
UCHWAŁA NR XXII/169/2020
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łambinowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Łambinowice

Na podstawie art. 32 ust. 2 i marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 782), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W oparciu i w zakresie wskazanym w „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", zwany 
dalej Oceną aktualności, stwierdza się częściowy brak aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących w gminie Łambinowice. 

§ 2. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łambinowice, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Stwierdza się konieczność podjęcia czynności mających na celu przystąpienie do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice oraz opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wskazanych w Ocenie aktualności. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Podstawy prawne opracowania, źródła informacji i materiałów, cel opracowania 

2.1. Podstawy prawne opracowania 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2020); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. nr 164,  poz. 1587 ); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 nr 118 

poz. 1233). 

2.2. Źródła informacji i materiałów 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice 

uchwalone zostało uchwałą nr XXVII/182/2001 z 22 lutego 2001 r., a następnie zmienione uchwałą 

nr XXXIX/269/2006 z 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr XIII/106/12 z 24 lutego 2012 r. oraz uchwałą 

VI/43/2015  z dnia 28 maja 2015 r. 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice - 

http://bip.lambinowice.pl/164/268/dokumenty-do-pobrania.html 

3) Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny 

Województwa Opolskiego; 

4)  „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), przyjęta Uchwałą Rady 

Ministrów Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r.; 

5) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego uchwalony przez Sejmik 

Województwa 28 września 2010 uchwałą Nr XLVIII/505/10 wraz ze zmianą w 2019 roku; 

6) Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr 

XIV/117/2016 z dnia 26 marca 2016 r.; 

7) Strategia Rozwoju Społecznego Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/116/2016 z 

dnia 26 marca 2016 r.; 

8) Strategia Rozwoju Transportu Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/115/2016 z dnia 

26 marca 2016 r.; 

9) Strategia Rynku Pracy Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/113/2016 z dnia 26 

marca 2016 r.; 
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10) Program opieki nad zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018-2021 uchwalony uchwałą nr 

XXIX/248/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. 

11) Hydroportal http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

12) Geoportal http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

13) Geoportal http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

14) Geoserwis http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

2.3. Cel opracowania 

 Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w celu oceny 

aktualności studium i planów miejscowych Wójt Burmistrz albo Prezydent miasta dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem 

decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1–3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

Wójt  przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub 

innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w 

przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 

27. 

Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności 

zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 

oraz art. 16 ust. 1.” 

 Ocena aktualności jest niezbędna do sporządzenia uzasadnienia w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania gdzie zgodnie z art. 15 ust. 1. Wójt  sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do 

obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:  

zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której 

mowa w art. 32 ust. 2. 

Zatem konieczność posiadania aktualnej oceny aktualności jest niezbędne do sporządzenia prawidłowego 

uzasadnienia do uchwały w sprawie mpzp. 

3. Ocena aktualności studium  

Dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice 

uchwalone zostało uchwałą nr XXVII/182/2001 z 22 lutego 2001 r., a następnie zmienione uchwałą nr 

XXXIX/269/2006 z 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr XIII/106/12 z 24 lutego 2012 r. oraz uchwałą 

VI/43/2015  z dnia 28 maja 2015 r. 

Studium składa się z części tekstowej i graficznej w tym: 

Część tekstowa: 

1) Część A – uwarunkowania 

2) Część B – kierunki 
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Część graficzna: ujednolicony rysunek studium w skali 1:25 000. - brak jest mapy  uwarunkowań. 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w celu określenia polityki 

przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.  Wójt sporządza studium zawierające część tekstową i 

graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia 

strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o 

ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Studium sporządza się dla obszaru w granicach 

administracyjnych gminy.  Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w 

części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku 

wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 

1. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.  Studium nie 

jest aktem prawa miejscowego.  

3.1. Ocena spójności studium z polityką przestrzenną państwa  

 Podstawowym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski jest „Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), przyjęta Uchwałą Rady Ministrów Nr 239 z dnia 13 grudnia 

2011r.  

