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Uzasadnienie 

1. Cel przystąpienia do sporządzenia projektu planu. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w 

obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczy-

ca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocic, zwany dalej „projektem planu miejscowego”, 

został zainicjowany uchwałą Nr XLVII/221/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 26 września 2017 

r. 

Projektem Planu objęto 19 odrębnych obszarów o łącznej powierzchni około 60 ha, położo-

nych w wymienionych powyżej obrębach geodezyjnych.  

Na obszarze projektu planu miejscowego – oprócz obszaru nr 10 – obowiązują regulacje na-

stępujących planów miejscowych: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów 

Głęboki-Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych obszarów 

w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów leżących w gra-

nicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II”, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/191/2009 Rady 

Gminy w Grębocicach z dnia 24 września 2009 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskie-

go Nr 203, poz. 3647, zmienionego w części tekstowej Uchwałą Nr XXX/119/2016 Rady Gminy 

Grębocice z dnia 23 czerwca 2016 r.; 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 

w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymo-

cin i Trzęsów w gminie Grębocice, przyjętego Uchwałą LX/238/2010 Rady Gminy Grębocice z 

dnia 10 czerwca 2010 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 136, poz. 2098, 

zmienionego w części tekstowej Uchwałą Nr XXX/121/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 

czerwca 2016 r.; 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: 

Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice, 

przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/164/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 19 grudnia 2016 r., opu-

blikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 798. 

Do opracowywania projektu planu miejscowego przystąpiono przede wszystkim z uwagi na 

potrzebę umożliwienia realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym tych blokowa-

nych dotychczasowymi ustaleniami obowiązujących planów w zakresie przeznaczenia terenów i 

zasad kształtowania zabudowy. 
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2. Główne ustalenia projektu planu, w tym dotyczące sposobów realizacji wymogów wynika-

jących z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.). 

Projekt planu opracowano przede wszystkim na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. Objęto nim niewielkie obszary, w tym takie z wykształconą już 

funkcjonalno-przestrzenną o dość jednolitej strukturze obecnego zagospodarowania i brakiem prze-

słanek, by w niedalekiej przyszłości struktura ta znacząco się zmieniła zwiększyć. W związku z 

tym, w odniesieniu do niżej wymienionych ustawowych zapisów określających zakres projektu 

planu, nie zachodziły przesłanki do ich uwzględnienia w omawianym dokumencie, gdyż na obsza-

rze opracowania nie występowały obiekty lub strefy, które podlegałyby tym regulacjom: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na fakt, że takie dobra nie zostały do-

tychczas zidentyfikowane na obszarach planu miejscowego; 

2) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obsza-

rów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak występowania takich obszarów w grani-

cach planu miejscowego; 

3) granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajo-

brazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – wobec braku zi-

dentyfikowania tego typu obszarów w odpowiednich dokumentach w zasięgu obszarów planu 

miejscowego; 

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze wzglę-

du na brak wskazania takich obszarów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w zasięgu obszaru planu miejscowego; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na 

brak występowania na obszarach planu miejscowego obszarów i obiektów wymagających reha-

bilitacji; 

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak występo-

wania na obszarach planu miejscowego takich obszarów; 

7) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddzia-

ływania tych urządzeń na środowisko – ze względu na brak wskazania na obszarach planu miej-
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scowego takich terenów i stref w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy; 

8) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w pla-

nie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji 

drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska 

użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 

9) granice terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak na obszarach pla-

nu miejscowego takich terenów oraz brak potrzeby ich wyznaczenia; 

10) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

– ze względu na niedopuszczenie na obszarach planu miejscowego tego typu obiektów budowla-

nych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowa-

dzenia na ich obszarze działalności gospodarczej – ze względu na brak występowania na obsza-

rach planu miejscowego tego typu obiektów; 

12) granic terenów zamkniętych – gdyż na obszarach planu miejscowego nie występują tereny za-

mknięte. 

