
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

sporządzone na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 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  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) 

 

1. Informacje planie miejscowym. 

 Niniejsze podsumowanie i uzasadnienie dotyczy Uchwały Nr XXVII/197/2020 Rady 

Gminy Grębocice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, 

Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 08.10.2020 r. 

poz. 5482. 

 Planem objęto 10 odrębnych obszarów o łącznej powierzchni około 62 ha, położonych 

w wymienionych powyżej obrębach geodezyjnych. Dotychczas na obszarze planu 

miejscowego – oprócz obszaru nr 2 we wsi Grodziszcze – obowiązywały regulacje 

następujących planów miejscowych: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Rudna 

I” i „Rudna II” w granicach gminy Grębocice, przyjętego Uchwałą Nr XVII/68/2003 

Rady Gminy Grębocice z dnia 14 listopada 2003 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 9 stycznia 2004 r., poz. 99; 

2) 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 granicach 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. Dolnośląskiego z dnia 

26 listopada 2009 r. Nr 203, poz. 3647, zmienionego w części tekstowej Uchwałą 

Nr XXX/119/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 czerwca 2016 r., opublikowaną 

w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 12 września 2016 r. poz. 4169; 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 

w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, 

Rzeczyca, Szymocin i Trzęsów w gminie Grębocice, przyjętego Uchwałą 

Nr LX/238/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010 r., opublikowanego 

w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2010 r. Nr 136, poz. 2098, 

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

z dnia 23 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 

12 września 2016 r. poz. 4170; 

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 

w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych, przyjętego 

Uchwałą Nr LXI/291/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2014 r., 

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 9 lipca 2014 r. poz. 3098; 

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 

w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków 
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i Wilczyn w gminie Grębocice, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/164/2016 Rady 

Gminy Grębocice z dnia 19 grudnia 2016 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 798; 

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 

w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, 

Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice, przyjętego 

Uchwałą Nr XX/161/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 marca 2020 r., 

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego dnia 12 maja 2020 r., poz. 3121 

z 2020 r. 

 Do opracowywania uchwalonego planu miejscowego przystąpiono przede wszystkim 

z uwagi na potrzebę umożliwienia realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych 

zgłaszanych we wnioskach mieszkańców gminy, w tym tych blokowanych dotychczasowymi 

ustaleniami dotychczasowych planów w zakresie przeznaczenia terenów i zasad kształtowania 

zabudowy.  

 Przyjęte w planie nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne wynikały ze 

zgłaszanych wniosków, dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

budowlane, głównie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wyjątki stanowią 

następujące obszary w obrębie Rzeczyca: 

1) obszar nr 4 o powierzchni 0,56 ha, stanowiący grunt leśny objęty planem w celu 

zmiany przeznaczenia działki nr 94 dla budynków użyteczności publicznej; 

2) obszar nr 5 o powierzchni 0,51 ha w celu zmiany przeznaczenia działki 252/4 dla 

budynków związanych z gospodarstwem rolnym, 

3) obszar nr 6 o powierzchni 3,50 ha wyznaczony przede wszystkim w celu zmiany 

przeznaczenia części działki nr 226 i dopuszczenia na jej części obiektów związanych 

z magazynowaniem płodów rolnych, 

4) obszar nr 7 o powierzchni 7,65 ha w celu dopuszczenia na części działki nr 230/3 

wiaty na sprzęt rolniczy. W obowiązującym planie miejscowym ustalone zasady 

lokalizacji budowli rolniczych na gruntach przeznaczonych dla użytkowania 

rolniczego dopuszczają możliwość realizacji takiej inwestycji, ale o mniejszych niż 

planowana wiata rozmiarach. 

