych, wpływa również w ogromnym stopniu na 

zagospodarowanie  tej  części  miasta,  poprawia  jego  walory i  tworzy  malownicze  miejsca 

rekreacji pieszej i wodnej dla mieszkańców.
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 2.2.5 Tereny rolne i leśne

W zakresie  rolnictwa  i  zagospodarowania  terenów rolnych  największe  zmiany  dotyczyły 

zauważalnego rozwoju dużych gospodarstw rolnych oraz firm związanych z przetwórstwem 

rolno-spożywczym, w tym w szczególności zlokalizowanych na obszarze przysiółka Księży 

Las  w  Olszowej.   Wykaz  ważniejszych  inwestycji  zlokalizowanych  w  tym  rejonie 

zamieszczono w podrozdziale  2.4.2.  Odnotowano także budowę nowej  obory na  terenie 

miasta Ujazd oraz 2 chlewni w Zimnej Wódce o łącznej dopuszczalnej obsadzie 200 DJP, a 

także przebudowę chlewni w Starym Ujeździe. W najbliższym czasie można spodziewać się 

powiększenia powierzchni stawów hodowlanych w Ujeździe, dla których wydano pozwolenie 

na budowę. Stopniowej poprawie ulega również struktura własnościowa i  powierzchniowa 

gospodarstw rolnych.

W latach  2006-2010 powierzchnia  gruntów leśnych ogółem w gminie  Ujazd  nieznacznie 

zmalała z 1958ha do 1957,5ha, przy czym powierzchnia gruntów Skarbu Państwa uległa 

obniżeniu,  a  gruntów  leśnych  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  nieznacznie 

wzrosła z 74,5ha do 75ha. Lesistość utrzymuje się na poziomie 23% powierzchni gminy. 

Na  skutek  działania  sił  przyrody  tj.  huraganowego  wiatru,  15  sierpnia  2008r  uległo 

zniszczeniu ok. 2 ha lasów na obszarze miejscowości Stary Ujazd, Zimna Wódka, Jaryszów, 

Sieroniowice,  Balcarzowice.  Powstałe  wiatrołomy  zostały  wywiezione,  a  teren 

uporządkowany przez Nadleśnictwa Strzelce i Rudziniec. Tereny te zostały utrzymane jako 

grunty leśne i w większości przeznaczone do odnowienia zadrzewień.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów leśnych w gminie Ujazd według form własności

Źródło: Bank Danych Lokalnych

 2.2.6 Obszary przyrodniczo cenne

Najistotniejsze  zmiany  dotyczące  środowiska  przyrodniczego  i  obszarów chronionych  na 

terenie  gminy Ujazd związane są z  ustanowieniem Planu ochrony  Parku Krajobrazowego 

„Góra  Św.  Anny” określającego  cele  ochrony  Parku  oraz  obowiązujące  na  jego  terenie 

zasady gospodarowania (Rozporządzenie Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 
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2006 2007 2008 2009 2010
Powierzchnia gruntów leśnych
ogółem ha 1958 1959 1957,6 1957,3 1957,5
lasy ogółem ha 1913,2 1914,2 1912,8 1912,5 1912,7
lesistość w % % 23 23 23 23 23
grunty leśne publiczne ogółem ha 1884,8 1884,8 1883,8 1883,7 1883,7
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 1883,5 1883,5 1882,5 1882,5 1882,5

ha 1874,3 1874,3 1874,3 1874,3 1874,3
grunty leśne prywatne ha 73,2 74,2 73,8 73,6 73,8

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM 
WŁASNOŚCI

Jednostka 
miary

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych 



2 kwietnia 2009 r.) oraz zmianą granic Obszaru Natura 2000 Nr PLH160002-Góra św.Anny. 

Zgodnie  z  zapisami  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  opolskiego 

planowane  jest  także  znaczące  powiększenie  terytorium  samego  Parku  w  kierunku 

wschodnim,  do  tej  pory  zapis  ten  nie  znalazł  jednak  odzwierciedlenia  w  akcie 

ustanawiającym granice Parku.

 2.2.7  Dziedzictwo kulturowe i zabytki

W badanym okresie  nie  odnotowano zmian  w zakresie  zabytków wpisanych  do rejestru 

wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  ani  ujętych  w  ewidencji  gminnej,  aczkolwiek 

wskazana byłaby  aktualizacja  obu tych wykazów pod kątem zawartości  np.  wykreślenia 

obiektów  nieistniejących  lub  uzupełnienia  o  nowe  wartościowe  obiekty  np.  gorzelnia  w 

Księżym Lesie. Dokonywane jest to jednak odrębną procedurą, na którą Studium ani plany 

miejscowe nie mają wpływu. 

Inwestycje podejmowane w tym zakresie dotyczyły głównie remontów przeprowadzanych w 

zabytkowych kościołach w Ujeździe i  Olszowej. Wydane zostały również 2 pozwolenia na 

prowadzenie nadzoru i archeologicznych badań ratowniczych w związku z budową budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych  w  obrębie  wpisanego  do  rejestru  zabytków  stanowiska 

archeologicznego w Ujeździe.

 2.2.8 System komunikacji

System komunikacji obsługujący obszar całej gminy Ujazd nie uległ zmianie. W odniesieniu 

do dróg wojewódzkich przeprowadzono remont i przebudowę drogi nr 88 prowadzącej do 

węzła Olszowa zarówno od strony Zalesia Śląskiego, jak i Strzelec Opolskich. Na drogach 

powiatowych nie były prowadzone żadne prace z wyjątkiem bieżących napraw oraz budowy 

chodników. 

W badanym okresie najwięcej inwestycji drogowych i infrastrukturalnych wykonała Gmina 

Ujazd.  Prowadzone  budowy  dróg  stanowiły  realizację  zapisów  obowiązujących  planów 

miejscowych i były realizowane głównie w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w obrębie Strefy 

Aktywności Gospodarczej. W obu przypadkach działania budowlane miały na celu uzbrojenie 

nowych  terenów  inwestycyjnych.  Szczególne  znaczenie  należy  przypisać  budowie  drogi 

zbiorczej KZ obsługującej tereny SAG.

W badanym okresie wybudowano również kilka odcinków dróg transportu rolnego, w tym 

drogę w Starym Ujeździe prowadzącą do przysiółka Kopanina, Drogę Starostrzelecką Ujazd - 

Zimna Wódka, Zimna Wódka - Jaryszów, drogi Balcarzowice – Nakło oraz Klucz - Wapiennik.

Zasadnicze znaczenie dla przyszłego układu komunikacyjnego oraz rozwoju przestrzennego 

gminy  Ujazd,  a  szczególnie  wschodniej  części  miasta  Ujazd,  ma  zmiana  przebiegu 
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obwodnicy  Kędzierzyna  Koźle,  której  projektowanie  dobiegło  końca.  Według  ostatecznej 

wersji główny zjazd z obwodnicy w kierunku miasta oraz w kierunku autostrady odbywać się 

będzie w miejscu przecięcia z drogą powiatową relacji Ujazd – Jaryszów – Sieroniowice, co w 

przyszłości spowodować może istotne zmiany w natężeniu ruchu na powyższym odcinku i 

konieczność przebudowy wymienionej drogi. 

 2.2.9 Infrastruktura techniczna

Do głównych inwestycji  podejmowanych przez Gminę Ujazd należy zaliczyć uzbrojenie w 

sieć wodociągową, kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej terenów SAG oraz osiedla Piaski  w 

Ujeździe. Dodatkowo na obszarze Strefy inwestycje w infrastrukturę techniczną podejmowali 

również  poszczególni  operatorzy  i  inwestorzy  prywatni.  Inwestycje  te  dotyczyły  głównie 

rozbudowy  sieci  elektroenergetycznej  15kV  wraz  z  budową  stacji  transformatorowych, 

budowy sieci  teletechnicznej  oraz przebudowy i  budowy nowych odcinków sieci  gazowej 

wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową. 

 2.3 Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy   

Stosownie  do  uregulowań,  zawartych  w  art.4  ust.2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego oraz 

braku  obowiązku  jego  sporządzenia,  ustalenie  warunków  zabudowy  i  zasad 

zagospodarowania  terenu  dla  przedsięwzięć inwestycyjnych  może  następować w  drodze 

decyzji  o  warunkach  zabudowy  lub  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu 

publicznego. 

Od stycznia 2011 roku Gmina Ujazd posiada 100% pokrycie terenu obowiązującymi planami 

miejscowymi2. Plany te były sporządzane sukcesywnie dla całych miejscowości w granicach 

obrębów ewidencyjnych. W badanym okresie od X.2006r do X.2011r na 257 prawomocnych 

pozwoleń  na  budowę zaledwie  25  zostało  wydanych  na  podstawie  decyzji  o  warunkach 

zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W niniejszej ocenie odstąpiono zatem od szczegółowej analizy wydanych dotychczas decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przyjmując założenie, że decyzje które 

nie zostały „zrealizowane” poprzez wydane na ich podstawie pozwolenie i które są sprzeczne 

z ustaleniami mpzp są przez niego znoszone. Natomiast decyzje zgodne z planem utrzymują 

swoją moc, przy czym wydanie pozwolenia na budowę następuje już na podstawie zapisów 

planu.  W przedstawionej sytuacji,  faktyczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy w lepszym stopniu  odzwierciedlać będzie analiza wydanych pozwoleń na budowę, 

zmianę sposobu użytkowania bądź rozbiórkę.