 Celem strategicznym KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych – 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Aby zrealizować cel strategiczny sformułowano sześć celów 

operacyjnych: 

1) podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

(chodzi o ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu 

osadniczego, która sprzyja spójności); 

2) poprawa spójności wewnętrznej kraju (przez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 

warunków do rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów); 

3) poprawa dostępności terytorialnej kraju (przez rozwijanie infrastruktury transportowej i 

telekomunikacyjnej); 

4) kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

5) zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne 

państwa; 

6) przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, jako ważnego elementu warunkującego rozwój 

kraju. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice uwzględnia 

strategiczne cele zawarte w KPZK. Kierunki rozwoju określone w studium uwzględniają wymagania ładu 

przestrzennego oraz utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.  
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Pokrycie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, pomimo, iż są częściowo 

nieaktualne gwarantują zachowanie spójności zabudowy oraz racjonalne zagospodarowanie 

przestrzeni przy wykorzystaniu istniejącego dostępu do infrastruktury technicznej. 

3.2.  Ocena spójności studium z polityką przestrzenną województwa  

 Głównym narzędziem polityki przestrzennej na poziomie województwa jest Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego uchwalony przez Sejmik Województwa 28 września 2010 nr 

uchwałą Nr XLVIII/505/10 zmieniony w  dniu 24 kwietnia 2019 r. uchwałą Sejmiku Województwa Nr 

VI/54/2019 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r.). 

Gmina Łambinowice została zakwalifikowana jako . Obszary o najniższym stopniu rozwoju i 

pogarszających się perspektywach rozwojowych  

 W ustaleniach planu województwa zawarto następujące zadania celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym, stanowiącym podstawę do uzgodnienia studium, obejmujące obszar gminy 

Łambinowice tj.:  

budowa linii energetycznej 400 kV Dobrzeń – Ząbkowice – Świebodzice – zadanie nr 3; 

modernizacja linii kolejowej nr 287 relacji Opole – Nysa – zadanie nr 28. 

 

Rysunek 1 Wyrys z pzpwo z oznaczonymi zdaniami celu publicznego 

Wśród postulowanych inwestycji zostały wymienione: 

1) obwodnica  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 – zadanie nr 66; 
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2) prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 

318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia - zadanie nr 3 

 

Rysunek 2 Wyrys z pzpwo z oznaczonymi postulowanymi zadaniami celu publicznego 

Zgodne z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się 

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz obszary, 

na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, służących 

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.  

W studium zostały uwzględnione wymienione zadania. 

3.3. Ocena spójności studium ze Strategią Rozwoju Gminy Łambinowice 

 Gmina nie posiada aktualnej Strategii Rozwoju Gminy, natomiast podstawowymi dokumentami 

strategicznymi są strategie sektorowe przyjęte w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 tj.  

1) Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr 

XIV/117/2016 z dnia 26 marca 2016 r.; 

2) Strategia Rozwoju Społecznego Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/116/2016 z 

dnia 26 marca 2016 r.; 

3) Strategia Rozwoju Transportu Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/115/2016 z dnia 

26 marca 2016 r.; 

4) Strategia Rynku Pracy Partnerstwo Nyskie 2020 uchwalona uchwałą nr XIV/113/2016 z dnia 26 

marca 2016 r.; 
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Ostatnia zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łambinowice miała miejsce dnia 28 maja 2015 r 2015 roku co sprawia, iż cele strategiczne określone w 

tychże w tych strategiach nie posiadają bezpośredniego przełożenia w polityce przestrzennej, niemniej nie 

są z nią sprzeczne.   

Zatem ustalenia zawarte w studium nie odzwierciedlają wprost celów określonych w ww. strategiach, 

niemniej są z nią spójne. Obowiązujące strategie zawierają wiele celów wymagających nowego spojrzenia 

na rozwój przestrzenny gminy  Łambinowice.  

3.4. Ocena zgodności studium Gminy Łambinowice z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy: 

3.4.1. Zawartość studium. 

1) część określająca uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, przedstawiona w formie 

tekstowej i graficznej – brak części graficznej; 

2) część tekstowa zawierająca ustalenia o określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy – wykonana; 

3)  rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy – 

wykonana; 

4)  uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezy i ustaleń projektu studium 

- wykonane w niepełnym zakresie. 