 Obszary objęte planem 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 o przeważającym zagospodarowaniu osadniczym wraz z gruntami rolnymi 

stanowiącymi obecne dopełnienie lub grunty rolne przeznaczone w obowiązujących 

planach miejscowych na cele nierolnicze – dominują na obszarach nr: 

3 w Krzydłowicach, nr 9 w Starej Rzece i nr 10 w Wilczynie; 

2) tereny rolne zabudowane w niewielkim stopniu lub z pojedynczymi zabudowaniami, 

w tym służącymi produkcji rolniczej - dominują na obszarach: nr 1 w Dużej Wólce, 

nr 2 we wsi Grodziszcze, nr 5 i 6 w Rzeczycy i nr 8 w Starej Rzece; 

3) grunty leśne należące do Gminy Grębocice występujące na obszarze nr 4 w Rzeczycy. 

 Na obszarach już zurbanizowanych występuje - niemalże w równych proporcjach - 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. W planie tego rodzaju 

tereny objęto jednostkami kategorii „MP” i ustalono dla niech takie zasady 
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zagospodarowania, aby umożliwić harmonijny i w miarę bezkonfliktowy rozwój obydwu 

funkcji. Wszystkie tereny tej kategorii są już wyłączone z produkcji rolniczej lub uzyskały 

zgodę na zmianę przeznaczenia w poprzednich procedurach planistycznych, jeżeli taka zgoda 

był konieczna. Należy podkreślić, że przeznaczenie terenów kategorii „MP” dla 

nie kolidujących ze sobą funkcji pozarolniczych (mieszkaniowych, usługowych lub 

drobnoprodukcyjnych) i okołorolniczych, realizowanych między innymi w zabudowie 

zagrodowej i w innych obiektach służących działalności rolniczej, jest odpowiedzią na 

występujące na obszarach wiejskich przemiany społeczne, gospodarcze oraz te wynikające 

z postępu technicznego w gospodarce rolniczej. Mimo stopniowego zwiększenia na terenach 

wiejskich udziału nierolniczych funkcji, wydaje się, że w najbliższych latach zabudowa 

zagrodowa i działalność rolnicza nadal będzie istotnym sposobem zagospodarowania terenów 

wiejskich. Prawdopodobnie część istniejącego zainwestowania, służącego obecnie celom 

związanym z rolnictwem, będzie przekształcana na pozarolnicze formy działalności 

gospodarczej lub mieszkalnictwo. Ale będą także zachodziły procesy odwrotne, w wyniku 

których obiekty obecnie wykorzystywane na cele działalności nierolniczej, będą przeznaczane 

na cele rolnicze, niekiedy jako przywracanie jeszcze wcześniejszego stanu. Stąd też w planie 

multifunkcyjne tereny kategorii „MP”. Należy jednak podkreślić, że w celu ograniczenia 

potencjalnych uciążliwości funkcji okołorolniczych na terenach tej kategorii ograniczono 

możliwość rozbudowy tego typu zainwestowania. Dopuszczono jedynie zachowanie 

zabudowy zagrodowej oraz niewielką rozbudowę, ograniczając równocześnie jej skalę 

poprzez ustalenie maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy obiektów dla chowu 

i hodowli, czy określenia maksymalnej obsady inwentarza. Na terenach kategorii „MP” 

dopuszczono także inne formy działalności gospodarczej o stosunkowo niewielkich 

rozmiarach, by można było prowadzić także inną działalności niż rolnicza, oczywiście 

nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej. 

 Nowe tereny tej kategorii – w stosunku do ustaleń obowiązujących planów 

miejscowych – wyznaczono przede wszystkim: 

1) na obszarze nr 3 w Krzydłowicach, powiększając o jedną działkę istniejący już teren, 

2) powiększając o około 10 arów istniejący teren dla zabudowy związanej z produkcją 

rolniczą na obszarze nr 7 w Rzeczycy, 

3) zwiększając zasięg terenu zabudowy zagrodowej, w tym mieszkaniowej na obszarze 

nr 8 i 9 w Starej Rzece. 