2 Jako  ostatni  uchwalony  został  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  granicach 
administracyjnych wsi Stary Ujazd , Uchwała Nr LIV/292/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 
2010 r.
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 2.4 Analiza   wydanych pozwoleń na budowę 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, 

poz. 1623 ze zm.), roboty budowlane mające na celu realizację inwestycji polegającej na 

budowie obiektu budowlanego można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Decyzji takiej nie wymagają inwestycje wyszczególnione w art. 29 

ustawy, przy czym realizacja części z nich możliwa jest po dokonaniu właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia robót budowlanych. 

Upraszczając, można stwierdzić, że pozwolenia na budowę wymagają m.in.:

• przedsięwzięcia, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na obszar Natura 2000;

• budowa budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych, administracyjno-

biurowych, budynków przeznaczonych na funkcje kulturalne i oświatowe, budynków 

sportowych, produkcyjnych, warsztatów, magazynów itp.,

• budowa garaży,

• budowa dróg, lotnisk, sieci komunikacji kolejowej

• budowa zjazdów z dróg oraz parkingów powyżej 10 stanowisk

• budowa sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

• rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości przekraczajacej 8m lub wpisanych do 

rejestru zabytków.

Nie jest natomiast wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację inwestycji 

polegających m.in. na:

• budowie niewielkich budynków gospodarczych,

• obiektów małej architektury

• wykonaniu przyłączy do budynków,

• budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• budowa niewielkich przydomowych zbiorników na gaz, 

• budowa przydomowych basenów i oczek wodnych,

• budowie ogrodzeń,

• budowie boisk szkolnych i rekreacyjnych, kortów tenisowych, bieżni,

• realizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

• remoncie obiektów budowlanych oraz wykonywaniu docieplenia niskich budynków.

Pomimo braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, inwestycje te również znacząco 

wpływają na kształt, jakość  i sposób funkcjonowania otaczającej przestrzeni, nie pozostają 

bowiem wobec niej  obojętne. Obiekty te mogą wzbogacać, podnosić walory estetyczne i 

przestrzenne danego miejsca, bądź, przy niewłaśwym wykonaniu rozumianym przez prymat 

funkcji użytkowych, prowadzić do jej degradacji.  Pod tym względem, zmiany następujące w 

zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  Ujazd  należy  ocenić  bardzo  pozytywnie. 
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Sukcesywne, w coraz szerszym zakresie podejmowane działania termomodernizacyjne wraz 

z wymianą stolarki wpływają na poprawę stanu technicznego i estetyki budynków. Wymiana 

starych  ogrodzeń,  nowo  powstające  obiekty  małej  architektury,  oświetlenie  zewnętrzne 

budynków oraz planowe urządzenie terenu, w tym wymiana nawierzchni oraz nasadzenia 

zieleni, w ogromnym stopniu wpływają na szeroko pojmowane zagospodarowanie terenu i 

percepcję przestrzeni. 

W niniejszej  ocenie  aktualności,  ze  względu  na  dostępność  danych,  szczegółowej 

analizie poddano jedynie obiekty, dla których istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na 

budowę, jako najmocniej wpływające na zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni gminy, 

pamiętając jednak o szczególnym znaczeniu pozostałych.  

Analizę wydanych pozwoleń na budowę przeprowadzono w aspekcie ilościowym obrazując 

liczbę podejmowanych inwestycji  oraz ich rozkład w czasie i  w przestrzeni,  a także pod 

względem jakościowym, wskazującym na charakter i zakres inwestycji.

 2.4.1 Analiza ilościowa  

W  analizowanym  okresie  tj.  od  października  2006r  do  października  2011r  w 

odniesieniu do obszaru gminy Ujazd odnotowano 256 pozwoleń na budowę wydanych przez 

Starostę  Strzeleckiego  oraz  1  pozwolenie  wydane  dla  Gminy  Ujazd  przez  Wojewodę 

Opolskiego  dotyczące  przejścia  rurociągiem  tłocznym  (kanalizacja  sanitarna)  przez  pas 

drogowy autostrady. Struktura wydanych pozwoleń w podziale na poszczególne lata oraz 

miejscowości została zamieszczona w Tabeli 2 . W poniższym zestawieniu nie uwzględniono 

decyzji dotyczących zmiany wydanego pierwotnie pozwolenia, przeniesienia decyzji na inną 

osobę ani  postanowień  o sprostowaniu  pomyłki.  Nie  uwzględniono  również  pozwoleń na 

rozbiórkę obiektu, które zostały ujęte w Tabeli 7. 

Tabela 2. Struktura pozwoleń na budowę wydanych w okresie  X.2006 - X.2011r. 

Kolorem żółtym oznaczono liczbę pozwoleń wydanych w miejscowościach poszkodowanych przez trąbę powietrzną. 
Kolorem fioletowym oznaczono miejscowości, na obszarze których znajdują się tereny inwestycyjne zaliczana do 
Strefy Aktywności Gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru pozwoleń na budowę.
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2007 2008 2009 2010
m.UJAZD 2 10 16 11 11 9 59
BALCARZOWICE 0 0 4 4 2 1 11
JARYSZÓW 1 2 3 6 3 3 18
KLUCZ 1 1 1 0 0 0 3
NIEZDROWICE 0 4 4 2 6 2 18
NOGOWCZYCE 0 3 3 2 0 2 10
OLSZOWA 7 8 16 6 10 5 52
SIERONIOWICE 3 3 8 11 6 4 35
STARY UJAZD 0 0 5 3 0 2 10
ZIMNA WÓDKA 2 5 11 12 9 2 41

16 36 71 57 47 30 257

Od 
X.2006

Do 
X.2011



Ryc. 2 Liczba pozwoleń budowlanych wydanych w okresie  X.2006-X. 2011r. w podziale na miejscowości. Źródło: 

opracowanie własne.

Spośród  wyszczególnionych  pozwoleń,  120  dotyczyło  budowy  nowych  obiektów,  80 

przebudowy obiektów istniejących, a 57 inwestycji z zakresu budowy bądź przebudowy dróg 

oraz sieci  i  obiektów infrastruktury technicznej.  Przedstawione poniżej  szczegółowe dane 

ilościowe  obrazują  rozkład  przestrzenny  podejmowanych  inwestycji,  będących  wynikiem 

prowadzonej  planowo  polityki  gminy,  działań  indywidualnych,  jak  również  działań 

podejmowanych w celu odbudowy lub przebudowy obiektów zniszczonych w konsekwencji 

działania sił przyrody. 

Porównując wartości sumaryczne można stwierdzić, że największe nasilenie inwestycyji w 

badanym okresie  występowało  na  obszarze  miasta  Ujazd  (59)  oraz  na  obszarze  Strefy 

Aktywności  Gospodarczej  obejmującej  wsie  Olszowa  (52),  Zimna  Wódka  (41)  oraz 

Sieroniowice (35), natomiast najmniej (zaledwie 3) inwestycje zrealizowano na terenie wsi 

Klucz.  W aspekcie czasu,  najwięcej pozwoleń wydanych zostało w latach 2008-2009, co 

może być konsekwencją zniszczeń dokonanych przez przejście trąby powietrznej, inwestycji 

z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej realizowanych w obrębie SAG oraz w celu 

uzbrojenia terenów budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe.

Tabela 3. Struktura wydanych pozwoleń na budowę nowych obiektów

Źródło: opracowanie własne.
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Od 1.10.2006

1.10.2006 2007 2008 2009 2010 1.10.2011
m.UJAZD 2 6 6 4 5 7 30
BALCARZOWICE 0 0 3 2 2 1 8
JARYSZÓW 1 1 1 3 0 1 7
KLUCZ 0 1 1 0 0 0 2
NIEZDROWICE 0 2 2 1 4 2 11
NOGOWCZYCE 0 0 2 1 0 1 4
OLSZOWA 2 5 5 2 4 4 22
SIERONIOWICE 1 2 4 7 3 4 21
STARY UJAZD 0 0 0 1 0 0 1
ZIMNA WÓDKA 1 1 4 4 4 0 14

7 18 28 25 22 20 120



Podobnie, liczba pozwoleń wydanych na budowę nowych obiektów była najwyższa w latach 

2008-2009.  Inwestycje  te  koncentrowały  się  w  mieście  Ujazd  oraz  na  obszarze  Strefy 

Aktywności Gospodarczej, a także w obrębie wsi dotkniętych huraganem, co jest szczególnie 

widoczne w odniesieniu do wsi Balcarzowice, Sieroniowice i Zimna Wódka. Zauważalny jest 

również wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę dla miejscowości Niezdrowice w roku 

2010, co może być konsekwencją wejścia  w życie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  jak  również  wzrastającego  zainteresowania  działkami  pod  zabudowę 

mieszkaniową położonymi w niewielkiej odległości od Kędzierzyna Koźle.

W odniesieniu do przebudowy obiektów istniejących najwięcej inwestycji  podejmowanych 

było w roku 2008, głównie na obszarze wsi Zimna Wódka, Sieroniowice i Stary Ujazd.

