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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………………. 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia …………………. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej  

część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice 

 

1) Rada Miejska w Ujeździe Uchwałą Nr IX.73.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. przystąpiła do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności 
Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. 

2) Uchwała dotyczy wprowadzenia zmiany w zapisach Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 
stycznia 2018 roku. 

3) Zmianą planu objęto teren o łącznej powierzchni 1,77 ha, stanowiący działki o nr ewid. 253/22, 253/7, 
253/11, 253/12, 253/13, 254/7, 254/8, 19/19, 19/20, obręb Olszowa. 

4) Zmiana planu miejscowego została sporządzona w oparciu o aktualne przepisy ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 
1587). 

5) Projekt zmiany planu sporządzono w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych 
oraz mapy ewidencji gruntów i budynków. 

6) Zgodnie z trybem formalno-prawnym określonym w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz w związku z ustawą udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzono 
następujące czynności: 

a) Burmistrz Ujazdu poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, 
ogłoszenie w prasie, a także zawiadomienia pisemne organów, poinformował o przystąpieniu do 
sporządzania przedmiotowego planu i terminie składania wniosków; 

b) Burmistrz Ujazdu sporządził uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których 
mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), a następnie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Strzelcach Opolskich o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko; 

c) W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 
20.08.2019 r. (znak WOOŚ.411.3.10.2019.MO) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Strzelcach Opolskich pismem z dnia 23.08.2019 r. (znak NZ.4311.2.6.2019.AS) uzgodnili  możliwość 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności 
Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice; 

d) W konsekwencji dokonanego odstąpienia od procedury oceny oddziaływania na środowisko, do  
projektu planu nie sporządzano prognozy oddziaływania na środowisko; 

e) Do projektu zmiany planu wpłynęło 10 wniosków złożonych na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski te nie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza w trybie określonym w art. 17 pkt 4 tejże ustawy. 

f) W wyznaczonym terminie od 13 sierpnia do 4 września 2019 r. do projektu zmiany planu nie wpłynął 
żaden wniosek w trybie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 
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g) Projekt zmiany planu w dniu 20 listopada 2019 r. został przedstawiony na posiedzeniu Gminnej 
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  w Ujeździe i uzyskał opinię pozytywną; 

h) Projekt planu został skierowany do uzgodnień i opiniowania z właściwymi organami;  

i) Projekt planu uzyskał komplet wymaganych uzgodnień i opinii oraz został skierowany do wyłożenia 
do publicznego wglądu; 

j) Wyłożenie do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2020 r., dyskusja 
publiczna miała miejsce w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 1400; 

k) W okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie do dnia 3 marca 2020 r. 
do projektu planu nie zostały złożone żadne uwagi. 

7) Projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności 
Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice” nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd, uchwalonego uchwałą  
Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. 

8) Projekt planu sporządzono wraz z niniejszym uzasadnieniem o którym mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

9) Wymogi wynikające z art. 1 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zrealizowano 
poprzez uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następujących 
zapisów: 

a) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, dostosowane zostały do sposobu 
zagospodarowania na sąsiadujących terenach oraz obowiązującego planu miejscowego zarówno 
pod względem przeznaczenia terenów, jak również parametrów zabudowy. Plan nie powoduje 
rozproszenia zabudowy i zwiększa transportochłonności układu przestrzennego; 

b) Walory architektoniczne i krajobrazowe uwzględniono poprzez ograniczenie zabudowy do terenów 
dotychczas zurbanizowanych, na zasadzie kontynuacji przeznaczenia i zagospodarowania terenu. 
Jednocześnie nie wprowadzono elementów dysharmonizujących ukształtowany krajobraz; 

c) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych  
i leśnych uwzględniono poprzez: 

 ustalenia dotyczące zasad utrzymania poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych, zasad ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,   

 uwzględnienie występowania na obszarze opracowania otuliny Parku Krajobrazowego Góra św. Anny 
poprzez dostosowanie wysokości obiektów, 

 uwzględnienie położenia obszaru objętego planem w obrębie Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” 

 uwzględnienie położenia obszaru objętego planem w granicach jednostek planistycznych 
gospodarowania wodami powierzchniowymi (JCWP) oraz podziemnymi (JCWPd); 

d) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
uwzględniono poprzez dokonaną analizę występowania obszarów i obiektów zabytkowych, w wyniku 
której ustalono brak zabytków oraz brak dóbr kultury współczesnej na obszarze zmiany planu;  

e) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych – uwzględniono poprzez dokonaną analizę występowania zagrożeń i potrzeb, w 
wyniku której stwierdzono, że przewidywane zmiany wynikające z realizacji ustaleń planu nie będą 
negatywnie wpływać na mieszkańców i ich mienie. Obszar objęty planem nie znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzek oraz nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi, ani ruchy 
masowe ziemi.  W planie ustalono minimalną liczbę miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową i sposób ich realizacji; 

f) Walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, a także potrzeby interesu publicznego – 
uwzględniono poprzez kontynuację przeznaczenia terenów oraz określenie zasad zabudowy 
uwzględniających zapisy obowiązującego planu miejscowego. Uwzględniono wyposażenie 
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poszczególnych terenów w infrastrukturę techniczną, w tym także dostępność do publicznego 
transportu zbiorowego. Umożliwiono partycypację społeczną w trakcie sporządzania projektu planu, 
co pozwoliło na ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób możliwie zgodny z 
oczekiwaniami właścicieli nieruchomości; 

g) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – uwzględniono poprzez dokonaną analizę 
występowania terenów zamkniętych w wyniku której stwierdzono ich brak w obszarze opracowania; 

h) Potrzeby interesu publicznego – ze względu na brak zmian w zasięgu terenów zabudowy, ustalenia 
zmiany planu nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastruktury  technicznej będących 
bezpośrednią realizacją ustaleń planu, jednocześnie plan dopuszcza wydzielanie niezbędnych działek 
dla realizacji infrastruktury technicznej.  Na obszarze objętym zmianą planu nie wyznaczono obszarów 
przestrzeni publicznych; 

i) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych 
uwzględniono poprzez brak zmian w dotychczasowych ustaleniach planu miejscowego; 

j) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uwzględniono poprzez 
zapewnienie możliwości składania wniosków do planu oraz poprzez wyłożenie projektu planu do 
publicznego wglądu, organizację dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
oraz umożliwienie zainteresowanym wnoszenie uwag dotyczących projektu planu; 

k) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych uwzględniono poprzez: 
 publikację ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu w prasie miejscowej, w sposób 

zwyczajowo przyjęty (obwieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędu), oraz publikację ogłoszenia na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 

 umożliwienie zainteresowanym złożenia wniosków do planu w wyznaczonym terminie do 4.09.2019r. 
 publikację ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, jak też wyłożenie tego 

projektu w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2020 r., w prasie miejscowej (Tygodnik „Strzelec 
Opolski” nr ….. z okresu 14-20 stycznia 2020r), w sposób zwyczajowo przyjęty (obwieszczenie na 
tablicy ogłoszeń urzędu z dnia 14.01.2019r) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

 zapewnienie społeczeństwu dostępu do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w 
siedzibie Urzędu Miejskiego, 

 zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w dniu 12 lutego 
2020 r. o godz. 1400  

 wyznaczenie w ogłoszeniu terminu do dnia 3 marca 2020 r., w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
planu. 

  

l) Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności 
uwzględniono poprzez brak zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w obowiązującym planie 
miejscowym. 

10) Wymogi wynikające z Art.1 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Wszystkie wnioski zgłoszone do projektu planu zostały rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu. 
Przedmiotowy projekt planu wpływa pozytywnie na poprawę warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednocześnie nie narusza interesu publicznego. 

11) Wymogi wynikające z Art.1 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Projekt planu nie dotyczy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja terenu obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oznaczonego symbolem P/U9 uwzględnia wymogi 
wynikające z art.1 ust.4 ustawy poprzez kształtowanie spójnej struktury przestrzennej obszaru, lokalizację 
terenu jako uzupełnienie pomiędzy zjazdem z autostrady A4 i terenami Strefy Aktywności Gospodarczej, 
z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego zapewniającego minimalizowanie 
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transportochłonności układu przestrzennego. Teren charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do sieci 
komunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz telekomunikacyjnej. 

12) Zgodność z wynikami analizy o której mowa w art. 32 ust.1,  

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXIV.202.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd, na dzień jej sporządzenia, na 
obszarze objętym zmianą planu obowiązywały 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w 
stosunku do których stwierdzono brak aktualności. Plany te straciły ważność w wyniku uchwalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej 
obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice (Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady 
Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 roku).  

Niniejsza zmiana planu dokonywana jest w celu obniżenia wskaźnika minimalnej intensywności zabudowy 
na wydzielonym terenie. 

13) Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 
Zgodnie z zapisami „Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część 
wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice”, w wyniku zapisów planu nie nastąpi zmiana wartości 
nieruchomości, ani nie wystąpią skutki finansowe związane z realizacją zadań własnych gminy.  