 Na terenach kategorii „MP” dopuszczono zarówno zabudowę mieszkaniową, 

usługową jak i zagrodową, umożliwiając tym samym lokalizację obiektów wchodzących 

w skład gospodarstw rolnych. Jednakże w celu ograniczenia potencjalnych konfliktów 

przestrzennych, jak i społecznych, na terenach „MP” ustalono, iż dopuszcza się zachowanie 

istniejącej zabudowy zagrodowej oraz jej rozbudowę oraz budowę nowej pod warunkiem, 

jeżeli w wyniku tej budowy i rozbudowy: 

1) na danej działce budowlanej łączna powierzchnia obiektów przeznaczonych dla 

hodowli lub chowu zwierząt, a także hodowli roślin nie przekroczy 600 m
2
; 

2) danej działce budowlanej łączna obsada nie przekroczy 40 dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza (DJP). 

 Ponadto wprowadzono parametr zabudowy budynku bez funkcji mieszkaniowej, 

ograniczający możliwość nadmiernej rozbudowy obiektów gospodarczych, w tym służących 
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przechowywaniu płodów rolnych, do 810 m
2 

na wybranych terenach w Starej Rzece oraz 

jednym terenie w Rzeczycy, zaś na pozostałych - do 600 m
2
. Takie zasady zagospodarowania 

terenów pozwolą na dalszy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich objętych planem. 

 Jednakże na większości obszarów wnioskowanych do zmiany przeznaczenia 

wyznaczono w planie nowe tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

dopuszczając na wybranych terenach – np. w granicach obszaru nr 8 w Starej Rzece oraz 

nr 6 w Rzeczycy - także zabudowę usługową (tereny kategorii „MU”). Również na obszarze 

nr 6, uwzględniając dotychczasowe zagospodarowania terenu obiektami do przechowywania 

płodów rolnych, wyznaczono teren „UP” dla obiektów nieuciążliwych usług innych niż 

chronione oraz składów i magazynów, w tym także służących przechowywaniu płodów 

rolnych. 

 W planie wyznaczono także teren dla lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, 

obejmujący leśny obszar nalężący do Gminy Grębocice, o powierzchni 0,37 ha, co stanowi 

zaledwie 0,6% łącznej powierzchni obszarów objętych planem. Zmiana sposobu 

zagospodarowania wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cel 

nieleśny, wydanej przez Marszalka Województwa Dolnośląskiego. 

 Wzrost zainwestowania, a w szczególności zabudowy, wpłynie niewątpliwie na 

przekształcenia w dotychczasowym krajobrazie. W planie określono parametry zabudowy 

i jej gabaryty, które umożliwią przy nowych realizacjach ustaleń planu nawiązać do typowej 

zabudowy wsi. Powinno ograniczyć to powstawanie obiektów obcych architektonicznie, które 

wprowadzałyby chaos w krajobrazie. Zatem takie regulacje będą służyć ochronie 

i podnoszeniu poziomu ładu przestrzennego. Te ustalenia planu pomogą zachować naturalny 

układ ruralistyczny i kompozycję przestrzenną wsi oraz umożliwią dalszy harmonijny rozwój 

przestrzenny miejscowości. 

 W planie generalnie umożliwiono budowę oraz modernizację i rozbudowę 

istniejącego systemu infrastruktury technicznej. Z uwagi na potrzebę zapewnienia możliwości 

obsługi terenów nim objętych w urządzenia infrastruktury technicznej, dopuszczono 

możliwość lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, jednakże pod ściśle określonymi warunkami. 

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

nieprzeznaczonych wprost dla infrastruktury technicznej dopuszczono pod warunkiem, że 

nie zostaną zakłócone ich podstawowe funkcje, nie zostanie zajęte więcej niż 10% 

powierzchni jednostki terenowej, nie zostaną naruszone przepisy odrębne, w tym lokalizacja 

urządzeń infrastruktury technicznej na terenach rolnych i leśnych nie wymaga wcześniejszego 

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

i nieleśne. Umożliwiono także rozbudowę istniejącego systemu komunikacji. 

 W planie ujawniono udokumentowane złoża, wskazując – tam gdzie to było możliwe - 

ich granice na rysunkach planu. W odniesieniu do eksploatowanego złoża „Głogów Głęboki-

Przemysłowy” uwzględniono także zasięgi obszaru i terenu górniczego. Zawarto w nim także 

inne ustalenia odnoszące się do tematyki oddziaływań górniczych, zapewniające integrację 

wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych: 

1) nakazujące przyjmowanie rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniających 

prognozowane parametry wpływów górniczych, określane na bieżąco przez przedsiębiorcę 

górniczego; 
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2) dopuszczające sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegający na 

ich wypełnianiu masami skalnymi, powstającymi w wyniku prowadzenia wydobycia 

kopalin w zgodzie z obowiązującymi koncesjami. 

 Zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 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 (zwanej dalej ustawą o 

udostępnianiu informacji i o ocenach) Wójt Gminy Grębocice, w ramach prowadzonego 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dołącza do 

przyjętego dokumentu: 

1) uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz 

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa; 

2) podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 

do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu 

informacji i o ocenach, 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone, 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Grębocice przedstawia następujące informacje i 

wyjaśnienia: 

2. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

 Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i o ocenach, udział 

społeczeństwa w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko został zainicjowany ogłoszeniem i obwieszczeniem Wójta Gminy Grębocice, 

które ukazały się 9 listopada 2017 r.: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i poszczególnych 

sołectw, w lokalnej prasie, jak i na gminnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wójt 

podał tym samym do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 

miejscowego.  

Jednocześnie na mocy Wójt poinformował społeczeństwo o:  

1) przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, względem którego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko; 

2) możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 

Grębocice;  

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) terminie i formie składania uwag i wniosków; 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jakim jest Wójt Gminy 

Grębocice. 
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W wyznaczonym w ogłoszeniach i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia 

ww. projektu planu miejscowego terminie, tj. od 9 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r., 

wpłynęły 4 wnioski. Po tym terminie złożono jeszcze jeden wniosek, który również został 

rozpatrzony przy sporządzaniu projektu planu. 

W związku ze zmianą uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu, Wójt 

ponownie ogłosił i obwieścił o podjęciu przez Radę Gminy Grębocice Uchwały 

Nr LIV/246/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., która zmieniła podjętą wcześniej Uchwałę 

Nr XLVII/220/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i 

Wilczyn w gminie Grębocice. Zmiana uchwały polegała na dodaniu do objęcia projektem 

planu miejscowego nowego obszaru nr 10 w obrębie Rzeczyca. W wyznaczonym 

w ogłoszeniu i obwieszczeniu terminie na składanie wniosków, tj. od 23 lutego 2018 r. do 19 

marca 2018 r., wpłynęły 2 wnioski. Poza tym terminie złożono jeszcze 3 wnioski, które 

również zostały rozpatrzone. 2 ze złożonych wniosków nie mogły zostać uwzględnione w tej 

procedurze, gdyż dotyczyły nieruchomości położnych poza obszarami objętymi projektem 

planu. 

 Następnie Wójt wystąpił, na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i o ocenach, z wnioskiem ROŚiGN.6722.2.2017 z dnia 13 marca 2018 r. o 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko do: 

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (uzgodnienie 

WSI.411.91.2018.KM.2 z dnia 6 kwietnia 2018 r.); 

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach (Postanowienie nr 

16/18 z dnia 22 marca 2018 r.). 

Po raz kolejny udział społeczeństwa w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko został zapewniony na etapie dwóch wyłożeń projektu planu 

miejscowego do publicznego wglądu. O pierwszym wyłożenie Wójt poinformował 21 

paździenika 2019 r. poprzez obwieszczenie na gminnej tablicy ogłoszeń oraz tablicach w 

poszczególnych sołectwach, zaś w prasie i na stronie internetowej gminy opublikowano 

ogłoszenie, które informowały o: 

1) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 28 października 2019 r. do 18 listopada 

2019 r.; 

2) dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie miejscowego rozwiązaniami 

zaplanowanej na dzień 5 listopada 2019 r., w Urzędzie Gminy Grębocice;  

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) terminie i formie składania uwag i wniosków (do dnia 2 grudnia 2019 r.); 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jakim jest Wójt Gminy 

Grębocice. 