Tabela 4. Struktura wydanych pozwoleń na przebudowę obiektów istniejących

Źródło: opracowanie własne.

Odmiennie  przedstawia  się  sytuacja  w  zakresie  pozwoleń  budowlanych  wydanych  na 

budowę dróg i infrastruktury technicznej. Zdecydowanie wyróżniają się tu trzy miejscowości, 

z  dominacją  wsi  Olszowa,  a  patrząc  szerzej  ze  zdecydowaną  dominacją  miejscowości 

związanych  ze  Strefą  Aktywności  Gospodarczej.  Dążenie  władz  gminy  Ujazd  do 

kompleksowego  uzbrojenia  terenów  SAG,  poparte  pozyskanymi  środkami  zewnętrznymi 

przełożyło się na dobrą ocenę przedmiotowych terenów wśród inwestorów i w konsekwencji 

lokalizację nowych zakładów .

Tabela 5. Struktura pozwoleń budowlanych na realizację inwestycji drogowych i infrastrukturalnych

Źródło: opracowanie własne.
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1.10.2006 2007 2008 2009 2010 1.10.2011
m.UJAZD 0 3 7 3 1 1 15
BALCARZOWICE 0 0 1 1 0 0 2
JARYSZÓW 0 1 2 3 1 2 9
KLUCZ 0 0 0 0 0 0 0
NIEZDROWICE 0 1 1 0 2 0 4
NOGOWCZYCE 0 2 1 1 0 1 5
OLSZOWA 2 2 0 2 3 1 10
SIERONIOWICE 1 1 4 3 1 0 10
STARY UJAZD 0 0 4 2 0 2 8
ZIMNA WÓDKA 0 4 6 4 2 1 17

3 14 26 19 10 8 80

1.10.2006 2007 2008 2009 2010 1.10.2011
0 1 3 4 5 1 14

BALCARZOWICE 0 0 0 1 0 0 1
JARYSZÓW 0 0 0 0 2 0 2
KLUCZ 1 0 0 0 0 0 1
NIEZDROWICE 0 1 1 1 0 0 3
NOGOWCZYCE 0 1 0 0 0 0 1
OLSZOWA 3 1 11 2 3 0 20
SIERONIOWICE 1 0 0 1 2 0 4
STARY UJAZD 0 0 1 0 0 0 1
ZIMNA WÓDKA 1 0 1 4 3 1 10

Suma: 6 4 17 13 15 2 57

m.UJAZD



 2.4.2 Analiza jakościowa  

Analiza przeprowadzona pod względem jakościowym ma na celu podział wydanych pozwoleń 

budowlanych  według  kryterium funkcjonalnego  jak  również  wskazanie  pojawiających  się 

trendów  w  zakresie  lokalizacji  poszczególnych  funkcji.  Zagadnienie  to  jest  szczególnie 

ciekawe i istotne w aspekcie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. 

W przeprowadzonym badaniu każde z wydanych pozwoleń budowlanych zakwalifikowano w 

pierwszej kolejności do jednej z trzech kategorii przedsięwzięć tj. budowa nowych obiektów 

budowlanych, przebudowa istniejących obiektów budowlanych oraz budowa i  przebudowa 

dróg  oraz  sieci  infrastruktury  technicznej.  Następnie,  w  ramach  każdej  z  kategorii, 

poszczególne  przedsięwzięcia  przyporządkowano  do  określonych  grup  funkcjonalnych. 

Dokonując powyższej kwalifikacji przyjęto następujące założenia:

• inwestycje  polegające na  budowie budynku mieszkalnego z garażem, przyłączami 

infrastruktury technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej, traktowano jako całość i 

kwalifikowano do funkcji mieszkaniowej;

• inwestycje objęte jednym pozwoleniem na budowę, dotyczące np. rozbiórki budynku 

i  budowy bądź przebudowy innego budynku,  budowy budynku mieszkalnego oraz 

budynku  warsztatu  samochodowego,  budowy  nowego  budynku  mieszkalnego  i 

przebudowy budynku gospodarczego, rozdzielano przyporządkowując każdą z osobna 

do właściwych kategorii i funkcji;

W efekcie przeprowadzonej analizy otrzymujemy zatem wynik wskazujący faktyczną ilość i 

charakter podejmowanych inwestycji, który jednak nie będzie zgodny z liczbą wydanych 

pozwoleń na budowę.

Dokonując generalizacji można stwierdzić, że w badanym okresie ruch budowlany na 

terenie  gminy  Ujazd  generowany przez  osoby fizyczne,  związany  z  realizacją  zabudowy 

mieszkaniowej  oraz  gospodarczej   koncentrował  się  na  obszarze miasta  Ujazd  oraz  wsi 

Niezdrowice,  a także  na obszarze wsi dotkniętych działaniem trąby powietrznej. Natomiast 

inwestycje  produkcyjne  zdecydowanie  dominowały  na  obszarze   wsi  Olszowa,  gdzie 

grupowały się w dwóch lokalizacjach.   Grupa pierwsza związana jest z rozwojem firm o 

profilu  rolno-spożywczym  zlokalizowanych  w  obrębie  przysiółka  Księży  Las.  Wydane 

pozwolenia  budowlane dotyczyły  tu  m.in.  budowy kotłowni  na  biomasę  wraz z  układem 

nagrzewnicy  powietrza  dla  potrzeb  istniejących  suszarni  zboża,  budowy  4  silosów 

zbożowych,  sortowni  i  przechowalni  warzyw,  budowa  tłoczni  oleju,  stacji  paliw  (olej 

napędowy) oraz przebudowy linii  energetycznej 15kV. Druga grupa inwestycji lokalizowała 

się w obrębie Strefy Aktywności  Gospodarczej, w pasie wzdłuż  autostrady A4, pomiędzy 

węzłami  Olszowa i  Nogowczyce.  Do  najważniejszych  przedsięwzięć,  dla  których  wydano 

pozwolenia na budowę zaliczyć należy:

• budowę budynku przemysłowego oraz hali  magazynowo-garażowej i  uruchomienie 

produkcji  innowacyjnych  wyrobów  betonowych  i  żelbetowych  przez  firmę  HABA-
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BETON Johann Bartlechner,

• budowę Regionalnego Centrum Logistycznego Firmy Kaufland,

• budowę zakładu produkcji betonu przez firmę "JOACHIM DUDA TRADE" Spółka z o.o,

• budowa zespołu magazynów wysokiego składowania "FM Logistic"

• budowę  stacji  zgazowania  skroplonego  gazu  ziemnego  LNG  na  terenie 

projektowanego Centrum Logistycznego FM Logistic,

• budowę Centrum Logistycznego Prologis Park na terenie wsi Sieroniowice oraz Zimna 

Wódka

W badanym okresie na obszarze gminy jako nowe obiekty powstały również 2 warsztaty 

samochodowe, zakład lakierniczy, 2 stacje paliw (zakładowe).

Tabela  6. Struktura funkcjonalna przedsięwzięć podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca nowe budowy.

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3 Liczba przedsięwzięć budowlanych stanowiących budowy nowych obiektów w podziale funkcjonalnym , 

podejmowanych w poszczególnych miejscowościach .
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mieszkalne gospodarcze produkcyjne usługowe rolnicze inne
m.UJAZD 25 5 1 2 2 1
BALCARZOWICE 6 2 0 0 0 0
JARYSZÓW 5 2 0 0 0 0
KLUCZ 0 0 0 1 1 0
NIEZDROWICE 9 0 1 0 0 0
NOGOWCZYCE 3 0 0 1 0 0
OLSZOWA 5 2 11 3 11 2
SIERONIOWICE 12 6 1 1 0 0
STARY UJAZD 1 0 0 0 0 0
ZIMNA WÓDKA 10 1 0 0 2 0

76 18 14 8 16 3
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Stosunkowo  niewiele  natomiast  podejmowanych  było  inwestycji  z  zakresu  usług 

gastronomii,  handlu,  sportu,  oświaty  czy  też  kultury.  Te  jednostkowe  w  skali  gminy 

przedsięwzięcia podejmowane były głównie jako przebudowy obiektów istniejących w celu 

zaspokojenia  potrzeb lokalnych społeczności.   Pomimo ich niewielkiej  liczby  niewątpliwie 

istotnie wpływają one na poprawę jakości życia mieszkańców oraz jakość przestrzeni. 

Tabela 7. Struktura funkcjonalna przedsięwzięć  podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca przebudowy obiektów istniejących.

