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1. Przedmiot i cel opracowania
Podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.; zwana 

dalej  ustawą  PZP).  Zgodnie  z  ww.  artykułem burmistrz  dokonuje  oceny  aktualności  studium

i  planów miejscowych poprzez  analizę  zmian  w zagospodarowaniu  przestrzennym gminy  oraz 

ocenę postępów w opracowaniu planów miejscowych, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych 

w  rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego oraz decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów 

miejscowych.  Po sporządzeniu  analizy i  jej zaopiniowaniu przez gminną  komisję  urbanistyczno

–  architektoniczną,  jest  ona  przedstawiana  radzie  gminy  celem  podjęcia  uchwały  w  sprawie 

aktualności studium i planów miejscowych.

Celem niniejszego  opracowania jest  analiza zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym 

jakie  zaszły  w  przestrzeni  gminy  i  miasta  w  ciągu  ostatnich  4  lat  (od  czasu  sporządzenia 

poprzedniej analizy),  jak również  dokonanie  oceny aktualności studium i  planów miejscowych,

w szczególności w kontekście zagrożeń powodziowych, znowelizowanych przepisów ustawy PZP

i wniosków składanych przez mieszkańców.

Analizę  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  oparto  na  ocenie  istniejących 

dokumentów  z  zakresu  planowania  przestrzennego  pod  kątem  wydanych  na  ich  podstawie 

pozwoleń  na budowę  i  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również 

oczekiwanych przez mieszkańców i inwestorów zmian w tych dokumentach.  Szczególną  uwagę 

poświęcono obszarom o największym ruchu inwestycyjnym, wymagającym stałego monitorowania 

i aktualizowania planów miejscowych. Analizie poddano również zgodność gminnych dokumentów 

planistycznych z wymaganiami określonymi w obecnie obowiązujących przepisach prawa, a co za 

tym idzie zbadano, czy dokumenty te mogą  nadal stanowić  podstawę  działań  gminy w zakresie 

gospodarowania przestrzenią.

2. Obowiązujące dokumenty planistyczne1

2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny

Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  i  miasta 

Czerwionka-Leszczyny zostało  przyjęte  uchwałą  Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr 

L/590/10 z dnia 28 maja 2010 r.  i zmienione uchwałą nr XXXIV/458/13 z dnia 25 października 

2013 r. we fragmencie obejmującym teren projektowanego lotniska w sołectwie Bełk (oznaczona na 

1 Stan na dzień 30.11.2015 r.
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rysunku symbolem zm-1).

2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Aktualnie na terenie gminy obowiązują następujące plany miejscowe:

1. 2002 r.  -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-

Leszczyny,  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  nr  IX/78/2002  z  dnia

8 listopada 2002 r.;

2. 2006 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie ul. 

Pierchały  w  dzielnicy  Leszczyny  Stare,  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach nr XLIV/380/2006 z dnia 24 marca 2006 r.;

3. 2013 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie 

ulic: Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice, uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach nr XXVIII/363/13 z dnia 1 lutego 2013 r.;

4. 2013 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w granicy 

sołectwa  Bełk  oraz  zjazdu  z  autostrady  A1,   uchwała  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach nr XXIX/374/13 z dnia 22 lutego 2013 r.;

5. 2013 r.  -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 

„Dębieńsko  1”  w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów,  Czerwionka oraz 

Dębieńsko,  uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr  XXIX/375/13 z dnia

22 lutego 2013 r.;

6. 2014 r.  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony

w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1,  uchwała 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXXIX/517/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.;

7. 2014 r.  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony

w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice,  uchwała Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.;

8. 2014 r.  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony

w Palowicach,  uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr IV/54/14 z dnia 30 

grudnia 2014 r.;

9. 2015 r. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część sołectwa Bełk 

położonego na północ od linii  kolejowej,  na  wschód od autostrady A1,  na  południe  od 

ściany  lasu  oraz  na  zachód  od  ul.  K.Miarki,  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach nr IX/131/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.;

10. 2015  –  miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  obejmujący  obszar  położony
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w rejonie ulic Miarki,  Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie 

Bełk, uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr IX/132/15 z dnia 26 czerwca 

2015 r;

11. 2015 r. -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary w rejonie 

ul. 3-go Maja, Gliwickiej i gen. Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej 

w  obrębie  Leszczyny,  w  rejonie  boiska  przy ul.  Słonecznej w  obrębie  Książenice  oraz 

działek  388/31 i  387/31  w obrębie  Przegędza,  uchwała  Rady Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach nr XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r.