 

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

Do zmiany obowiązujących planów miejscowych przystąpiono przede wszystkim ze względu 

na potrzebę zmian planowanego dotychczas zagospodarowania, zgłaszaną przez mieszkańców gmi-

ny Grębocice, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenów i zasad kształtowania zabudowy oraz po-

trzebę objęcia planem miejscowym obszaru nr 10 w celu umożliwienia realizacji poszczególnych 

zamierzeń inwestycyjnych: 

1) w obrębie Duża Wólka: obszar nr 1 w celu dopuszczenia budowy zbiornika retencyjnego 

na potrzeby rolnictwa; 

2) w obrębie Grębocice: 

a) obszar nr 2 w celu dopuszczenia zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym, 

b) obszar nr 3 w celu poszerzenia zasięgu obszaru przewidzianego pod zabudowę po-

przez przesunięcie linii zabudowy, 

c) obszar nr 4 w celu rezygnacji z przewidzianego w obowiązującym planie poszerzenia 

istniejącej drogi publicznej, 

d) obszary nr 5 i 6 w celu umożliwienia, poprzez zmianę przeznaczenia, realizacji bu-

dynków użyteczności publicznej, 
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e) obszar nr 7 w celu rezygnacji z wyznaczenia kosztem działki osób fizycznych terenu 

dla obiektów infrastruktury technicznej i włączenie tego terenu do działki dla zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w celu poszerzenia obszaru możliwego do za-

budowy, poprzez przesunięcie linii zabudowy, 

f) obszar nr 8 w celu zmiany dotychczas ustalonego przeznaczenia dla zabudowy usłu-

gowej i przemysłowej (na teren z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i gospo-

darczej) i zmiany przebiegu linii zabudowy, 

g) obszar nr 9 w celu umożliwienia, poprzez przesunięcie linii zabudowy, efektywniej-

szego wykorzystania terenu na cele mieszkaniowe, 

h) obszar nr 10 w celu przeznaczenia jego fragmentu dla zbiorników retencyjnych na po-

trzeby rolnictwa; obszar ten obejmuje również fragment sąsiadujących z działką dróg, 

w tym odcinek drogi położonej w obrębie Bucze; 

3) w obrębie Grodowiec: obszar nr 11 w celu zmiany dotychczasowego przeznaczenia na te-

ren dla obiektów usługowych, zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania; 

4) w obrębie Kwielice: 

a) obszar nr 12 w celu zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolnicze, stanowią-

cego niewielki fragment działki użytkowanej w pozostałej części rolniczo; 

b) obszar nr 13 w celu umożliwienia, poprzez przesunięcie linii zabudowy, realizacji no-

wych obiektów o funkcji produkcyjnej i usługowej; 

5) w obrębie Obiszów: obszar nr 14 w celu zmiany dotychczasowego przeznaczenia z zieleni 

parkowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

6) w obrębie Ogorzelec: obszar nr 15 w celu zmiany ustalonego w obowiązującym planie ką-

ta nachylenia dachu dla budynku garażu; 

7) w obrębie Rzeczyca: 

a) obszar nr 16 w celu zmiany ustalonego w planie przeznaczenia umożliwiającego po-

szerzania terenu przy świetlicy wiejskiej oraz w rezygnacji z wydzielania odcinka 

drogi publicznej, 

b) obszar nr 17 w celu ustalenia w planie miejscowym faktycznego sposobu użytkowania 

dla usług oświaty (istniejące przedszkole) oraz dopuszczenie innych rodzajów usług 

wraz z modyfikacją linii zabudowy; 

8) w obrębie Stara Rzeka: obszar nr 18 w celu dopuszczenia budowy zbiornika retencyjnego 

na potrzeby rolnictwa; 

9) w obrębie Szymocin: obszar nr 19 w celu zmiany ustalonego w planie obowiązującym 

przeznaczenia dla zbiornika przeciwpożarowego, wynikającej z planowanej likwidacji te-

go zbiornika – na cele sportowo-rekreacyjne oraz zielni urządzonej. 
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Obszary te różnią się od siebie aktualnym sposobem zagospodarowania oraz położeniem 

względem układów osadniczych grębocickich wsi. Można je na tej podstawie podzielić na kilka 

grup: 

1) grunty zabudowane lub częściowo zabudowane, położone w rejonie układów osadniczych 

wsi: obszary nr: 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19; 

2) grunty niezabudowane, położone w rejonie układów osadniczych wsi: obszary nr: 2, 5, 7, 

9, 13; 

3) grunty rolne, niezabudowane, położone poza układami osadniczymi: obszary nr 1, 10 i 18; 

4) grunty leśne: obszar nr 12. 