Źródło: opracowanie własne

Najważniejsze prowadzone przebudowy dotyczyły:

• Modernizacja boiska sportowego wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i 

infrastruktury towarzyszącej w Ujeździe przy ul. B. Chrobrego

• Remont podmurówki i podwalin wraz z wykonaniem odwodnienia wokół ścian 

obwodowych i właściwym ukształtowaniem spadków wokół budynku zabytkowego 

kościoła w Olszowej

• Przebudowa i rozbudowa istniejącego zespołu budynków o funkcji usługowej tj. 

lokalu gastronomicznego do 99 miejsc konsumpcyjnych oraz przebudowa i 

nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję 

usługową - zaplecze lokalu i część hotelową, w Niezdrowicach

• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieużytkowanego poddasza na 

pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym dla potrzeb "Ujazdowskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości" oraz dobudowę dźwigu zewnętrznego do budynku 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe

• Roboty budowlane, polegające na wymianie części elementów konstrukcyjnych 

drewnianej więźby dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz odnowieniem elewacji 

zabytkowego kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe,

• Przebudowa poddasza remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

cele społeczno-kulturalne t.j. świetlicę i biura, oraz budowę wiaty w Starym Ujeździe 
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mieszkalne gospodarcze produkcyjne usługowe rolnicze inne rozbiórki
m.UJAZD 7 2 0 4 1 1 5
BALCARZOWICE 0 1 0 1 0 0 0
JARYSZÓW 5 2 0 2 0 0 0
KLUCZ 0 0 0 0 0 0 0
NIEZDROWICE 3 0 0 1 0 0 1
NOGOWCZYCE 4 0 0 1 0 0 1
OLSZOWA 3 4 0 2 0 0 3
SIERONIOWICE 8 1 0 2 0 0 2
STARY UJAZD 6 1 0 1 1 0 0
ZIMNA WÓDKA 10 5 0 1 0 0 4

46 16 0 15 2 1 16



• Przebudowa i roboty budowlane związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń 

Domu Spotkań (modernizacja dawnego budynku poczty) w Zimnej Wódce 

• Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Balcarzowicach 

• przebudowa spichlerza, obory oraz budynku gospodarczego na salę imprez 

okolicznościowych i restaurację wraz z zapleczem gastronomicznym i socjalnym dla 

pracowników w Olszowej.

Ryc. 4 Liczba przedsięwzięć budowlanych stanowiących przebudowy obiektów istniejących w podziale 

funkcjonalnym , podejmowanych w poszczególnych miejscowościach .

Należy natomiast podkreślić specyfikę miejscowości Klucz, na obszarze której w przeciągu 

ostatnich 5 lat nie były podejmowane żadne przebudowy, a  pozwolenia na budowę nowych 

obiektów wydano zaledwie  2  (stacja  diagnostyczna pojazdów oraz  płyta  gnojowa).   Nie 

złożono również żadnego wniosku o zmianę planu. Jest to zjawisko trudne do wyjaśnienia 

bez  szerszej  analizy,  szczególnie  biorąc  pod  uwagę  stosunkowo  niewielką  odległość  od 

Strzelec  Opolskich,  dobre  powiązania  komunikacyjne  oraz  malowniczy  charakter  wsi. 

Powody tak niewielkiego ruchu budowlanego mogą mieć zarówno podłoże ekonomiczne (np. 

niskie  dochody mieszkańców, zbyt  wysokie  ceny nieruchomości),  ludnościowe (migracje, 

starzenie się społeczności lokalnej i związane z tym obniżenie oczekiwań i poziomu życia), 

społeczno-kulturowe  (niechęć  mieszkańców  do  obcych  oraz  do  sprzedaży  działek)  jak 

również o bardzo małym zainteresowaniu tą miejscowością . Niewątpliwie jest to tendencja 

warta wyjaśnienia.

Przedsięwzięciom powyższym towarzyszą ważne inwestycje infrastrukturalne podejmowane 

przez gminę Ujazd lub operatorów poszczególnych sieci w tym m.in.:

• budowa dróg, w tym m.in. na obszarze osiedla Piaski w Ujeździe, na terenie SAG w 
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Olszowej, Sieroniowicach i Zimnej Wódce, dróg transportu rolnego m.in. w 

Balcarzowicach , Starym Ujeździe i Zimnej Wódce,

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  m.in. na obszarze osiedla Piaski w 

Ujeździe, w Olszowej  i Zimnej Wódce,

• budowa sieci wodociągowej na obszarze miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice, Olszowa 

i Zimna Wódka,

• budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200CN 2,5 MPa, gazociągu średniego 

ciśnienia DN400 oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na potrzeby zakładów 

zlokalizowanych w Strefie Aktywności Gospodarczej;

• budowa linii elektroenergetycznych 15kV wraz ze stacjami transformatorowymi,

• budowa siei teletechnicznej na obszarze wsi Olszowa, Zimna Wódka, Klucz oraz 

budowa  2 stacji bazowych telefonii komórkowej w miejscowościach Ujazd i Jaryszów 

Tabela 8. Struktura funkcjonalna przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej w podziale na poszczególne 

miejscowości

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 5 Liczba przedsięwzięć budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej , podejmowanych w poszczególnych 

miejscowościach .
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drogi zjazdy wodociąg gaz
m.UJAZD 6 4 2 1 0 2 2 0
BALCARZOWICE 1 0 0 0 0 0 0 0
JARYSZÓW 0 0 0 0 0 1 1 0
KLUCZ 0 0 0 0 0 1 0 0
NIEZDROWICE 0 2 1 0 0 0 0 1
NOGOWCZYCE 0 0 0 0 0 0 0 1
OLSZOWA 2 3 1 3 8 2 0 4
SIERONIOWICE 1 0 0 0 2 0 0 0
STARY UJAZD 1 0 0 0 0 0 0 0
ZIMNA WÓDKA 4 0 1 1 2 1 2 0
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 3.  OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

 3.1 Wprowadzenie  

Aktualność dokumentów planistycznych posiadanych przez gminę Ujazd, w tym Studium 

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Ujazd  oraz  planów 

miejscowych poddano ocenie prowadzonej w dwu zakresach:

a) formalno–prawnym:

– w zakresie zgodności zawartości Studium i procedury jego sporządzania z 

wymaganiami zawartymi w art. 10 i 11 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym3 

– w zakresie  zgodności  z  wymogami  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra 

Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy4

– w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi;

b) merytorycznym:

– ze względu na aktualność występujących uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych, w tym m.in. zapisy dokumentów o charakterze strategicznym 

i planistycznym sporządzanych na poziomie województwa i kraju

– ze względu na zgodność z potrzebami rozwojowymi gminy, w tym złożonymi 

wnioskami oraz polityką przestrzenną władz znajdującą odzwierciedlenie w 

planowanych kierunków rozwoju gminy. 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  

Ujazd  po  zmianach,  uchwalone  uchwałą  Nr  XXV/150/2008  Rady  Miejskiej  w  Ujeździe, 

sporządzone  zostało  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym  w  zakresie  zgodnym  ze  stanem  prawnym  aktualnym  na  dzień  jego 

uchwalenia  tj.  12  września  2008r.  Dokument  ten  stanowi  aktualizację  Studium 

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Ujazd 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Ujazd Nr XV/92/99 z dnia 29 listopada 1999r 

wykonanego  przez  Pracownię  Architektury  i  Urbanistyki  s.c.  -  architekci-  Konsencjusz 

Helena, Klimek Renata pod kierunkiem mgr inż. arch. Heleny Konsencjusz. 

Będące  przedmiotem  oceny  aktualności  Studium,  stanowi  jednolite  opracowanie 

zarówno  części  tekstowej,  jak  i  graficznej  i  obejmuje  obszar  gminy  w  jej  granicach 

administracyjnych. W skład Studium wchodzą następujące elementy:

3 Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr  
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,  
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr  32  poz.159

4 Dz. U. Z 2004r Nr 118 poz.1233
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a) część opisowa, w tym:

• uwarunkowania rozwoju – część ogólna i analityczna,

• kierunki zagospodarowania przestrzennego – część koncepcyjna;

b) część graficzna, w tym:

• plansze studialne obejmujące inwentaryzację urbanistyczną terenu, inwentaryzację 

stanu istniejącego komunikacji oraz infrastruktury technicznej, sieć hydrograficzną 

gminy, stan środowiska przyrodniczego, stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

• planszę Uwarunkowań rozwoju stanowiącą syntezę danych zawartych na planszach 

studialnych, w skali 1:10 000,

• planszę Kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000.

 3.2 Zgodność ustaleń Studium z przepisami prawa   

 3.2.1 Zgodność ustaleń Studium z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

Analizowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ujazd po zmianach odnosi się do nadrzędnych zasad planowania przestrzennego zawartych 

w  art.1  ust.1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym. Spełnia także, pod względem formalnym, wszystkie wymogi dotyczące jego 

zawartości określone w art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy. Nie uwzględnia jedynie określonego w 

art.10 ust.2a obowiązku wskazania obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także 

ich stref ochronnych, w tym też zakresie stwierdza się jego niekompletność.

Zapisy Studium wymagają jednakże aktualizacji pod względem merytorycznym zarówno w 

kwestii uwarunkowań, jak również wyznaczonych kierunków rozwoju gminy.

W  zakresie  uwarunkowań  zewnętrznych wprowadzenia  do  Studium  wymagają  zapisy 

obowiązującego  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa,  Planu  ochrony 

Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”, dokumentów o charakterze sektorowym (przebieg 

obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźle).

W zakresie uwarunkowań wewnętrznych aktualizacji wymagają głównie zapisy dotyczące:

– stanu istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

– stanu środowiska,

– warunków i jakości życia mieszkańców,

– potrzeb i możliwości rozwoju gminy,

– stanu prawnego gruntów,

– stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
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W części dotyczącej kierunków rozwoju gminy konieczne jest zaktualizowanie zapisów 

dotyczących:

– przeznaczenia terenów, w tym m.in. obszarów mieszkaniowych, poszerzenia Strefy 

Aktywności Gospodarczej, wyznaczenia terenów dopuszczonej lokalizacji biogazowni,

– kierunków i wskaźników zagospodarowania terenów,

– lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i sieci szerokopasmowego internetu

– probelmatyki odnawialnych źródeł energii, w tym lokalizacji urządzeń o mocy 

przekraczającej 100kW,

– inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

– granic terenów zamkniętych.