W wyznaczonym terminie na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu planu miejscowego wniesiono dwie uwagi, które po rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 

zostały odrzucone.  
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O drugim wyłożenie Wójt poinformował 24 lipca 2020 r. poprzez obwieszczenie na 

gminnej tablicy ogłoszeń oraz tablicach w poszczególnych sołectwach, zaś w prasie i na 

stronie internetowej gminy opublikowano ogłoszenie, które informowały o: 

1) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 31 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.; 

2) dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie miejscowego rozwiązaniami 

zaplanowanej na dzień 11 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Grębocice;  

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) terminie i formie składania uwag i wniosków (do dnia 4 września 2020 r.); 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jakim jest Wójt Gminy 

Grębocice. 

 W wyznaczonym terminie na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu planu miejscowego wniesiono jedną uwagę, która nie została uwzględniona przez 

Wójta Gminy. 

 

3. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji i o ocenach Wójt rozpatrzył  

wnioski, które wpłynęły na skutek dwóch ogłoszeń i obwieszczeń o przystąpieniu do 

sporządzania projektu planu miejscowego.  

W odniesieniu do złożonych w wyniku wyłożenia projektu planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko trzech uwag, informuje się, że żadna z nich nie została 

uwzględniona.  

Pierwsza ze złożonych uwag wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 24 października 2019 r. i 

dotyczyła działki nr 68 w obrębie geodezyjnym Obiszów, położnej poza granicami obszarów 

objętych procedowanym projektem planu. Autorzy uwagi wnoszą o rozszerzenie zasięgu 

przestrzennego obecnie opracowywanego projektu planu i dokonanie zmiany przeznaczenia 

działki nr 68 w obowiązującym planie, z użytkowania rolniczego na zabudowę mieszkaniową. 

Uwzględnienie uwagi wiązałoby się z koniecznością zmiany uchwały inicjującej prace nad 

projektem planu, którą podjęto 26 września 2017 r. i dodanie do obecnych 10 obszarów 

objętych projektem planu (o łącznej powierzchni około 62 ha), kolejnego terenu 

o powierzchni około 0,25 ha. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu 

skutkowałaby cofnięciem się do początku procedury planistycznej, toczącej się – z uwagi na 

grunty leśne wnioskowane do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne – już 

przeszło od dwóch lat. Zatem, z uwagi na racjonale prowadzenie procedury planistycznej i 

potrzeby inwestycyjne oczekujące na uchwalenie projektu planu nie uwzględnia się uwagi. 

Uwagę, jako de facto wniosek o zmianę planu miejscowego, Rada Gminy Grębocice będzie 

mogła – w miarę możliwości gminy i wyników analizy dotyczącej zasadności przystąpienia 

do sporządzania projektu planu, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – objąć w przyszłości odrębną procedurą planistyczną. 

Należy podkreślić, że Rada Gminy podjęła uchwałę inicjującą przystąpienie do 

opracowywania projektu planu między innymi dla obszaru będącego przedmiotem uwagi. 

Druga ze złożonych uwag do projektu planu, wpłynęła do Urzędu dnia 2 grudnia 2019 r. i 

dotyczyła zmiany przeznaczenia (dla zabudowy mieszkaniowej) części działki nr 226 w 
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obrębie geodezyjnym Rzeczyca, oznaczonej w projekcie planu symbolem „RZ.1.RR”. Obszar 

ten zarówno w planie obowiązującym, jak i projekcie planu został przeznaczony – zgodnie ze 

stanem faktycznym – dla użytkowania rolniczego. Za utrzymaniem takiego sposobu 

użytkowania przemawia przede wszystkim fakt występujących na tym terenie ograniczeń w 

zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikających z przebiegu istniejącego gazociągu 

wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 i ciśnieniu 6,3 MPa. Dla tego gazociągu obowiązuje 

strefa kontrolowana, której szerokość wynika z załącznika nr 2 tabela nr 1 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) i wynosi od 

2 m do 35 m od osi gazociągu w zależności od rodzaju obiektu terenowego. Dla 

wnioskowanej zabudowy mieszkaniowej strefa ta wynosi 40 m, po 20 m od osi gazociągu w 

obydwu kierunkach. 

