
UZASADNIENIE 

Niniejsze uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowo-

ści Strzelce sporządza się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293). 

Przedmiotowa uchwała, do której sporządza się niniejsze uzasadnienie, dotyczy zatwierdzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice szczegółowo określa rysunek 

planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

Niniejsza uchwała podejmowana jest w ramach procedury planistycznej, która została zainicjowana 

uchwałą Nr XIV/72/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu planu jest określenie zasad zagospodarowania, 

w tym wykluczenie inwestycji uciążliwych dla środowiska, dla terenów rolniczych położonych w części miej-

scowości Strzelce w gminie Oleśnica. 

Dla obszaru objętego projektem planu aktualnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan. 

Zakres sporządzanego projektu planu odpowiada problematyce wyszczególnionej w art. 15 ust. 2 i 3 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Jego treść merytoryczna jest spójna z zagospodarowaniem określonym w  Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica przyjętego uchwałą nr 128/XVI/2001 z dnia 

28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr 137/XXII/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2005 r., 

uchwałą Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r. i uchwałą Nr 283/XLII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 

27 lipca 2018 r. Uwzględnia wymogi obowiązujących przepisów, a także wnioski złożone przez instytucje 

i osoby fizyczne oraz wynikające z treści uzyskanych uzgodnień i opinii. 

Zgodnie z powyższym, w ramach obszaru objętego niniejszym projektem planu wyróżniono tereny: 

dolesień – ZLd, rowu melioracyjnego – WSr oraz upraw rolnych – R.  

Ustalenia miejscowego planu uwzględniają wymogi wynikające z: 

• art. 1 ust. 2, 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasobów kulturowych i środowiskowych, w tym 

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, określono w §6-§9 tekstu planu. 

Szczegółowe analizy dotyczące ochrony środowiska (w tym gospodarowania wodami i ochrony grun-

tów rolnych), elementów środowiska kulturowego oraz bezpieczeństwa ludności zostały przeprowadzone 

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-

dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), 

która jest przedmiotem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. 
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Projekt planu przyjmuje zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym potrzeby osób niepeł-

nosprawnych, oraz mienia między innymi poprzez ustalenie: stref ochronnych od napowietrznych linii elek-

troenergetycznych wysokiego napięcia dwutorowej 220/110 kV oraz średniego napięcia 15 kV, zakazu loka-

lizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Tereny wyodrębnione w obszarze objętym planem nie są 

klasyfikowane pod względem akustycznym zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dopuszczalnego 

poziomu hałasu. 

Projekt planu uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni i zróżnicowanie wartości nieruchomości. 

Podstawę do ustalenia linii rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-

spodarowania stanowiła analiza stanu zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.  

Ustalenia projektu planu nie będą wpływać na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Projekt planu zabezpiecza potrzeby interesu publicznego poprzez ochronę terenów niezurbanizowa-

nych przed zabudową. Projekt planu nie wyznacza terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. 

Projekt planu zabezpiecza potrzeby rozwoju infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie dosto-

sowanym do planowanego zagospodarowania (§14 tekstu planu). 

Procedura planistyczna związana ze sporządzeniem projektu planu prowadzona była w sposób jawny 

i przejrzysty, z zapewnieniem udziału społeczeństwa (ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomienie o przystąpie-

niu do sporządzenia planu oraz wyłożeniu do publicznego wglądu – w formie tradycyjnej oraz przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wyłożenie do publicznego wglądu, umożliwienie składania wniosków 

i uwag do planu z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). 

Przy ustalaniu przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i korzystania z wyodrębnionych tere-

nów wzięto pod uwagę interes publiczny i prywatny, w tym ograniczenia wynikające z obowiązujących prze-

pisów.  

Podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono […] uwag oraz […] 

uwag do prognozy oddziaływania na środowisko, z których […] zostało uwzględnionych. Rozstrzygnięcie 

Rady Miejskiej Oleśnica o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia do 

publicznego stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

Uwzględniając wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wa-

lory ekonomiczne, ze względu na obecny stan zagospodarowania obszaru w planie nie wyznaczono stref nowej 

zabudowy. Ochrona terenów niezurbanizowanych przed zabudową wynika również z obowiązującej Zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.  

• art. 15 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Oceniając wpływ niniejszego projektu planu na finanse publiczne należy podkreślić, iż koszty zwią-

zane z realizacją jego ustaleń, ze względu na brak terenów przeznaczonych pod zabudowę w projekcie planu, 

nie generuje dodatkowych kosztów, które będą obciążać budżet gminy. Natomiast wpływy do budżetu gminy 

z tytułu podatków pozostaną bez zmian.  
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W projekcie planu nie przewidziano realizacji inwestycji celu publicznego. W związku z czym nie 

występuje potrzeba określenia ich sposobu realizacji oraz zasad finansowania, jak również prognozowanych 

wydatków i wpływów z tego tytułu. 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzony w try-

bie określonym w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co dokumentuje sporzą-

dzona dokumentacja planistyczna. 