Należy również zaznaczyć, że Studium wymaga aktualizacji zapisów w zakresie zgodności z 

obowiązującymi zapisami prawa.

Ogromne  znaczenie  mają  natomiast  zmiany  w  procedurze  sporządzania  Studium,  dla 

którego od roku 2009 obowiązuje przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania  na 

środowisko. Ocena ta nie była przeprowadzana dla Studium (…) gminy Ujazd, nie posiada 

ono zatem sporządzonej Prognozy oddziaływania na środowisko.

 3.2.2  Zgodność ustaleń Studium z Rozporządzeniem w sprawie projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Wejście w życie, w lipcu 2003r., ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

łączyło  się  z  wprowadzeniem  aktów  wykonawczych  regulujących  szczegółowo  zakres 

poszczególnych  opracowań  planistycznych.   W  odniesieniu  do  studium  obowiązujące 

standardy zawarto w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie  zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz.1233). 

Zgodnie z § 4.1. rozporządzenia studium powinno zawierać cztery części:

1) część określającą uwarunkowania, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy, przedstawioną 

w formie tekstowej i graficznej – częściowo aktualna,

2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o których mowa w art.10 ust.2 (oraz ust.2a) ustawy – częściowo 

aktualna;

3) rysunek przedstawiający ustalenia, określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art.10 ust.2 (oraz 

ust.2a) ustawy – częściowo aktualny;

4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium – częściowo aktualne.

Zgodnie z § 6.3 rozporządzenia zapisy Studium powinny zawierać w szczególności wytyczne 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Jednym z 

ważniejszych  elementów,  jest  nałożona  powyższą  ustawą  konieczność  sporządzenia 

dokumentacji  ekofizjograficznej  przed przystąpieniem do opracowywania  studium (art.72 

ust.3,4,5). 

Gmina  Ujazd  nie  posiada  kompleksowej  ekofizjografii  dla  całego  obszaru  w  granicach 

administracyjnych,  a  jedynie  ekofizjografie  częściowe, obejmujące poszczególne obszary, 

dla  których  sporządzono  plany  miejscowe.  Pokrywają  one  w  całości  obszar  gminy,  co 

pozwala  na  stwierdzenie  wykonania  obowiązku  wynikającego  z  ustawy  Prawo  ochrony 

środowiska, różnią się jednak stopniem szczegółowości i czasem sporządzenia. Zgodnie z § 

3.2  rozporządzenia,  dane  zawarte  w  materiałach  planistycznych  sporządzonych  na 

podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny 

być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu. 

Zaleca  się  zatem  ujednolicenie  i  wykonanie  kompleksowego  opracowania 

ekofizjograficznego dla całego obszaru gminy.

 3.2.3  Zgodność ustaleń Studium z przepisami odrębnymi   

Od momentu uchwalenia Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Ujazd po zmianach tj. od  roku 2008r., w prawie polskim nastąpiło 

szereg zmian związanych w dużym stopniu  z koniecznością  dostosowania do prawa Unii 

Europejskiej. Z wyjątkiem ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych  (Dz.U.  Nr  106  poz.675)  pozostałe  zmiany  prawa  nie  wpłynęły  w 

znaczący  sposób  na  zmiany  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy.  Nie  obniżyły 

również aktualności Studium.

Wskazana  wyżej  ustawa  „telekomunikacyjna”  nie  tylko  wprowadza  istotne  zmiany  w 

zasadach  planowania  przestrzennego,  ale  również  ingeruje  w  zawartość  obowiązujących 

planów miejscowych. Zgodnie z zapisami art. 46 :

1. Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego,  zwany dalej  "planem miejscowym", nie  

może  ustanawiać  zakazów,  a  przyjmowane  w  nim  rozwiązania  nie  mogą  uniemożliwiać  

lokalizowania  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej,  w  rozumieniu  

przepisów ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami,  jeżeli  taka  

inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2. Jeżeli  lokalizacja  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej  nie  jest  

umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne  

z  określonym  w  planie  przeznaczeniem  terenu  ani  nie  narusza  ustanowionych  w  planie  

zakazów  lub  ograniczeń.  Przeznaczenie  terenu  na  cele  zabudowy  wielorodzinnej,  rolnicze,  

leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z  

zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest  

sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

3. W  przypadku  braku  planu  miejscowego  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  

łączności publicznej innej niż infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu  
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ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Art. 75. 

1. Przepis art.  46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie  

ustawy.

2. W terminie  12  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy,  gminy  dostosują  treść  planów  

miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46  

ust. 1. obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął teremin  

określony w ust.2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz  

dokumentaje prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

art.46 ust.1.

4.  Jeżeli treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań  

określonych w art. 46 ust. 1, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku do  

którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.  

Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan  

zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz  Ujazdu  wywiązał  się  z  nałożonego  art.  75  ust.5  ustawy  nakazu  przekazania 

wojewodzie opolskiemu obowiązujących planów miejscowych i obecnie oczekuje na ocenę 

ich aktualności ze względu na zapisy ustawy „telekomunikacyjnej”.

 3.3 Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną państwa   
zawartą w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Konieczność uwzględnienia podczas sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  zapisów  i  zasad   określonych  w  Koncepcji 

przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  ustaleń  strategii  rozwoju  i  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  województwa  oraz  strategii  rozwoju  gminy,  wynika  z 

art.9  ust.2,  art.10  ust.1  pkt  14  oraz  art.10  ust.2  pkt  6  i  7  ustawy  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumentem  planistycznym określającym  przyrodnicze,  kulturowe,  społeczne  i 

ekonomiczne  uwarunkowania  oraz  cele  polityki  państwa  w  dziedzinie  zagospodarowania 

przestrzennego jest  Koncepcja Polityki  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  (KPPZK). 

Została ona sporządzona przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie pod 

kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kołodziejskiego i przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 

października 1999 r. „Dokument ten powstał w prawnych realiach ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu  przestrzennym  z  1994  roku.  Przy  czym,  ze  względu  na  czas  jego 

opracowania, nie uwzględniono w nim zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju 
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dokonanej  w 1999 roku oraz  wpływu  zbliżającego  się  ówcześnie  wejścia  Polski  do  Unii 

Europejskiej. W 2005 roku podjęto próbę uaktualnienia KPPZK. Zaktualizowana  Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (ZKPZK) została opracowana pod kierunkiem prof. 

dr. hab. Grzegorza Gorzelaka i przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.”5 W 

październiku  2006  roku,  ze  względu  na  dalszy  brak  pełnej  aktualności,  Rada  Ministrów 

zdecydowała o wycofaniu ZKPZK z Sejmu, jednocześnie podejmując decyzję o przystąpieniu 

do opracowania nowego dokumentu. 

Obowiązująca Koncepcja Polityki  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ze względu na 

swą własną nieaktualność zarówno w zakresie uwarunkowań, jak i polityki rozwoju Polski, 

nie może stanowić podstawy oceny aktualności innych dokumentów planistycznych. Pewne 

wytyczne można przyjąć z będącego w czasie konsultacji projektu Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. Ich uwzględnienie jest jednak zasadne przy sporządzaniu 

zmiany Studium. 

 3.4 Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną regionu:  

 3.4.1 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego  

Strategia  Rozwoju  Województwa  Opolskiego  w  wersji  zaktualizowanej  została  przyjęta 

uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/350/2005 z 11 października 2005 r. 

Stanowi  ona  bazę do realizacji  polityki  regionalnej  w województwie do roku 20206.  Tak 

ustalony horyzont czasowy związany jest z potrzebą ujednolicenia horyzontów czasowych 

dokumentów planistycznych stanowiących podstawę planowania  rozwoju regionalnego na 

kolejne perspektywy finansowe do roku 2020.

Ustalone w Strategii priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego to:

Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego

Wyrównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie opolskim

Dla ich osiągnięcia określono następujące cele strategiczne:

I. Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami

II. Zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie

III. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu

IV. Aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

V. Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji opolskiej

VI. Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary 

wiejskie

5 Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 25 stycznia 2011r opublikowany 
na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

6 www.umwo.opole.pl
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VII.Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy 

regionalnej 

Zasadniczo można stwierdzić, że wszystkie z powyższych celów znajdują odzwierciedlenie w 

będącym  przedmiotem  oceny  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Ujazd,  jednak  niektóre  aspekty  wymagają  aktualizacji  lub 

uzupełnienia.  Dotyczy  to  głównie  zagadnień  związanych  z  budowaniem  społeczeństwa 

informacyjnego  i  dostępem do  sieci  szerokopasmowej,  rozbudową sieci  komunikacyjnej, 

ochroną powietrza i  ochroną przed hałasem,wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

rozwojem turystyki.