3.4.2. Rysunek studium: 

1) granice terenów zamkniętych – nie zawiera; 

2) określenie granic i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych, w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także symbole literowe i numery wyróżniające je 

spośród innych obszarów – nie w pełnym zakresie,  błędy w nazewnictwie złoża. 

3) określenie granic obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a także symbole literowe i 

numery wyróżniające je spośród innych obszarów – zawiera; 

4) objaśnienia wszystkich użytych na rysunku projektu studium oznaczeń i symboli - zawiera; 

5) barwne oznaczenia graficzne i literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium 

należy stosować w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, sporządzanych z 

ustaleniami studium – nieczytelne. 
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3.4.3. Część tekstowa studium: 

1) ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów powinny określa dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a także zawierać 

wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - nie 

zawiera; 

2) ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów powinny w szczególności określać minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki 

urbanistyczne, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 

oraz zrównoważonego rozwoju, wskazywać tereny do wyłączenia spod zabudowy, a także 

zawierać wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych - zawiera w niepełnym 

zakresie brak wszystkich wymaganych wskaźników; 

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk powinny zawierać w szczególności wytyczne ich określania w planach 

miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, planów ochrony ustanowionych dla 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony 

przyrody występujących na terenach objętych projektem studium - zawiera w niepełnym 

zakresie ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej powinny zawierać w szczególności wytyczne określania tych zasad w 

planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków– nie w pełnym zakresie w tym 

nie ustalono zasad zabudowy na terenie zabytkowych układów ulicowych; 

4) ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać w szczególności wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania 

i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych 

zamierzeń inwestycyjnych - zawiera; 

5) ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

powinny określać w szczególności obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – zwiera  nie w pełnym zakresie. 

3.5. Dane zawarte w materiałach planistycznych. 

Dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, 

wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do 

sporządzania tego projektu, zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy - opracowanie ekofizjograficzne 

wykonane na potrzeby studium w 2007 roku było aktualne w trakcie sporządzania studium. W 

przypadku zmiany studium należy zweryfikować opracowanie pod kątem: obowiązujących form 

ochrony przyrody oraz istniejącego zagospodarowania i zagrożeń środowiska. Jeśli dane te są 

nieaktualne należy sporządzić aneks uwzględniający nowe uwarunkowania środowiskowe. W 

odniesieniu do planów miejscowych należy przeanalizować opracowanie ekofizjograficzne pod 

kątem obszaru objętego planem oraz ewentualnych zmian w środowisku nie uwzględnionych w 

opracowaniu. Podobnie jak w przypadku studium zaleca się sporządzenie w takim przypadku aneksu 

do opracowania. 
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Tabela 1 Ocena zgodności uwarunkowań wynikających z art. 10 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

L.p. Uwarunkowania wynikające z art. 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowania przestrzennym 

Czy 

uwzględnion

o w 

studium? 

Czy 

jest 

aktualn

e? 

Uwagi 

1 Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu. 

Tak Nie - 

2 Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony. Tak Tak - 

3  Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkość i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego.  

Tak Nie - 

4  Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

Tak Tak - 

5 Rekomendacje i wnioski zawartych w audycie krajobrazowym 

lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów 

priorytetowych.  

Nie Nie Brak sporządzonego audytu 

krajobrazowego dla 

województwa. 

6 Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich 

zdrowia. 

W 

niepełnym 

zakresie 

Nie - 

7 Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.  Tak Tak - 

8 Potrzeby i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w 

szczególności:  

A) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

B) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie 

to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego  

C) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy,  

D) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

Nie Nie Brak analiz ekonomicznych 

i możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej; 

brak aktualnych prognoz 

demograficznych;  

9 Stan prawny gruntów.  Nie Nie - 

10 Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych. 

Tak Nie  

11 Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.  Nie Nie - 

12 Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód 

podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów 

podziemnego składowania dwutlenku węgla.  

Nie Nie Uwzględnić i oznaczyć 

wszystkie złoża surowców – 

brak złoża Lasocice 

13 Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie Częściowo Nie Brak wszystkich 

obowiązujących terenów 
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przepisów odrębnych.  górniczych 

14 Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym 

stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami. 