 

Z realizacji powyżej wymienionych potrzeb, w projekcie planu miejscowego, na obszarach 

zurbanizowanych i przewidzianych pod zabudowę dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na oraz zabudowa usługowa, przy czy ta druga planowana jest w większości przypadków na grun-

tach należących do Gminy. Z kolei nowa zabudowa związana z prowadzeniem gospodarki rolniczej 

została dopuszczona na terenie oznaczonym symbolem „GR.1.RM”. Z uwagi na zachowanie rolni-

czego charakteru zagospodarowania tego terenu, zgodnego z przepisami o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych, nie było potrzeby występowania o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. 

Natomiast, w przypadku zmiany przeznaczenie terenu leśnego (nie należącego do Skarbu Państwa) 

na obszarze nr 12, na rzecz użytkowania rolniczego, wniosek o zmianę przeznaczenie został spo-

rządzony. W tym jednak przypadku, nie udało się uzyskać stosownej zgody na zmianę przeznacze-

nia gruntu leśnego na cele nieleśny, dlatego też w projekcie planu pozostawiono dotychczasowy 

sposób użytkowania terenu i przeznaczono obszar nr 12 dla gruntu leśnego, na którym dopuszczono 

zagospodarowanie związane z gospodarką leśną, określone w przepisach o lasach, jednakże bez 

możliwości realizacji zabudowy. 

Na terenach istniejącej tkanki osadniczej poszczególnych wsi, oznaczanych symbolem „MP”, 

dopuszczono zachowanie zabudowy zagrodowej, z niezbędnymi rezerwami dla realizacji nowych 

inwestycji, ale w ograniczonej skali. Z tej racji, na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej do-

puszczono także inne formy działalności gospodarczej o stosunkowo niezbyt dużych rozmiarach, by 

można było wykorzystywać istniejące zabudowania dla mniej uciążliwych działalności niż niektóre 

funkcje rolnicze, ale także dopuszczono realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Wzrost zainwestowania, a w szczególności zabudowy, wpłynie niewątpliwie na przekształce-

nia w dotychczasowym krajobrazie. W projekcie planu określono parametry zabudowy i jej gabary-

ty, które umożliwią przy nowych realizacjach ustaleń projektu planu nawiązać do typowej zabudo-

wy wsi. Powinno ograniczyć to powstawanie obiektów obcych architektonicznie, które wprowadza-

łyby chaos w krajobrazie. Zatem takie regulacje będą służyć ochronie i podnoszeniu poziomu ładu 
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przestrzennego. Te ustalenia projektu planu pomogą zachować naturalny układ ruralistyczny 

i kompozycję przestrzenną wsi oraz umożliwią dalszy harmonijny rozwój przestrzenny miejscowo-

ści.  

 

W projekcie planu generalnie umożliwiono budowę oraz modernizację i rozbudowę istnieją-

cego systemu infrastruktury technicznej. Z uwagi na potrzebę zapewnienia możliwości obsługi te-

renów objętych projektem planu w urządzenia infrastruktury technicznej, w projekcie planu do-

puszczono możliwość lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, jednakże pod ściśle określonymi warun-

kami. Dopuszczono wyłącznie sieci o charakterze dystrybucyjnym, a ich lokalizowanie na terenach 

nieprzeznaczonych wprost dla infrastruktury technicznej dopuszczono pod warunkiem, że nie zo-

staną zakłócone ich podstawowe funkcje, nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki 

terenowej, nie zostaną naruszone przepisy odrębne, w tym lokalizacja urządzeń infrastruktury tech-

nicznej na terenach rolnych kategorii „ZLL”, „RR”, „RM” i „WSR” nie wymaga wcześniejszego 

uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

W projekcie planu umożliwiono także rozbudowę istniejącego systemu komunikacji.  