 3.4.2   Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Obowiązujący  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  opolskiego  przyjęty 

został uchwałą nr XLVIII/505/2010  Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 

2010r.  Plan  sporządzono  w  trybie  ustawy  z  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym.  Jego  ustalenia  stanowią  aktualizację  PZPWO  z  2002r.  Zmieniony  Plan, 

zarówno w jego części opisowej jak i graficznej został dostosowany do aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej, bieżących, strategicznych celów rozwojowych oraz obowiązujących 

wymogów prawnych. 

Plan województwa nie wprowadza radykalnych zmian w odniesieniu do zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ujazd, wskazuje jednak kilka zagadnień wymagających modyfikacji w 

podlegającym ocenie aktualności Studium. Do zagadnień tych należą głównie:

 1. W zakresie środowiska przyrodniczego  

 a) aktualizacja granicy Obszaru Natura 2000 „Góra św.Anny”,

 b) uwzględnienie postulowanego powiększenia obszaru Parku Krajobrazowego „Góra 

św. Anny”,

 c) uwzględnienie zapisów obowiązującego Planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Góra św. Anny”,

 d)  ochrona kompleksów leśnych przed zmianą sposobu użytkowania,

 e) uwzględnienia obszarów narażonych na erozję i podejmowanie działań 

przeciwerozyjnych.

 2. W zakresie poprawy jakości środowiska:  

 a) uwzględnienie programu ochrony powietrza atmosferycznego,

 b) poprawa klimatu akustycznego na odcinku wzdłuż autostrady A4.

 3. W zakresie   ochrony przeciwpowodziowej  
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 a) uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zgodnie z 

obecnym stanem prawnym.

 4. W zakresie komunikacji  

 a) wprowadzenie aktualnego przebiegu obwodnicy Kędzierzyna Koźle w ciągu drogi 

krajowej nr 40,

 b) reaktywacja zawieszonych połączeń kolejowych wraz z wprowadzeniem nowego 

taboru szynowego (szynobusy).

 5. W zakresie infrastruktury technicznej  

 a) wspieranie procesu gazyfikacji obszarów dotychczas nie objętych siecią 

gazowniczą poprzez budowę stacji redukcyjnych gazu oraz sieci gazowej,

 b) sprecyzowanie lokalizacji GPZ we wsi Olszowa zgodnie z zapisami mpzp,

 c) rozwój energetyki odnawialnej.

 6. W zakresie turystyki  

 a) rozwój infrastruktury turystycznej.

 7. Aktualizacja listy obszarów zaliczonych do terenów zamkniętych  

Ryc. 6 Wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Opolskiego. Plansza: Polityka 

Przestrzenna
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Należy  również  podkreślić,  że  wszystkie  zadania  służące  realizacji  inwestycji  celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym są uwzględnione w obecnym Studium i wymagają 

aktualizacji  jedynie  w zakresie  przebiegu  obwodnicy  Kędzierzyna Koźle  oraz  aktualizacji 

granicy Obszaru Natura 2000 „Góra św.Anny”.

 3.5 Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną gminy  

Kształtowanie  i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  na terenie gminy wymaga posiadania 

wiarygodnych  i  akceptowanych  przez  społeczność  instrumentów,  odpowiadających 

aktualnym wyzwaniom i potrzebom. Polityka przestrzenna zawarta w Studium uwarunkowań 

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  winna  kształtować  korzystne 

uwarunkowania dla procesów konkurencji, innowacji i aktywności zbiorowej i indywidualnej, 

oddziaływać  na  przyspieszenie  rozwoju,  podnoszenie  standardu  cywilizacyjnego 

mieszkańców  i  poprawę  ładu  przestrzennego.  Świadome  kształtowanie  struktury 

funkcjonalno-przestrzennej  gminy  umożliwia  zapewnienie  jej  harmonijnego  i 

zrównoważonego rozwoju.

Podstawę  prowadzonej  w  gminie  polityki  powinna  stanowić  strategia  zrównoważonego 

rozwoju,  uszczegółowiona  i  realizowana  w  programach  sektorowych  oraz  poprzez 

dokumenty planistyczne, takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Konieczny jest także stały monitoring  następujących 

zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

 3.5.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd  

Strategia rozwoju oraz Studium, z dobrze przeprowadzoną analizą i waloryzacją istniejących 

uwarunkowań  oraz  klarownym  i  realnym  określeniem  celów,  przełożonych  na  układ 

przestrzenny i wizję struktury przestrzennej gminy powinny charakteryzować się zbieżnością 

pozwalającą  na  czytelne  określenie  polityki  przestrzennej  gminy  i  wytyczenie  kierunku 

przemian. 

W celu uzyskania optymalnych możliwości realizacji zapisanych w Strategii celów, Studium 

powinno być opracowane łącznie ze strategią lub po jej przyjęciu. Wejście w życie zapisów 

nowej  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  po  części  reguluje  tą 

sytuację,  ustanawiając  obowiązek  uwzględniania  ustaleń  strategii  rozwoju  gminy  przy 

sporządzaniu Studium. 

Strategia rozwoju gminy Ujazd na lata 2010-2017 została przyjęta uchwałą  LIII/289/2010 

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 września 2010 r. 
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Misja Gminy Ujazd, określona w Strategii brzmi:

 „Jesteśmy gminą rolniczo-usługowo-przemysłową, która chce maksymalnie zaspokoić 

potrzeby swoich mieszkańców i stworzyć im warunki do godnego życia. Wykorzystując 

posiadane zasoby pragniemy stać się atrakcyjnym obszarem dla osiedlenia się młodych 

rodzin oraz inwestorów mogących zaoferować miejsca pracy i mogących podnieść potencjał 

ekonomiczny Gminy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Chcemy jednocześnie być 

miejscem weekendowego, popołudniowego i urlopowego wypoczynku dla mieszkańców 

regionu.

Osiągnięcie założonego w misji stanu gminy ma, wg autorów, zapewnić realizacja czterech 

celów strategicznych, z których każdy został rozbity na cele operacyjne:

 1. Poprawa życia mieszkańców  

 1.1. Rozwój usług socjalnych

 1.2. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

 1.3. Wzmacnianie więzi społecznych

 2. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy  

 2.1. Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw

 2.2. Promocja gminy

 3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury  

 3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej

 4. Rozwój oświaty, kultury i rekreacji  

 4.1. Rozwój oświaty

 4.2. Rozwój kultury i sportu

 4.3. Rozwój turystyki i rekreacji

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ujazd zapewnia  pełną  możliwości  realizacji  powyższych celów strategicznych,  przy czym 

należy podkreślić, że cele te zostały sformułowane dość ogólnie, z niewielkim odniesieniem 

do przestrzeni Gminy

W związku  z  powyższym stwierdzono  spójność  polityki  określonej  w  Strategia  rozwoju 

gminy Ujazd na lata 2010-2017  z zapisami Studium.
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 3.5.2 Aktualna polityka i potrzeby rozwojowe Gminy Ujazd  

Podejmując zagadnienie stwierdzenia aktualności Studium z obecną polityką gminy Ujazd, 

oparto  się  głównie  na  zgłaszanych  ustnie  wnioskach  oraz  problemach  i  konfliktach 

przestrzennych wskazywanych przez Burmistrza Ujazdu i pracowników urzędu. 

Analiza ta ma na celu ustalenie aktualnych potrzeb rozwojowych gminy oraz sprawdzenie 

możliwości ich realizacji w obecnych warunkach planistycznych. 

Zasadniczo można stwierdzić, że cele i wizja rozwoju gminy określone w Studium pozostają 

aktualne,stanowiąc ogólny kierunek dążenia do wytyczonych celów. Zmiana występujących 

uwarunkowań, w tym o podłożu demograficznym, gospodarczym, przyrodniczym, wywołuje 

jednak  inne  potrzeby  w  zakresie  gospodarowania  przestrzenią.  Potrzeby  te  wpływają 

natomiast na konieczność aktualizacji Studium.

Główne procesy i  zjawiska warunkujące kształt  przestrzeni  i  sposób jej wykorzystywania 

zaobserwowane na terenie gminy Ujazd dotyczą:

• rozwoju  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  –  działania  planistyczne  i  inwestycyjne 

podejmowane sukcesywnie  od roku 1999 (tj.  pierwszego Studium)przekładają  się 

obecnie na lokalizację w SAG pierwszych dużych zakładów. Jednocześnie zauważalne 

są potrzeby w zakresie powiększenia strefy o kolejne tereny inwestycyjne;

• rozwoju rolnictwa – nowoczesnego, wyspecjalizowanego, wymagającego lokalizacji 

nowych budowli rolniczych oraz budynków inwentarskich;

• rozwoju mieszkalnictwa – przy czym wyraźnie zaznaczają się już rejony lokalizacji 

potencjalnych  osiedli  mieszkaniowych  powiązanych  z  miastami  powiatowymi. 

Jednocześnie rozważyć należy ograniczenie powierzchni terenów mieszkaniowych we 

wsiach centralnej części gminy;

• rozwoju  układu  komunikacyjnego  i  modyfikacji  dotychczasowych  połączeń  – 

szczególnie  w odniesieniu  do  obwodnicy  Kędzierzyna-Koźla,  która  ze  względu  na 

faktyczne odcięcie  połączenia  drogi  krajowej nr  40  na  odcinku od rynku miasta 

Ujazd do granicy województwa z jej dalszym przebiegiem, spowoduje w przyszłości 

zasadniczą  zmianę  w intensywności  wykorzystania  terenów zlokalizowanych w jej 

sąsiedztwie oraz w powiązaniach wewnętrznych;

• rozwoju energetyki odnawialnej, w tym lokalizacji biogazowni

• rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej przy wykorzystaniu 

istniejacego potencjału przyrodniczego i kulturowego – szczególnie w odniesieniu do 

terenów wsi Olszowa oraz miasta Ujazd.