Tak Tak - 

15 Zadania służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych.  

Tak Tak - 

16 Wymagania dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.  Nie  Nie - 

 

Tabela 2 Ocena zgodności kierunków wynikających z art. 10 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

L.p. Kierunki wynikających z art. 10 o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Czy 

uwzględ

niono w 

studium

? 

Czy jest 

aktualne? 

Uwagi 

1 Uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:  

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 

krajobrazowego,  

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę 

oraz tereny wyłączone spod zabudowy. 

Nie Nie Brak wskaźników 

dotyczących bilansu 

terenów, brak 

uwzględnienia kierunków 

biorąc pod uwagę audyt 

krajobrazowy (brak 

audytu krajobrazowego 

dla województwa).  

Brak wskaźnika 

intensywności zabudowy, 

wskaźnika pow. 

biologicznie czynnej, 

wskaźnika miejsc 

postojowych dal osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. 

2 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i 

uzdrowisk.  

Tak Nie Brak zasad ochrony 

krajobrazu. 

3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  

Tak Tak - 

4 Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

Tak Tak - 

5 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym.  

Tak Tak - 

6 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa i 

ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

Tak Tak - 
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7 Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 

obszary przestrzeni publicznej.  

Tak Tak Nie wskazano takich 

obszarów. 

8 Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne.  

Nie Nie - 

9 Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej.  

Tak Tak - 

10 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 

osuwania się mas ziemnych.  

Nie Nie Należy dostosować 

nazewnictwo obszarów a 

także ograniczenia w 

zabudowie do 

obowiązujących 

przepisów 

11 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny 

filar ochronny. 

Tak Nie występują - 

12 Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 

obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 

O ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 

U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.). 

Tak Nie występują - 

13 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji 

lub remediacji. 

Nie  Nie Nie wskazano  

14 Obszary zdegradowane.  Nie Nie Nie wskazano. 

15 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. Nie  Nie Nie wskazano 

16 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od 

uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w 

gminie  

Nie Nie Nie występują 

17 Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 

Nie Nie Nie wyznaczono 

 

 Z dokonanej analizy wynika, że studium nie spełnia części ustaleń wynikających z art. 10 ust. 1, 2 

ustawy. Studium nie uwzględnia występujących na terenie gminy wszystkich złóż kopalin, a także zawiera 

nieaktualne dane dotyczące  terenów górniczych ponadto brak jest podziału obszarów zagrożenia powodzią. 

Pozostałe kwestie wynikają z kolejnych nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, które rozszerzyły zakres tematyczny studium. 

W nowelizacji ustawy zawarto  min. nowe wymagania dotyczące ochrony krajobrazu tj. rekomendacje i 

wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, granice obszarów priorytetowych; uwzględnienia zasad 

ochrony krajobrazu w kierunkach studium. Dodatkowym problemem jest fakt, że nie sporządzono jeszcze 

audytu krajobrazowego dla woj. opolskiego.   
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W studium powinny być zawarte analizy demograficzne i ekonomiczne gminy, a także bilans terenów 

zgodnie art. 10 ust. 5. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 7, a określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o 

którym mowa w ust. 5 pkt. 1, bierze się pod uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w 

stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 

 Konieczne jest dokonanie szczegółowego bilansu poszczególnych jednostek oraz przeprowadzenie 

analiz demograficznych i ekonomicznych w zakresie zapotrzebowania na nową zabudowę w perspektywie 

30 lat. Jak wynika z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym istniejące tereny zabudowane 

zajmują powierzchnię ok. 440 ha, natomiast nowo projektowane 584 ha, co w uproszczeniu wskazuje iż 

dwukrotnie zwiększy się liczba mieszkańców gminy. Trend taki nie występuje w skali powiatu , należy 

więc rozważyć racjonalne zaplanowanie nowej zabudowy w kolejnej edycji studium, niemniej 

uwzględniające przeznaczenie określone w planach miejscowych. 

Na mapie nr 4 przedstawiono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, na której uwidoczniona 

jest istniejącą zabudowę mieszkaniowa oraz rezerwy terenów wskazane w studium. 