W projekcie planu uwzględniono także udokumentowane złoża, wskazując – tam gdzie to 

było możliwe - ich granice na rysunkach projektu planu. W odniesieniu do złóż eksploatowanych 

uwzględniono także zasięgi obszarów i terenów górniczych. W projekcie planu zawarto także inne 

ustalenia odnoszące się do tematyki oddziaływań górniczych, zapewniające integrację wszelkich 

działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa po-

wszechnego i ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych: 

1) nakazujące przyjmowanie rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniających prognozowane 

parametry wpływów górniczych, określane na bieżąco przez przedsiębiorcę górniczego; 

2) dopuszczające sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegający na ich 

wypełnianiu masami skalnymi, powstającymi w wyniku prowadzenia wydobycia kopalin w zgodzie 

z obowiązującymi koncesjami. 

Większa część gminy (z wyjątkiem jej zachodnich fragmentów) znajduje się w zasięgu obszaru 

wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 

314. Obszary projektu Planu nr: 6, 8-10, 16-19 oraz fragment obszaru nr 7 położone są w granicy 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 314 „Pradolina rzeki Odra (Głogów)”, co 

zostało uwzględnione w projekcie planu. 

 

Przy sporządzeniu projektu planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie takich 

zasad kształtowania przestrzeni, aby nowe zainwestowanie tworzyło harmonijną całość z istniejącą 
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zabudową wsi oraz uwzględniało - w uporządkowanych relacjach - wszelkie występujące 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 

kompozycyjno-estetyczne; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe m.in. poprzez: 

a) wprowadzenie regulacji służących ochronie walorów kulturowych, zwłaszcza 

odnoszących się do zabytkowych budynków i obszarów ujętych w ewidencji zabytków,  

b) określenie zasad kształtowania nowej zabudowy odpowiadających charakterowi 

istniejącej zabudowy na obszarze projektu planu; 

3)  wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych m.in. poprzez: 

a) wprowadzenie regulacji zawartych w Rozdziale 2 w Dziale I, 

b) ujawnienie granic udokumentowanych złóż oraz faktu położenia obszaru projektu planu 

w zasięgu złóż oraz terenów górniczych wyznaczonych dla podziemnej eksploatacji 

złóż, 

c) wprowadzenie możliwości budowy i przebudowy zbiorników wodnych, który zadaniem 

będzie zwiększenie retencyjności obszaru oraz przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom 

na gruntach rolnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

m.in. poprzez: 

a) wprowadzenie regulacji służących ochronie walorów kulturowych, zwłaszcza 

odnoszących się do zabytkowych budynków i obszarów, 

b) wprowadzenie regulacji służących ochronie stanowisk archeologicznych ujętych 

w ewidencji zabytków, które zidentyfikowano na obszarze projektu planu, 

c) objecie ochroną nawarstwień archeologicznych związanych z historycznym 

osadnictwem; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) m.in. poprzez wprowadzenie 

zapisów zapewniających minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzenie 

zapisów zapewniających wykonanie niezbędnych miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni m.in. poprzez: 

a) umożliwienie dopełnienia zabudowy, co z kolei pozwoli na efektywniejsze 

wykorzystywanie istniejącej infrastruktury technicznej, 
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b) szczegółowe wyznaczenie sieci układu komunikacyjnego obsługującego nowe tereny 

inwestycyjne, w taki sposób, aby minimalizowana była transportochłonność układu, 

zachowane były wysokie standardy przestrzeni, a jednocześnie w maksymalnym stopniu 

wykorzystana była możliwość zabudowy przestrzeni; 

c) umożliwienie realizacji zainwestowania technicznego na gruntach rolnych o niewielkich 

walorach produkcyjnych; 

