
UCHWAŁA NR LXI/290/2014
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 
obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice”.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 
w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice”, przyjętego Uchwałą Nr 
LII/247/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), który mówi,
że „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium (…)”.
Z tego zapisu wynika, że stwierdzenie, że ustalenia planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium jest
czynnością towarzyszącą procedurze sporządzania planu miejscowego, a uchwalenie planu miejscowego
może nastąpić jedynie po wykonaniu tej czynności. W związku z tym wydaje się zasadnym, aby
stwierdzenie to usankcjonować odrębną uchwałą, która podlegać będzie m .in. kontroli jej legalności, co
służyć powinno ochronie zasady praworządności w procesie sporządzenia planu miejscowego.
Obowiązujące w momencie podejmowania uchwały przyjmującej plan miejscowy Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice, zostało zatwierdzone Uchwałą Nr
LII/247/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 2013 r., zwanego dalej Studium. Szczególnymi
narzędziami służącymi analizowaniu, czy projekt planu nie naruszył z ustaleniami Studium, są regulacje
zawarte w rozdziale 16 część tekstowej Studium. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się:

1) wyznaczenie w projekcie planu miejscowego jednostek terenowych, którym przypisano odpowiednie
przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania terenu, odpowiadające ustalonym w Studium. Należy mieć
na uwadze, że za zgodne z ustaleniami Studium jest przyjmowanie w ustaleniach projektu planu
miejscowego bardziej rygorystycznych i zawężonych regulacji niż te, które zostały określone w Studium.
Dopuszczalny jest też podział określonych w Studium funkcjonalnych jednostek terenowych na
mniejsze, z bardziej szczegółowo ustalonymi funkcjami („węższymi”) oraz sposobami
zagospodarowania. Na podstawie wyżej opisanych zasad wyznaczono w projekcie planu takie tereny jak:

a) tereny kategorii „ZLL” dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie wydzielony
z terenów oznaczonych w Studium symbolem „ZL” i przeznaczonych na ten sam cel;

b) tereny kategorii „RO”, „UP”, „MP” oraz niektóre z terenów kategorii „MWU”, „MU”, „MNn” czy
MNi”; tereny te zostały wydzielone z terenów oznaczonych w Studium symbolami „MP” (tereny
z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji
nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, na których dopuszczono zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, uprawy rolne i ogrodnicze oraz ogrody działkowe) lub – w odniesieniu do niektórych
terenów kategorii „MNn” i „MNi” i „MU” - z terenów wyznaczonych w Studium symbolem „MU”
(tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwych usług),

c) teren „PO.1.RUU” dla obiektów i urządzeń produkcji rolnej, obsługi rolnictwa oraz przetwórstwa
rolno-spożywczego – wydzielony z terenu kategorii „P”, przeznaczonego w Studium dla
skoncentrowanej aktywności gospodarczej, a także obiektów związanych z produkcją rolniczą
i obsługą produkcji rolniczej,

d) tereny „OB.1.UK” i „OB.1.US” wydzielone z terenu kategorii „US” przeznaczonego w Studium dla
usług sportu i rekreacji wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, na których dopuszczono
między innymi inne usługi;

2) wyznaczenie w projekcie planu miejscowego terenów dla dróg publicznych czy wewnętrznych oraz dla
urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej z terenów o innej funkcji ustalonej w Studium. Nie
narusza to jego ustaleń, gdyż w Studium dopuszczono możliwość przeprowadzenia „dróg i sieci
infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom” na niemal
wszystkich terenach. Dopuszczenie to ma potwierdzenie również w ustaleniach rozdziału pt. ”Kierunki
rozwoju systemów komunikacji” części tekstowej Studium, w którym za zgodne z ustaleniami Studium
uznano „wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nieoznaczonych na
rysunku Studium dróg i ulic publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych”;

3) przyjmowanie w ustaleniach projektu planu utrzymania dotychczasowego przeznaczenia (określonego
w obowiązujących planach miejscowych), sposobu zagospodarowania i zabudowy, lub sposobu
wykorzystania także na terenach, na których Studium przewiduje ich zmianę. Tak jest na przykład
w przypadku terenu kategorii „ZD” – terenu przeznaczonego dla ogrodów działkowych, czy części
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terenów kategorii „MWU”;

4) przyjmowanie w ustaleniach projektu planu miejscowego na nie zabudowanych terenach rolnych
i leśnych dotychczasowej formy użytkowania tych gruntów, w tym z wyłączeniem prawa zabudowy,
także na terenach, na których Studium przewiduje możliwość wprowadzenia zabudowy. Tak jest
w przypadku terenów kategorii „RR” dla użytkowania rolniczego. Sporządzając projekt planu na tych
terenach Wójt ustalił inne niż rolnicze przeznaczenie terenu, zgodne z kierunkiem zagospodarowania
wskazanym w Studium. Jednakże dla tych gruntów nie udało się uzyskać, niezbędnej do zmiany
przeznaczenia, zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatem, w przedstawionym do uchwalenia
projekcie planu, tereny te przeznaczono zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania, czyli dla
użytkowania rolniczego

Przyjęte w projekcie planu zasady zagospodarowania poszczególnych terenów również nie naruszają
ustaleń Studium. Dotyczy to m. in. ustalonych w projekcie planu zasad kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenu. W Studium w rozdziale 16.1. ustalono m. in. wielkość
minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej oraz
maksymalną powierzchnię zabudowy działki. Ustalone w projekcie planu wielkości tych wskaźników
nie naruszają ustaleń Studium. Natomiast pozostałe ze wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad
kształtowania zabudowy określone w projekcie planu zostały sformułowane w Studium jako zalecenia,
które nie stanowią jego ustaleń. Projekt planu uwzględnia również inne zawarte w Studium aspekty, m. in.
ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także związanych z nimi ograniczeniami i obostrzeniami
w zagospodarowaniu. W tym zakresie Studium dopuszczono również dokonywanie w projekcie planu
miejscowego korekt zasięgu stref ochrony konserwatorskiej oraz wprowadzenie dodatkowych, bardziej
szczegółowych zapisów służących ochronie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego.
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