4. Ocena zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 15 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tabela 3 Ocena zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 15 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

L.p. Nazwa uchwały Podstawa prawna Skala 

opracowa

nia 

Zgodność z 

art. 15 

ustawy o 

planowaniu 

i 

zagospodaro

waniu 

przestrzenny

m 

Zgodność z przepisami 

odrębnymi 

Uwagi 

1.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

rejonie ulicy 

Obozowej we wsi 

Łambinowice  

Uchwała Nr 

XXXVII/259/2002 

Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000. Niezgodne  -------------------- Plan nie zawiera większości 

obowiązkowych ustaleń zgodnie z 

art. 15 ustawy .: linie rozgraniczające 

orientacyjne, brak jednoznacznie 

określonych linii zabudowy dla 

budynków rozbudowywanych brak 

wszystkich wymaganych 

wskaźników i parametrów zabudowy 

 

2.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  w 

rejonie ulicy 

Obozowej w 

Łambinowicach 

Uchwała Nr 

XXIV/137/08 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

domniemana niezgodna 

z zasadami techniki 

prawodawczej. Pomimo 

iż zmiana planu jest w 

istocie nowym planem 

odwołuje się do ustaleń 

planu z 2002 roku nie 

wprowadzając do planu 

ustaleń 

obowiązkowych. 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę parkingową 
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3.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

rejonie ulicy 

Obozowej w 

Łambinowicach  

Uchwała Nr 

XXXIX/241/10 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

domniemana niezgodna 

z zasadami techniki 

prawodawczej. Pomimo 

iż zmiana planu jest w 

istocie nowym planem 

odwołuje się do ustaleń 

planu z 2002 roku nie 

wprowadzając do planu 

ustaleń obowiązkowych 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę parkingową 

4.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

rejonie ulicy 

Obozowej w 

Łambinowicach 

obejmującego 

tereny oznaczone 

symbolem 48aU, 

49ZP, 50aKS, 

50bZi, 46UHG, 

48bUS, 48cKS, 

47aUO  Uchwała nr 

XII/101/11 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

niezgodna z zasadami 

techniki prawodawczej. 

Zmianę aktu prawnego 

dokonuje się w 

odniesieniu do aktu 

pierwotnego a nie 

kolejnych zmian. 

Konstrukcja planu 

uniemożliwia 

sporządzenie aktu 

jednolitego który 

zmienia plan z 2020 

roku (poz. 1) i 2008 

roku (poz. 2) 

W planie brak zasad kształtowania 

krajobrazu wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę parkingową 

5.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

rejonie ulicy 

Obozowej w 

Łambinowicach  

Uchwała Nr 

XXXIV /274 /2013 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

niezgodna z zasadami 

techniki prawodawczej. 

Zmianę aktu prawnego 

dokonuje się w 

odniesieniu do aktu 

pierwotnego a nie 

kolejnych zmian. 

Konstrukcja planu 

uniemożliwia 

sporządzenie aktu 

jednolitego który 

zmienia plan z 2020 

roku (poz. 1) i 2008 

roku (poz. 2), 2011 

(poz. 4) 

W planie brak:, zasad 

kształtowania krajobrazu 

szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości, 

wskaźnika miejsc postojowych dla 

osób zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Niektóre zapisy np. 

dot. rozbiórek wykraczają poza 

zakres regulacji planu 

6.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

rejonie ulicy 

Obozowej w 

Łambinowicach  

Uchwała Nr 

XX/167/2016 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

niezgodna z zasadami 

techniki prawodawczej. 

Zmianę aktu prawnego 

dokonuje się w 

odniesieniu do aktu 

pierwotnego a nie 

kolejnych zmian. 

Dokonano zmian w 

planie z 2013 roku (poz. 

5), co uniemożliwia 

sporządzenie aktu 

jednolitego 

Brak wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę parkingową 

zasad kształtowania krajobrazu. 

7.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

1:1000. Niezgodne 

w części. 