7) prawo własności m.in. poprzez: 

a) uwzględnienie wniosków właścicieli poszczególnych nieruchomości, którym 

dotychczasowe ustalenia planu miejscowego uniemożliwiały realizację zamierzeń 

inwestycyjnych, 

b) zaadaptowanie na większości obszarów rozwiązań zawartych w obowiązującym planie 

miejscowym; 

8) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa m.in. poprzez wprowadzenie takiego 

zagospodarowania, które nie wpłynie niekorzystnie dla obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9) potrzeb interesu publicznego m.in. poprzez: 

a) ochronę szczególnych wartości kulturowych, architektonicznych, zabytkowych 

i krajobrazowych, 

b) wprowadzenie możliwości rozbudowy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – 

choć w ograniczonym zakresie; 

c) stworzenie warunków dla realizacji obiektów użyteczności publicznej; 

d) wprowadzenie większości regulacji w Rozdziale 8 w Dziale I; 

10) potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych m.in. poprzez wprowadzenie regulacji zamieszczonych w § 10 projektu planu; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu, w tym przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej m.in. poprzez: 

a) obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 

w sposób przewidziany przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

w tym o możliwości składania uwag i wniosków - w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, 

b) przyszłe obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

w sposób przewidziany przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
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w tym o możliwości składania wniosków i uwag - w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych m.in. poprzez: 

a) odpowiednie informowanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – o prowadzonej 

procedurze sporządzania planu miejscowego i powiązanej z nią procedurze strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, 

b) udostępnianie zainteresowanym – zgodnie z obowiązującymi przepisami – dokumentacji 

sprawy; 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

m.in. poprzez wprowadzenie niektórych regulacji zamieszczonych w § 10 projektu planu; 

 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania 

i korzystania z terenu: 

1) ważone były - interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków 

i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz zmian w zakresie 

jego zagospodarowania poprzez m.in.: 

a) wzięcie pod uwagę ustaleń obowiązujących planów miejscowych, 

b) uwzględnienie wniosków właścicieli poszczególnych nieruchomości, którym 

dotychczasowe ustalenia planu miejscowego uniemożliwiały realizację zamierzeń 

inwestycyjnych, 

c) wyznaczenie terenów przewidzianych dla funkcji usługowych (w tym o charakterze 

publicznym) w celu zabezpieczenia terenów dla rozwoju funkcji niezbędnych dla 

obsługi terenów osadniczych;  

2) ważone były analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne poprzez m.in. uwzględnienie 

informacji i wniosków płynących z opracowań inwentaryzacyjnych, analitycznych, 

wykorzystywanych na potrzeby sporządzania projektu planu, takich jak: analiza uwarunkowań 

własnościowych, analiza ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych, inwentaryzacja 

urbanistyczna, inwentaryzacja przyrodnicza, prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza 

skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 

 

Dopuszczając nową zabudowę uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego 

gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w zakresie: 

1) kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego poprzez usytuowanie nowej zabudowy mieszkaniowej 

w zasięgu jednej jednostki osadniczej; 
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2) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu poprzez dopełnienie istniejącej oraz rozwijającej się struktury osadniczej wsi; 

3) zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych 

i rowerzystów poprzez koncentrację nowej zabudowy mieszkaniowej w zasięgu jednostek 

osadniczej, poprzez wprowadzenie zapisów zapewniających wykonanie niezbędnych parkingów dla 

rowerów oraz poprzez dopuszczenie możliwości lokalizacji ciągów rowerowych; 

4) dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.). 

 

3. Odniesienie do innych regulacji dotyczących uzasadnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3.1. Zgodność projektu planu z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W uchwale Nr XXVII/110/2016 Gminy Grębocice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podjętej na podstawie art. 32 ust. 2 

ww. ustawy, uznano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębocice (zatwierdzone Uchwałą Nr LII/247/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 2013 

r.) oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego za dokumenty aktualne, 

przy uwzględnieniu opracowywanych wówczas projektów zmian wybranych planów miejscowych. 