3. Ocena studium w kontekście obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  i  miasta 

zostało przyjęte w 2010 r. i zmienione we fragmencie w roku 2013 r. Dokonana analiza aktualności 

studium pod kątem obowiązującej ustawy PZP doprowadziła do następujących wniosków:

1. granice,  w  których  zostało  opracowane  studium  nie  odpowiadają  granicom 

administracyjnym gminy  w  kilku  miejscach,  min.  w  dzielnicy Leszczyny,  przy granicy

z miastem Rybnik (Kamień),  przy granicy z miastem Knurów, jak również  przy granicy

z gminą  Ornontowice. W związku z tym występuje brak zgodności z art. 9 ust. 3  ustawy  

PZP. Wymagana korekta rysunku studium;

2. znowelizowana ustawa prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.u. 2015 poz. 196 z późn. zm.) 

w  art.  95 nakłada  na  gminę  obowiązek  ujawnienia  w  studium udokumentowanych  złóż 

kopalin. Z uwagi na to, iż studium nie ujawnia co najmniej dwóch udokumentowanych złóż 

kopalin  („Jejkowice”  ID  MIDAS 9525  i  „Dębieńsko”  ID  MIDAS 347)  występuje  brak 

zgodności dokumentu z art. 10 ust. 1 pkt 11. Wymagana korekta tekstu i rysunku studium;

3. obowiązujący dokument studium nie zawiera obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

i pozostałych obszarów zagrożonych powodzią. W związku z przekazaniem przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  (RZGW) map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka  powodziowego  na  organach  gminy  ciąży  obowiązek  ich  wprowadzenia  do 

dokumentów planistycznych w ciągu 30 miesięcy od dnia ich przekazania (zgodnie z art. 

88f ustawy Prawo Wodne, tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.). W związku z tym występuje 

brak  zgodności studium z art.  10  ust.  2  pkt  11  ustawy PZP.  Wymagana  korekta tekstu

i rysunku studium.

Ponadto  aktualne pozostają  również  kwestie  podniesione  w poprzedniej  analizie  zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym (z 2011 r.), tj. ustalenia dotyczące terenów zamkniętych, które 
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straciły aktualność (pkt 16 tekstu ustaleń studium), ustalenia dotyczące zasad lokalizacji masztów 

telefonii  komórkowej  i  ustalenia  dotyczące konieczności sporządzenia  planów miejscowych dla 

terenów górniczych występujących na obszarze gminy.

Obowiązujące  studium  powinno  zostać  skorygowane  i  uzupełnione  w  ww.  zakresie. 

Wskazane „wady” nie pozwalają jednak na jednoznacznie stwierdzenie, że studium utraciło swoją 

aktualność i uniemożliwia prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na obszarze gminy.

Obowiązująca od dnia 18 listopada 2015 r. ustawa o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2015 r. poz 

1777)  wprowadziła  obowiązek  przeprowadzenia  analiz  społecznych,  ekonomicznych

i  środowiskowych  do  projektu  studium.  Należy  mieć  na  uwadze,  iż  przystąpienie  do  zmiany 

studium spowoduje konieczność jego uzupełnienia także o te analizy (zgodnie z brzmieniem art. 9 

ust. 3a ustawy PZP).

Istnieje również możliwość (w związku z ww. ustawą) wprowadzenia do studium ustaleń 

zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 

2022, poprzez wyznaczenie w studium obszaru zdegradowanego.

4. Ocena planów miejscowych w kontekście obowiązującej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obowiązujące  na  dzień  opracowania  analizy  plany  miejscowe  pokrywają  gminę 

praktycznie w 100%. Obszary bez planu miejscowego to fragment sołectwa Szczejkowice i obszary 

położone  przy  granicy  gminy  z  gminami  sąsiednimi  (Rybnik,  Knurów,  Ornontowice,  Żory). 