Należy także pokreślić, że część działki będącej przedmiotem uwagi została 

przeznaczona w projekcie planu, jak i w planie obowiązującym dla zabudowy, w tym 

mieszkaniowej. Na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem „RZ.2.MU” 

dopuszczono zarówno zabudowę mieszkaniową (co wynikało już z ustaleń planu 

obowiązującego), jak i obiekty usług, zaś na terenie „RZ.2.UP” dopuszczono – zgodnie z 

wolą właściciela wyrażoną we wniosku o sporządzenie projektu planu z 2015 r. – między 

innymi: obiekty baz, składów i magazynów, w tym także służących przechowywaniu płodów 

rolnych. Warto podkreślić, że tereny przeznaczone w obowiązującym planie z 2010 r. dla 

zabudowy mieszkaniowej nie zostały dotychczas zabudowane. 

Uwzględnienie uwagi i wyznaczenie nowego terenu dla zabudowy mieszkaniowej 

wiązałoby się z koniecznością powtórzenia części z przeprowadzonej już procedury 

sporządzania projektu planu. Z punktu widzenia potrzeb mieszkańców oczekujących na 

uchwalenie tego projektu planu, odsunięcie o kilka miesięcy momentu wejścia w życie planu 

wydaje się wysoce niepożądane i z tego też względu nie uwzględnia się złożonej uwagi 

dotyczącej wyznaczenia nowego terenu dla zabudowy mieszkaniowej w granicach działki 

nr 226 w obrębie Rzeczyca. 

Trzecia uwaga wpłynęła do Urzędu Gminy pismem dnia 01.09.2020 r. i dotyczyła 

powiększenia zasięgu terenu wyznaczonego obrębie Duża Wólka, oznaczonego w projekcie 

planu miejscowego symbolem „DW.3.MN” i przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Teren ten, o powierzchni około 22 arów, został wydzielony z działki nr 57/1 

pozostającej obecnie w użytkowaniu rolniczym, w taki sposób, aby zapewnić przyszłym 

działkom budowlanym nie tylko dostęp do drogi publicznej, ale także możliwość 

wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Należy podkreślić, że sporządzając 

projekt planu miejscowego, również na innych obszarach, przyjęto zasadę etapowego 

przekształcania dotychczasowych terenów rolniczych na inne funkcje, w tym dla zabudowy 

mieszkaniowej. W projekcie planu wskazano pod zabudowę mieszkaniową tereny na 

obszarach o wykszatłconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, stanowiące uzupełnienie 

istniejącej zabudowy poszczególnych wsi, jak i – w znacznie mniejszym zakresie – tereny 

położne w ich bezpośrednim sąsiedztwie, z możliwie najlepszym dostępem do sieci 

komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. Z tego też względu dla nowej zabudowy 

mieszkaniowej w projekcie planu wyznaczono tylko fragmenty rozległych działek rolnych. 

W momencie ich zagospodarowania będzie można rozpatrzeć zasadność przekształcania 
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kolejnych terenów. Takie rozwiązanie uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz 

efektywnego gospodarowania przestrzenią, jak i jest wynikiem ważenia interesu publicznego, 

związanego między innymi z wydatkami na uzbrojenie nowych terenów, z interesem 

prywatnym właścicieli poszczególnych działek wnioskujących o zmianę przeznaczania 

dotychczasowych gruntów rolniczych na cele zabudowy mieszkaniowej. Bezzasadne jest 

zatem powiększanie terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej, o co wnosi Autor 

uwagi, w momencie, gdy są jeszcze niezabudowane rezerwy terenów mieszkaniowych, w tym 

wyznaczone w projekcie planu na przedmiotowej działce nr 57/2 w obrębie Duża Wólka. 

 

4. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych. 