Wyszczególnione powyżej potrzeby rozwojowe gminy wymagają odzwierciedlenia w zapisach 

Studium, które w obecnym kształcie nie w pełni pozwala na ich realizację.
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 4.  OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

 4.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W chwili  sporządzania  niniejszej  oceny aktualności  gmina Ujazd posiada 100% pokrycie 

terenu obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Fakt ten 

wymaga  szczególnego  podkreślenia,  bowiem  w  skali  województwa  opolskiego  wskaźnik 

pokrycia powierzchni planami miejscowymi wynosi ok.40%7

Dokładnie połowa obowiązujących  planów miejscowych sporządzona została na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym. Plany te pokrywają obszar 

około  6276  ha  co  stanowi  ok.75% powierzchni  gminy.  Dla  części  powyższego  obszaru 

(głównie dla Strefy Aktywności Gospodarczej) sporządzone zostały zmiany planów zgodnie z 

wymogami  obowiązującej  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w 

dalszym  ciągu  jednak,  na  większości  powierzchni  gminy  obowiązują  plany  miejscowe 

sporządzone według nieaktualnych już przepisów. Pod względem formalnym zachowują one 

nadal swoją ważność.

Ryc. 7  Struktura przestrzenna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Źródło: opracowanie własne.

7 Przyjęta wartość jest szacunkowa. Według stanu zadeklarowanego przez gminy na dzień 31.XII. 2007r 
pokrycie terenu planami miejscowymi wynosiło 29,7%. Jednocześnie wskazano powierzchnię planów będących 
w trakcie sporządzania, która obejmowała 108 586 ha tj. ok.10% powierzchni województwa. Wielkość pokrycia 
planami na chwilę obecną oszacowano zatem na ok. 40%.
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W trakcie  sporządzania  znajdują  się  trzy  plany  miejscowe obejmujące  osiedle  Piaski  w 

Ujeździe,  teren  byłej  jednostki  wojskowej  w  Olszowej  oraz  tereny  w  rejonie  przysiólka 

Ksieży Las w Olszowej.

Tabela 9. Zestawienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w gminie Ujazd

Lp. Nazwa planu Uchwalony Data publikacji 
i wejścia w życie

MPZP sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym 

1

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref 
aktywności gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej północnej stronie 
i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) 
po jej zachodniej stronie, w gminie 
Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XLIV/241/2002 
z dnia 25.02.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 32 poz. 487 
z dnia 17.04.2002 r.

obowiązuje od dnia 02.05.2002 r.

2
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Piaski 
w Ujeździe

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr VII/27/2003 
z dnia 25.02.2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 32 poz. 756 
z dnia 30.04.2003 r., 
obowiązuje od dnia 14.05.2003 r.

3

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów w granicach administracyjnych 
wsi Nogowczyce

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/100/2004 

z dnia 06.07.2004 r.,

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 57, poz. 1600 
z dnia 27.08.2004 r., 
obowiązuje od dnia 11.09.2004 r.

4
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów wsi Zimna Wódka

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr XXIII/101/04 
z dnia 06.07.2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 60, poz. 1656, 
z dnia 08.09.2004 r., 
obowiązuje od dnia 23.09.2004 r.

5
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów wsi Sieroniowice

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr XXIII/102/04 
z dnia 06.07.2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 64 poz. 1707, z 
dnia 28.09.2004 r.
obowiązuje od dnia 13.10.2004 r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów 
położonych w granicach 
administracyjnych wsi Olszowa

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/103/04 
z dnia 06.07.2004r

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 57, poz. 1601 z 
dnia 27.08.2004 r. 
obowiązuje od dnia 11.09.2004 r.

7
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów administracyjnych wsi Klucz.

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXV/107/04 
z dnia 31.08.2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 76, poz. 1998 
z dnia 10.11.2004 r. 
obowiązuje od dnia 25.11.2004 r.

8 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr XXVI/109/2004 
z dnia 28.09.2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 79, poz. 2046 
z dnia 23.11.2004 r., 
obowiązuje od dnia 08.12.2004 r.

9

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów w granicach administracyjnych 
wsi Balcarzowice

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXVI/110/2004 
z dnia 28.09.2004 r.,

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 81, poz. 2106 
z dnia 06.12.2004 r. 
obowiązuje od dnia 20.12.2004 r.

MPZP sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

10

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref 
aktywności gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej północnej stronie 
i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) 
po jej zachodniej stronie, w gminie 
Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr L/235/2006 
z dnia 01 sierpnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 64, poz. 2006 
z dnia 22.09.2006 r., 
obowiązuje od dnia 23.10.2006 r.
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11

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref 
aktywności gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej północnej stronie 
i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) 
po jej zachodniej stronie, w gminie 
Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XIV/78/2007 
z dnia 09 listopada 2007r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 90, poz. 2932 
z dnia 06.12.2007 r., 
obowiązuje od dnia 06.01.2008 r.

12

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
gminie Ujazd dla części terenów wsi 
Olszowa

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XVIII/104/2008 

z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 21, poz. 678 
z dnia 21.03.2008 r., 
obowiązuje od dnia 21.04.2008 r.

13

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów wsi OLSZOWA, ZIMNA 
WÓDKA i SIERONIOWICE

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr  XXVII/155/08 

z dnia 28.10.2008 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 90, poz. 2110, 
z dnia 28.11.2008 r., obowiązuje 
od dnia 29.12.2008 r.

14
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi NIEZDROWICE

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe 
nr XXXVI/203/2009

z dnia 28 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 50, poz. 868, 
z dnia 10.07.2009 r., 
obowiązuje od dnia 10.08.2009 r.

15
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi 
SIERONIOWICE i ZIMNA WÓDKA

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe 
nr XXXVIII/217/2009

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 65, poz. 1077, 
z dnia 19.08.2009 r., 
obowiązuje od dnia 30.09.2009 r

16
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi  JARYSZÓW

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XLII/233/2009

z dnia 27 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 106, poz.1530, 
z dnia 11.12.2009 r., 
obowiązuje od dnia 11.01.2010 r.

17
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów miasta Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XLIX/265/2010

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 63, poz. 843, 
z dnia 10.06.2010 r., 
obowiązuje od dnia 11.07.2010 r.

18
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi Stary Ujazd

Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr LIV/292/2010

z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr  154, poz. 1832, 
z dnia 23.12.2010 r., 
obowiązuje od dnia 24.01.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono  częściowy brak zgodności obowiązujących 

miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego (MPZP)  z  zapisami  Studium.  W 

szczególności dotyczy to zapisów Studium, które nie znalazły odzwierciedlenia w MPZP np. 

nieuwzględnienia  w  planach  miejscowych  znacznych  powierzchni  gruntów  rolnych 

przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  oraz  ogromnej  rezerwy  terenów 

przeznaczonych  pod  przemysł,  składy  i  magazyny  we  wsi  Sieroniowice  (przysiółek 

Grzeboszowice).  Nie  uwzględniono  również  wszystkich  terenów,  które  w  Studium 

przeznaczono pod zalesienie. 

Zarówno w Studium, jak i w planach miejscowych korekty wymaga układ komunikacyjny, w 

szczególności w odniesieniu do zmiany przebiegu obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźle 

oraz w zakresie przebiegu granic obszaru ochrony siedlisk przyrodniczych NATURA 2000. 

Aktualizacji pod względem formalnym wymagają wszystkie plany miejscowe sporządzone na 

podstawie  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  1994r.  oraz  część  planów 

sporządzonych na podstawie  ustawy o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z 

roku 2003. Jest to związane ze zmienionym obowiązującym zakresem planu, koniecznością 
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uwzględnienia zasad techniki prawodawczej, częstymi zmianami polskiego prawa. 

Występujące  braki  nie  wpływają  na  faktyczną  dezaktualizację  przedmiotowych  planów 

miejscowych, wskazana jednak jest ich sukcesywna zmiana.

W  trakcie  obowiązywania  obecnego  Studium  nastąpiła  zmiana  obowiązujących  aktów 

prawnych regulujących system planowania przestrzennego na poziomie gminy.  Ponownie 

zmianie uległa relacja pomiędzy Studium, a ustaleniami planów miejscowych. 

Według  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r.  Konieczne było zachowanie 

tzw.  spójności  ustaleń  planów z  polityką  przestrzenną  określoną  w Studium.  Zapis  taki 

dopuszczał nieznaczne niezgodności  w odniesieniu do lokalizacji  inwestycji  w przestrzeni. 