Szczegółowa ocena poszczególnych planów miejscowych, w kolejności przedstawionej w pkt 2.2 

niniejszego opracowania znajduje się poniżej:

1. plan z 2002  obejmujący obszar całej gminy  roku został  uchwalony w oparciu  o ustawę

o zagospodarowaniu przestrzennym z z 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, 

z późn.  zm.).  Plan  ten  wymaga  aktualizacji,  gdyż  nie  spełnia  szeregu  wymagań 

ustanowionych  w  obowiązującej  ustawie  PZP,  dotyczących  min.  skali  opracowania, 

zastosowanych  podkładów  mapowych,  ustaleń  dotyczących  parametrów  i  wskaźników 

kształtowania zabudowy, terenów zagrożonych powodzią, złóż surowców, itd. Szczegółowo 

zostało to przedstawione w poprzedniej analizie z roku 2011. W ujęciu generalnym plan ten 

nie  spełnia  wymagań  współcześnie  obowiązującego  prawa  i  powinien  zostać 

zaktualizowany bądź zastąpiony (zadanie to jest systematycznie realizowane przez gminę – 

v. pkt 5 opracowania);

2. plan z 2006 r.  obejmujący ul.  Pierchały (Leszczyny Stare) –  plan wymaga uzupełnienia

w zakresie złóż kopalin, gdyż nie ujawniono w nim złoża węgla kamiennego „Dębieńsko 1”. 
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Poza tym plan spełnia wymagania zawarte w ustawie PZP;

3. plan z 2013 r. obejmujący ul. Żorską i Zwycięstwa (Stanowice) – plan wymaga uzupełnienia 

w  zakresie  udokumentowanych  złóż  kopalin,  gdyż  nie  ujawniono  w  nim  złóż  węgla 

kamiennego „Dębieńsko” i „Dębieńsko 1”;

4. plan z 2013 r. sołectwo Bełk i zjazd z autostrady A1 – plan wymaga uzupełnienia w zakresie 

udokumentowanych  złóż  kopalin  (gdyż  nie  ujawniono  w  nim  złóż  węgla  kamiennego 

„Dębieńsko” i „Dębieńsko 1”) i w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

5. plan z 2013 r.  dla  części terenu górniczego „Dębieńsko  1”  -  plan wymaga uzupełnienia

w  zakresie  udokumentowanego  złoża  kopalin,  gdyż  nie  ujawniono  w nim złoża  węgla 

kamiennego  „Dębieńsko”,  jak  również  w  zakresie  obszarów  szczególnego  zagrożenia 

powodzią i zapisów dotyczących lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

6. plan z 2014 r. obejmujący  obszar położony w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy 

sołectwa  Bełk  oraz  autostrady  A1  -  plan  wymaga  uzupełnienia  w  zakresie 

udokumentowanych  złóża  kopalin,  gdyż  nie  ujawniono  w nim  złóż  węgla  kamiennego 

„Dębieńsko” i „Dębieńsko 1”, jak również w zakresie obszarów szczególnego  zagrożenia 

powodzią;

7. plan z 2014 r. obejmujący obszar w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej – plan wymaga 

uzupełnienia w zakresie udokumentowanego złoża kopalin, gdyż nie ujawniono w nim złoża 

węgla kamiennego „Dębieńsko”;

8. plan z 2014 r. obejmujący obszar w Palowicach – plan posiada nieprawidłowo naniesione 

granice złoża soli kamiennej „Rybnik-Żory-Orzesze”;

9. plan  z  2015  r.  obejmujący  obszar  części  sołectwa  Bełk  -  plan  wymaga  uzupełnienia

w  zakresie  udokumentowanego złoża kopalin,  gdyż  nie  ujawniono  w nim  złoża  węgla 

kamiennego „Dębieńsko 1”;

10. plan z 2015 r. obejmujący obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności - plan wymaga 

uzupełnienia w zakresie udokumentowanego złoża kopalin, gdyż nie ujawniono w nim złoża 

węgla kamiennego „Dębieńsko 1”.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie 
opracowania

W  chwili  obecnej  prowadzone  są  prace  (na  różnym  etapie  zaawansowania)  nad 

następującymi planami miejscowymi:

1. Czerwionka, Dębieńsko i Bełk – dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” (powierzchnia 

opracowania  ok.  227,4  ha),  na  podstawie  uchwały  nr  XXXIV/459/13  Rady  Miejskiej
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w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 października 2013 r.;

2. różne fragmenty gminy – zmiany dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” (powierzchnia 

opracowania  ok.  189,5  ha),  na  podstawie uchwały  nr  XLVI/621/14 Rady  Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r.;

3. Bełk – rejon zjazdu z autostrady A1 (powierzchnia opracowania ok. 1,3 ha), na podstawie 

uchwały  nr  XLVIII/640/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 

2014 r.;

4. Leszczyny, Przegędza – obszar w tych obrębach (powierzchnia opracowania ok. 1299 ha), 

na podstawie uchwały nr XLVIII/641/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 

7 listopada 2014 r.;

5. Stanowice – obszar w rejonie ulic  Wyzwolenia i Zwycięstwa  (powierzchnia opracowania 

ok. 76,9 ha), na podstawie uchwały nr VI/84/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 lutego 2015 r.;

6. Czerwionka  –  rejon  cmentarza  (powierzchnia  opracowania  ok.  16 ha),  na  podstawie 

uchwały  nr  XI/153/15 Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  4 września

2015 r.