W trakcie prac nad projektem planu dokonano analizy istniejących uwarunkowań (w tym 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych) oraz rozważano alternatywne możliwości ich 

wykorzystania i ochrony. Przyjęte w planie rozwiązania pozwalają, spośród rozważanych 

alternatywnych, na zrównoważony rozwój obszarów planu, tj. uwzględniający potrzebę 

rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej, jak i konieczność ochrony lokalnych zasobów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu. Z przeprowadzonej oceny wpływu 

ustaleń projektu planu na środowisko wynikało, że realizacja tych regulacji nie powinna 

znacząco negatywnie wpłynąć na cenne zasoby środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobraz oraz jakość życia mieszkańców. Rozwiązania przyjęte w planie zabezpieczają 

bowiem w możliwie maksymalny sposób dotychczasowe walory przyrodnicze gminy 

i pozwalają na rozwiązanie istniejących dotychczas na omawianym obszarze problemów. 

Dokument planistyczny, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

musi jednoznacznie przesądzać o przyjętych rozwiązaniach planistycznych, nie pozostawiając 

pola do dodatkowych interpretacji. Wobec tego w przedmiotowym planie przyjęto najlepsze, 

z punktu widzenia potencjalnego wpływu na środowisko, z rozpatrywanych rozwiązań 

przestrzennych. Warto tu dodać, że rozważając możliwe warianty przeznaczenia pod 

zainwestowanie nowych terenów osadniczych uwzględniono te, które położone były 

w sąsiedztwie zagospodarowanych dotychczas terenów inwestycyjnych. W rezultacie 

stworzono rezerwę budowlaną dla rozwoju poszczególnych wsi, nie naruszając przy tym 

zasad racjonalnego gospodarowania gruntami. 

 

5. Wyjaśnienie, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonywana była równocześnie z pracami nad 

projektem planu miejscowego. Propozycje innych ustaleń niż przedstawione w pierwszej 

koncepcji projektu planu przekazywano bezpośrednio autorom tego projektu. Nie było zatem 

potrzeby wprowadzania w prognozie oddziaływania na środowisko wytycznych oraz zaleceń 

do projektu planu miejscowego, gdyż były one analizowane i wprowadzane na bieżąco. 

 

6. Wyjaśnienie, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.  
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Obszary objęte planem leżą w znacznej odległości od granic państwa. Granica Polski z 

Republiką Federalną Niemiec znajduje się w odległości ponad 80 km w kierunku zachodnim, 

a granica z Republiką Czeską w odległości ponad 88 km na południowy zachód. Ze względu 

na charakter i skalę planowanego zagospodarowania nie jest prawdopodobne, aby na 

obszarach planu wystąpiły oddziaływania na środowisko o charakterze transgranicznym. 

 

7. Wyjaśnienie, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

W celu analizy skutków realizacji ustaleń planu oraz dla zapewnienia odpowiedniej 

ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego w gminie można wykorzystać 

wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, będącą elementem 

oceny aktualności studium i planów miejscowych, przeprowadzanej co najmniej raz w okresie 

kadencji rady gminy (art. 32 ust. 1 i 2 przywołanej wyżej ustawy). Przy okazji wykonywania 

tej oceny można wykonać monitoring, o którym mowa w art. 55 ust. 5 1 ustawy o 

udostępnianiu informacji i o ocenach (prowadzenie monitoringu skutków realizacji 

postanowień przyjętego dokumentu. 

W ramach tego monitoringu należałoby określić skutki realizacji obowiązujących 

dokumentów planistycznych na środowisko przyrodnicze (w szczególności na obszary 

chronione i zdrowie ludzi) i krajobraz tak, aby w przypadku zidentyfikowania negatywnych 

skutków mogły być one podstawą do zmiany obowiązujących dokumentów planistycznych. 

Ze względu na charakter zagospodarowania obszaru planu nie przewiduje się 

konieczności prowadzenia dodatkowych szczegółowych analiz skutków realizacji 

postanowień tego dokumentu. Obowiązek przeprowadzenia oceny, o której mowa 

w przywołanej wyżej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje się 

adekwatnym narzędziem analizy skutków realizacji ustaleń planu. Także częstotliwość jej 

przeprowadzania jest wystarczająca. Zwłaszcza, że badanie stanu jakości środowiska i 

zachodzących w nim zmian będzie prowadzone w rejonie obszaru planu w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 