Ustawa o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z  2003r.  nakazała  zachowanie 

jednoznacznej  zgodności  w  tym  zakresie,  co  w  praktyce  oznaczało  brak  możliwości 

jakichkolwiek odstępstw w nowych planach miejscowych od ustaleń Studium i konieczność 

jego każdorazowej aktualizacji  w przypadku zmiany polityki  przestrzennej.  Zapis  ten, ze 

względu na brak elastyczności, w znacznym stopniu utrudnił realizację polityki przestrzennej 

w gminach. Z dniem 21 października 2010r (Dz.U. Z 2010r. Nr 130 poz. 871) weszła w 

życie zmiana w zakresie art. 20 ust.1 ustawy polegająca na wprowadzeniu zapisu, że plan 

miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Zapis 

ten traktowany jest jako bardziej elastyczny od poprzednio obowiązującego.

 4.2 Analiza wniosków o zmianę Studium i miejscowych planów   
zagospodarowania przestrzennego

Jednym ze wskaźników aktualności studium i planów miejscowych jest liczba wpływających 

wniosków w sprawie opracowania lub zmiany planu  lub  studium.  W  odniesieniu  do 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego posiadanych przez 

Gminę Ujazd, w okresie od ich wejścia w życie do października 2011r złożono trzydzieści 

dwa wnioski o zmianę planu. 

Zdecydowana  większość  złożonych  wniosków  dotyczy  zmiany  przeznaczenia  terenu  pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Składane były również wnioski dotyczące zmiany 

przebiegu dróg ustalonych zapisami planów miejscowych. Odnotowano także 1 wniosek o 

przeznaczenie  terenu  pod  zabudowę  wielorodzinną  z  usługami,  1  wniosek  pod  usługi 

turystyki , hotelarstwa i  gastronomii  oraz 3 wnioski o przeznaczenie działek pod funkcję 

produkyjną i składową.

W większości  wypadków  składane  wnioski  nie  są  zgodne  z  ustaleniami  obowiązującego 

Studium, przy czym uwzględnienie części wydaje się dyskusyjne ze względu na niekorzystne 

uwarunkowania  lub  oddalenie  od  istniejącej  zabudowy.  Jednak  właściwe  rozpatrzenie 
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złożonych wniosków następować będzie  przy sporządzaniu  zmiany Studium oraz planów 

miejscowych po ich szczegółowej analizie.

Tabela 10. Zestawienie złożonych wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Miejscowość Data wejścia  
w życie mpzp

Liczba 
wniosków 
złożonych 
od czasu 

obowiązy-
wania mpzp

1 Balcarzowice 20.12.2004 1

2 Jaryszów 11.01.2010 5

3 Klucz 25.11.2004 0

4 Niezdrowice 10.08.2009 0

5 Nogowczyce 11.09.2004 2

6 Olszowa

02.05.2002, 
11.09.2004, 
23.10.2006, 
06.01.2008, 
21.04.2008, 
29.12.2008, 

2

7 Sieroniowice
13.10.2004, 
29.12.2008, 
30.09.2009

7

8 Stary Ujazd 24.01.2011 0

9 Ujazd
14.05.2003, 
08.12.2004, 
11.07.2010,

13

10 Zimna Wódka
23.09.2004, 
29.12.2008, 
30.09.2009, 

2

11 RAZEM: 32

Źródło: opracowanie własne
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 5. WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH

Uzyskanie  wysokiego  standardu  przestrzeni  wymaga  długookresowego  podejścia  do 

realizacji  zadań z  zakresu  polityki  przestrzennej.  Celem sporządzania  strategii,  planów, 

programów czy wieloletnich planów inwestycyjnych oraz programów sporządzania planów 

miejscowych  jest  stworzenie  możliwości  decyzyjnych  w  sprawach  podejmowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych  w  zakresie  rzeczowym  i  finansowym.  Planowanie 

długookresowe pozwala na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych 

procesów  inwestycyjnych  (m.in.  rozwiązywanie  problemów  przestrzennych, 

terenowoprawnych,  przygotowanie  dokumentacji  projektowej)  oraz  zabezpieczenie  źródeł 

finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie  z  art.32  ust.1  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych oraz 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium. 

Na  podstawie  przeprowadzonych  analiz,  zapisów  obowiązującego  Studium,  zapisów 

dokumentów planistycznych wyższego rzędu, rozpoznania potrzeb społecznych oraz potrzeb 

gminy  Ujazd  w  zakresie  realizacji  inwestycji,  w  najbliższych  latach  wskazane  jest 

opracowanie bądź aktualizacja planów miejscowych w następującej kolejności :

1. Miasto  Ujazd –  w  związku  z  lokalizacją  obwodnicy  Kędzierzyna  Koźle,  planowaną 

modernizacją linii elektroenergetycznej 220kV jako zadań celu publicznego o charakterze 

ponadlokalnym oraz złożonymi wnioskami o zmianę planu i aktualną polityką gminy;

2. wsie Olszowa, Klucz, Zimna Wódka – w związku z obowiązkiem uwzględnienia w 

mpzp zapisów planu ochrony Parku Kraobrazowego „Góra św.Anny” 

3. wieś Olszowa - w związku z lokalizacją zadań celu publicznego o chrakterze 

ponadlokalnym tj. budowy GPZ oraz linii 2x110kV

4. wieś Sieroniowice, w odniesieniu do terenów osadniczych (bez SAG),

5. wieś Jaryszów (po wcześniejszej aktualizacji Studium)

6. wsie Nogowczyce i Balcarzowice (mpzp sporządzone wg ustawy z 1994r.),

7. wsie Niezdrowice oraz Stary Ujazd.

Jednocześnie konieczny jest stały monitoring potrzeb inwestorów w odniesieniu do zmiany 

planów  miejscowych  obejmujących  obecne  i  przyszłe  tereny  Strefy  Aktywności 

Gospodarczej.

Powyższy wykaz nie ma charakteru zamkniętego i nie wyklucza przystąpienia przez Radę 

Miejską do sporządzania innych planów miejscowych jeżeli będzie to uzasadnione względami 

społecznymi,  gospodarczymi  czy  też  wyniknie  z  aktów  prawnych  bądź  dokumentów  o 

charakterze zewnętrznym. 
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 6.  WNIOSKI  i  REKOMENDACJE

W  wyniku  analiz  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Ujazd  po  zmianach  przyjętego  uchwałą  Nr   XXV/150/2008  Rady 

Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 września 2008r oraz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonych na podstawie art.32 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  w  wymiarze  formalnym  i 

merytorycznym  odniesionym  do  wymogów  ustawy  określonych  w  art.10  i  wymogów 

realizacyjnych  wynikających  z  analizy  zmian  w zagospodarowaniu  przestrzennym gminy 

oraz potrzeb gminy określonych w strategii rozwoju miasta i gminy Ujazd – stwierdza się 

częściową nieaktualność Studium.

 1. W zakresie formalno-prawnym analizowane Studium jest nadal obowiązujące.

 2. Weryfikacji  merytorycznej  ustaleń  Studium  w  zakresie  kształtowania  struktury 

przestrzennej wynikającej z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i 

aktualnie  formułowanych  uwarunkowań  oraz  potrzeb  wymagają  w  szczególności 

następujące elementy:

 a) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a dokumentami planistycznymi 

wyższego rzędu, w szczególności w odniesieniu do zadań publicznych o charakterze 

ponadlokalnym; 

 b) uwzględnienia zapisów Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”;

 c) korekta przebiegu granicy obszaru ochrony siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 ;

 d) korekta układu komunikacyjnego;

 e) obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

 f) weryfikacja  terenów przeznaczonych  pod  funkcje  osadnicze  w  celu  wyznaczenia 

granicy urbanizacji/ruralizacji;

 g) weryfikacja  terenów  przeznaczonych  pod  funkcję  przemysłową  i  składową, 

szczególnie w odniesieniu do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej;

 h) rozbudowania  zapisów  określających  uwarunkowania  i  możliwości  wykorzystania 

energii odnawialnej.

 3. Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga problematyka wynikająca z 

wymogów przepisów odrębnych, w tym

 a) wykonania kompleksowego opracowania ekofizjograficznego dla całej gminy;

 b) poddania Studium procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 

 c) uwzględnienia przepisów z zakresu telekomunikacji,  w tym związanych z budową 

sieci szerokopasmowej internetu.
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 4. Obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  sporządzone  na 

podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r., ze względu na brak 

pełnego zakresu ustaleń wymaganego na podstawie  obecnej  ustawy o planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym należy uznać za częściowo nieaktualne i dążyć do ich 

sukcesywnej wymiany.

 5. Obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  sporządzone  na 

podstawie  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z  2003r  należy 

uznać za aktualne.

 6. Postępy w opracowywaniu planów miejscowych należy uznać za bardzo dobre.

 7. Przy aktualizacji  Studium należy uwzględnić posiadane przez Gminę Ujazd lub nowo 

wykonane  opracowania  branżowe  i  programy  sektorowe,  co  umożliwi  zachowanie 

spójności zawartych w nich celów.

 8. Zakres, znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne elementów wymagających aktualizacji 

przemawiają  za weryfikacją  Studium w pełnych granicach  administracyjnych gminy, 

uwzględniając przy tym powiązania z obszarami gmin sąsiadujących.

 9. Efektem prac nad zmianą Studium powinien być aktualny ujednolicowy zapis graficzny i 

tekstowy Studium.

Zaktualizowane  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ujazd, po poddaniu go konsultacjom społecznym przyczyni 

się z pewnością do ułatwienia realizacji polityki przestrzennej w gminie.
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