6. Decyzje o warunkach zabudowy
Z uwagi na to, iż gmina posiada (praktycznie) 100% pokrycie planami miejscowymi, 

decyzje o ustaleniu warunków zabudowy nie są wydawane.

7. Pozwolenia na budowę
W latach 2014 – 2015 na obszarze gminy wydano 141 pozwoleń na budowę dla nowych 

budowli  i  obiektów  kubaturowych.  Największy  ruch  inwestycyjny  odnotowano  w  dzielnicach 

Dębieńsko  (26,4%  z  ogólnej  liczby  wydanych  pozwoleń)  i  Czuchów  (15%  z  ogólnej  liczby 

wydanych pozwoleń). Spośród sołectw, największym zainteresowaniem inwestycyjnym cieszyły się 

ex aequo sołectwa Książenice i Stanowice (po 11,4% z ogólnej liczby wydanych pozwoleń). Liczba 

wydanych pozwoleń  w pozostałych miejscowościach kształtowała się  następująco:  Leszczyny – 

10,7%, Bełk – 9,3%, Palowice –  7,2%, Szczejkowice – 4,3%, Przegędza –  2,9%, Czerwionka – 

1,4%.

8. Wnioski o zmianę studium i/lub planu miejscowego złożone w latach 
2011 – 2015

Począwszy od roku 2011 (ostatnio sporządzona analiza) mieszkańcy i inwestorzy złożyli 

228  wniosków  o  zmianę  przeznaczenia  terenu.  Przeważająca  ich  część  (89,5%)  dotyczyła 
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wprowadzenia  do  dokumentów planistycznych  nowych  terenów  zabudowy mieszkaniowej  (lub 

mieszkaniowo-usługowej). W rozbiciu na poszczególne miejscowości liczba złożonych przedstawia 

się następująco (wg ilości złożonych wniosków):

1. dzielnica Dębieńsko – 57 wniosków (w tym 26 zgodnych z obowiązującym studium),

2. sołectwo Książenice – 40 wniosków (w tym 12 zgodnych z obowiązującym studium),

3. sołectwa Bełk,  Przegędza –  po 27 wniosków (w tym po 13 zgodnych z obowiązującym 

studium),

4. dzielnica Leszczyny – 24 wnioski (w tym 22 zgodne z obowiązującym studium),

5. sołectwo Szczejkowice – 23 wnioski (w tym 5 zgodnych z obowiązującym studium),

6. dzielnica Czuchów – 11 wniosków (w tym 4 zgodne z obowiązującym studium),

7. sołectwo Stanowice – 10 wniosków (w tym 5 zgodnych z obowiązującym studium),

8. dzielnica Czerwionka – 7 wniosków (w tym 3 zgodne z obowiązującym studium),

9. solectwo Palowice – 2 wnioski (wszystkie zgodne z obowiązującym studium).

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że:

• część  wniosków  (około  5,5%)  została  uwzględniona  w  obowiązujących  planach 

miejscowych,

• około 38% złożonych wniosków nie wymaga zmiany studium, tzn., ich uwzględnienie jest 

możliwe  poprzez  wszczęcie  procedury  zmiany obowiązujących  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ponad połowa z nich zostanie „skonsumowana” 

w  opracowywanych  obecnie zmianach  planów  miejscowych (przedstawionych  w pkt.  5 

niniejszego opracowania).

• pozostałe wnioski wymagają najpierw zmiany studium, a następnie planu miejscowego.

Szczegółowa  analiza  wniosków  pod  kątem  przeznaczenia  terenu  działek

w  obowiązujących  dokumentach  planistycznych,  jak  również  wskazanie  dokumentu  do 

koniecznego do  zmiany  w przypadku  uwzględnienia  wniosku, znajduje  się  w załączniku  nr  1. 

Przestrzenny rozkład wniosków został przedstawiony na załącznikach nr 2 i 3.

9. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletni 
program ich sporządzania

Prawie  cały obszar  gminy posiada  obowiązujące  plany miejscowe,  a  wyjątek  stanowi 

fragment  sołectwa  Szczejkowice  i  obszary  położone  poza  planem  z  2002  r.  z  uwagi  na 

nieprawidłowo przyjęte w planie granice administracyjne gminy. Wskazany w studium obowiązek 

sporządzenia  planów  miejscowych  został  częściowo  zrealizowany  (opracowano  min.  plan  dla 

części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”),  w  opracowaniu  znajdują  się  również  kolejne  plany 
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miejscowe.

W chwili obecnej plan z 2002 r. został zmieniony na obszarze około 1533 ha (co stanowi 

około  13,4%  powierzchni  gminy).  Rozpoczęte  procedury  zmiany  planów  dotyczą  obszaru

o  powierzchni około  1035 ha  (tj.  około  9% powierzchni  gminy).  W podziale  na  poszczególne 

miejscowości przedstawia się to następująco (wg obszaru pokrycia „nowymi” planami):

• Czerwionka  –  około  54,9%  powierzchni  dzielnicy  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Leszczyny  –  około  53,7%  powierzchni  dzielnicy  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Bełk – około 38,3% powierzchni sołectwa posiada zmieniony plan miejscowy z 2002 r. lub 

zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Stanowice  –  około  28,1%  powierzchni  sołectwa  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Dębieńsko  –  około  23,4%  powierzchni  dzielnicy  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Palowice – około 23% powierzchni sołectwa posiada zmieniony plan miejscowy z 2002 r. 

lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Czuchów – około 18,1% powierzchni dzielnicy posiada zmieniony plan miejscowy z 2002 r. 

lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Przegędza – około 2,5% powierzchni sołectwa posiada zmieniony plan miejscowy z 2002 r. 

lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Szczejkowice  –  około  0,34%  powierzchni  sołectwa  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania,

• Książenice  –  około  0,19%  powierzchni  sołectwa  posiada  zmieniony  plan  miejscowy

z 2002 r. lub zmiana planu jest w trakcie opracowania.

Z uwagi na to, iż plan z 2002 r. (obowiązujący na przeważającej części obszaru gminy) jest 

mocno zdezaktualizowany, należy systematycznie kontynuować prace mające na celu jego zmianę, 

w  szczególności  zaś  w  obszarach  o  największym  ruchu  inwestycyjnym.  W  związku  z  tym, 

proponowane  do  objęcia  planami  miejscowymi  w  pierwszej  kolejności  są:  sołectwa

Przegędza i Książenice, a w następnej kolejności pozostała część  dzielnicy Leszczyny, sołectwo 

Stanowice i dzielnice Czuchów, pozostała część dzielnicy Dębieńsko i sołectwo Bełk. Opracowanie 

planu miejscowego niesie ze sobą  pewne konkretne zobowiązania ze strony gminy (jak również 

generuje obciążenie dla budżetu), w związku z czym tempo opracowania zmian planu z 2002 r. 
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należy  dostosować  do  bieżących  możliwości  finansowych  gminy.  Dla  zachowania  spójności

i  przejrzystości  proponuje  się,  aby  plany  miejscowe  uchwalać  w  granicach  administracyjnych 

poszczególnych  miejscowości,  „wchłaniając”  do  opracowywanych  planów  ustalenia  zawarte

w obowiązujących (na danych terenach) planach miejscowych.

10. Podsumowanie
Dokonane  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  jak  również  ocena 

dokumentów planistycznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pozwalają 

stwierdzić, że:

1. obowiązujące  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

wymaga aktualizacji w zakresie: dopasowania do obowiązujących granic administracyjnych 

gminy, ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin, wprowadzenia obszarów szczególnego 

zagrożenia  powodzią,  analiz  określonych w art.  10 ust.1  ustawy PZP i  bilansu  terenów 

przeznaczonych pod zabudowę;

2. plan dla obszaru całej gminy, z roku 2002, wymaga zmiany, gdyż nie odpowiada wymogom 

obowiązujących przepisów prawa (ustawa PZP);

3. pozostałe,  obowiązujące  na  obszarze  gminy,  plany  miejscowe  wymagają  uzupełnienia

w  zakresie  ujawnienia  udokumentowanych  złóż  kopalin  i/lub  obszarów  szczególnego 

zagrożenia  powodzią  (za  wyjątkiem  planu  przyjętego  uchwałą  nr  XII/181/15  z  dnia

23 października 2015 r.).