W przywołanej powyżej uchwale uznano również za właściwe dokonywanie zmian dokumentów 

planistycznych, których zakres może wynikać z potrzeby realizacji zgłaszanych przez mieszkańców 

potrzeb. A zatem, przedmiotowy projekt planu, będący realizacją właśnie takich bieżących potrzeb, 

zachowuje zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym. 

3.2. Sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania - przez co należy rozumieć uniwer-

salne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnia-

niu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 W art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami określono minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szcze-

gólnymi potrzebami, które obejmują: dostępność architektoniczną, dostępność cyfrową oraz do-

stępność informacyjno-komunikacyjną. W projekcie planu miejscowego – stosownie do możliwego 
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zakresu jego ustaleń – stwarzano warunki dla realizacji obiektów uwzgledniających wymagania w 

zakresie dostępności architektonicznej. Natomiast dostępność cyfrową oraz dostępność informacyj-

no-komunikacyjną – przy uwzględnianiu możliwości technicznych lub prawnych – zapewniono np. 

poprzez publikację projektu planu wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowi-

sko na stronie Urzędu Gminy. 

3.3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

Przewiduje się, że ustalenia projektu planu na znaczącej powierzchni objętej projektem pla-

nu nie będą generowały zmian w dochodach i wydatkach z budżetu gminy. Przy czym założenie to 

odnosi się do stanu jaki przewidziany jest w obecnie obowiązujący planie miejscowym. Areały 

gruntów, na których realizacja ustaleń omawianego projektu planu będzie powodowała zmiany 

w dochodach i wydatkach z budżetu gminy są porównywalne. Większości obszarów objętych pro-

jektem planu jest już wyposażona w podstawowe sieci uzbrojenia terenu, a zatem koszty związane z 

realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, głównie sieci komunalnych: wodociągo-

wej i kanalizacyjnej, których realizacja jest zadaniem własnym gminy, co bezpośrednio wynika z 

art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), nie 

będą znaczące. 

 

4. Procedura planistyczna i udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu została podjęta w oparciu 

o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie tej 

została określona procedura planistyczna, której projekt planu powinien zostać poddany, aby mógł 

zostać przedstawiony Radzie Gminy w celu uchwalenia, a w konsekwencji – aby mógł wejść 

w życie. Pewien zakres obowiązków nałożonych na Wójta, który sporządził projekt planu, określo-

ny został również w ustawie 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. Obowiązki wynikające z tej ustawy dotyczą w szczególności przeprowadzenia strate-

gicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu. 

W ramach procedury planistycznej Wójt zawiadomił społeczeństwo o przystąpieniu do spo-

rządzania projektu planu oraz poinformował o możliwości, sposobie i terminie składania uwag 

i wniosków do projektu, poprzez obwieszczenie na gminnej tablicy informacyjnej, ogłoszenie 

w lokalnej prasie i w internecie. Następnie podjęto przewidziane prawem czynności, w tym zawia-

domiono o przystąpieniu do prac odpowiednie instytucje i organy wymienione w ustawie o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawach z nią powiązanych, a także inne organy 

i instytucje nie wymienione w ustawach, a związane z obszarem projektu planu. Następnie Wójt 
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sporządził projekt planu rozpatrując równocześnie złożone wnioski, jak również sporządził progno-

zę skutków finansowych uchwalenia planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Następnie 

przedłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgod-

nienia odpowiednim instytucjom i organom. Z uwagi na fakt, iż w projekcie planu przewidziano 

odmienne od dotychczasowego użytkowania leśnego przeznaczenie dla użytkowania rolniczego 

obszaru nr 12 w Kwielicach, wystąpiła potrzeba zawnioskowania o zgodę na taką zmianę do Mar-

szałka Województwa Dolnośląskiego. Jednakże, pomimo dwukrotnej próby nie udało się uzyskać 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cel nieleśny (jakim jest użytkowanie rolnicze). Z 

tego też względu odstąpiono w projekcie planu od zmiany przeznaczania obszaru nr 12 i pozosta-

wiono dotychczasowy sposób użytkowania terenu.  

Po zakończeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt planu został przygotowany 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu. 