Wskazane  powyżej,  konieczne  do  przeprowadzenia  zmiany  w  dokumentach  planistycznych  są 

spowodowane wymaganiami prawnymi zawartymi w ustawie PZP, ustawie Prawo wodne i ustawie 

Prawo Geologiczne i Górnicze. Niewypełnienie powyższych wymagań może skutkować wydaniem 

zarządzeń  zastępczych  Wojewody  Śląskiego  (w  przypadku  udokumentowanych  złóż  kopalin), 

natomiast  ustawa  Prawo  wodne daje  gminom  36  miesięcy  na  wprowadzenie  obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią do dokumentów planistycznych. Należy przy tym podkreślić, iż 

obowiązujące studium zachowuje swoją aktualność i może w dalszym ciągu stanowić podstawę do 

sporządzania planów miejscowych. 

Zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, 

poza wprowadzeniem zmian wskazanych powyżej,  będzie wymagała opracowania dodatkowych 

analiz  ekonomicznych,  środowiskowych,  prognoz  demograficznych,  możliwości  finansowania 

przez  gminę  sieci  komunikacyjnej  i  sieci  infrastruktury  technicznej,  wreszcie  bilans  terenów 

przeznaczonych  pod  zabudowę.  Dokonany  bilans  terenów  będzie  warunkował  możliwość 

kreowania  terenów  budowlanych  w  studium.  Natomiast  analiza  obowiązującego  dokumentu 
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prowadzi  do  wniosku,  ż  e   ilość  terenów  przeznaczonych  do  zabudowy  (w  szczególności   

mieszkaniowej)  znacznie wykracza poza rzeczywiste potrzeby gminy w tej materii (wynikające 

chociażby  z  ruchu  budowlanego).  W  związku  z  powyższym  może  wystąpić konieczność  ich 

ograniczenia  (urealnienia)  i dopasowania do możliwości finansowania przez gminę  infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. Analizy te będą miały istotne znaczenie w kontekście rozpatrywania 

wniosków  złożonych  przez  mieszkańców  i  inwestorów,  a  wymagających zmiany  studium

(v. załącznik nr 1 do analizy).

Ponadto, zmiana studium wymaga dokonania korekt wskazanych w poprzedniej analizie, 

tj.:

• określenia obszarów przestrzeni publicznych, 

• określenia  obszarów,  dla  których  gmina  zamierza  sporządzić  miejscowy  plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

• wykreślenia  informacji  o  wyłączeniu  z  opracowania  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zamkniętych, 

• nie  wprowadzania  ograniczeń  w  zakresie  lokalizacji  stacji  bazowych  telekomunikacji 

komórkowej, 

• ustaleń  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  aby doprowadzić  je  do  zgodności z  zasadami 

obowiązującymi na terenie gminy.

W  analizie  stwierdzono  również  konieczność  zmiany  obowiązujących  planów 

miejscowych,  a  wynikającą  z  uwarunkowań  prawnych  (podobnie  jak  w  przypadku  studium)

i faktycznych. Zmiana planów miejscowych umożliwi,  w przypadku uwarunkowań  faktycznych, 

realizację części wniosków zgłaszanych przez mieszkańców i inwestorów.

Ustawa  z  dnia  9  października  2015  r.  o  rewitalizacji  (Dz.U.  z  2015  r.  poz  1777) 

wprowadziła  również  możliwość  określenia  w  planie  miejscowym  obszaru  zdegradowanego

i  obszaru  rewitalizacji,  na  których  można  prowadzić  procesy  rewitalizacyjne  na  specjalnych 

zasadach. W związku z opracowanym i wdrażanym przez gminę lokalnym programem rewitalizacji 

należy  rozważyć  możliwość  wprowadzenia  ww.  obszarów  do obowiązujących  planów 

miejscowych.
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11. Załączniki
1. Załącznik nr  1  –  wykaz wniosków o zmianę  studium i/lub planu miejscowego w latach

2011 – 2015.

2. Załącznik nr 2 – wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów na tle obowiązujących planów 

miejscowych; rysunek w skali 1:20000.

3. Załącznik nr  3  - wnioski o zmianę  przeznaczenia gruntów na tle studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego; rysunek w skali 1:20000.

4. Załącznik  nr  4  –  pozwolenia  na  budowę  wydane  w  latach  2014  –  2015  na  tle 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; rysunek w skali 

1:20000.

5. Załącznik nr 5 – wydane decyzje o pozwoleniu na budowę w latach 2014 – 2015.

6. Załącznik  nr  6  –  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią  na  tle  obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; rysunek w skali 1:10000.

7. Załącznik nr 7 – obszary szczególnego zagrożenia powodzią na tle studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego; rysunek w skali 1:10000.
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