Nieaktualne granice 

terenu i obszaru 

górniczego 

Ustalenia planu wykraczają poza 

zakres określony w ustawie o pizp 
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terenu górniczego 

wyznaczonego na 

złoża kruszywa 

naturalnego 

„Bielice” w Gminie 

Łambinowice 

Uchwała Nr 

XXXII/222/05 

przestrzennym 

8.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

części wsi Jasienica 

Dolna. Uchwała Nr 

XXVIII/183 /2005 

  

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000. Niezgodne 

w części. 

---------- Brak większości wskaźników i 

parametrów zabudowy. 

Postulowane linie rozgraniczające 

niezgodne z ustawą 

9.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

części wsi Jasienica 

Dolna Uchwała Nr 

XXIV/139/08 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:1000 Niezgodne 

w części 

Zmiana planu 

domniemana niezgodna 

z zasadami techniki 

prawodawczej. Pomimo 

iż zmiana planu jest w 

istocie nowym planem 

odwołuje się do ustaleń 

planu z 2005 roku nie 

wprowadzając do planu 

ustaleń obowiązkowych 

wymaganych ustawą 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę parkingową 

10.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

części wsi Jasienica 

Dolna, Uchwała nr 

XXXIX/243/10 

Rady Gminy 

Łambinowice z 

dnia 24 czerwca 

2010 r. 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

1:2000 Niezgodne 

w części 

------------------ Brak jest przeznaczenia terenów 

dla obszarów planowanych pod 

lokalizację farm wiatrowych 

11.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego 

przysiółka 

Dworzysko wsi 

Malerzowice 

Wielkie -Uchwała 

Nr XII/66/2007  

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000 

1:2000 

Niezgodne 

w części. 

------------------- Ustalenia planu wykraczają poza 

zakres ustalony ustawą opizp. W 

planie brak: zasad kształtowania 

krajobrazu, wskaźnika 

intensywności zabudowy, 

szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości, 

wskaźnika miejsc postojowych dla 

osób zaopatrzonych w kartę 

parkingową. 

12.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego  wsi  

Budzieszowice  

Uchwała Nr 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000. Niezgodne 

w części. 

Zapis: „Teren objęty 

planem położony jest w 

całości w strefie 

ochrony pośredniej ujęć 

i źródeł wody dla 

miasta Wrocławia 

Rysunek - oznaczenia 

orientacyjnych linii 

rozgraniczających  niezgodne z 

ustawą, brak  II strefy ochrony 

sanitarnej od cmentarza. W planie 

brak: zasad kształtowania 

Id: PWIVN-DSXEJ-GJQFY-WMULY-HXMOD. Podpisany Strona 15



16 

XXXIX/244/10 zatwierdzonej decyzją 

Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu nr 

RLSgwI 053/17/74 z 31 

marca 1974r.” 

niezgodny ze stanem 

prawnym 

krajobrazu,  wskaźnika 

intensywności zabudowy, 

szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości, 

wskaźnika miejsc postojowych dla 

osób zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Sformułowania 

„korekty terenu” niezgodne z 

ustawą. Określenie rodzaju 

materiałów na elewacjach 

wykracza poza zakres ustawy. 

Brak jednoznacznych zasad dot. 

scalania i podziału nieruchomości. 

Ustalenia dot. tymczasowego 

zagospodarowania terenu 

niezgodne z rozporządzeniem – 

brak terminów i sposobu 

zagospodarowania. 

13.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Łambinowice  

Uchwała nr 

XXXIX/242/10 

 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000 

 

Niezgodne 

w części. 

Strefa ochrony ujęcia 

wód, Park kulturowy 

Dolina Nysy Kłodzkiej, 

strefa ochrony 

pośredniej ujęć i źródeł 

wody dla miasta 

Wrocławia niezgodne 

ze stanem prawnym .  

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Określona w planie 

propozycja ustanowienia 

pomników przyrody wykracza 

poza regulację ustawy. Ustalenia 

dot. tymczasowego 

zagospodarowania terenu 

niezgodne z rozporządzeniem – 

brak terminów i sposobu 

zagospodarowania. 

14.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Sowin  Uchwała nr 

XXXIX/247/10 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000 

 

Niezgodne 

w części. 

Określona w planie 

propozycja 

ustanowienia pomników 

przyrody wykracza 

poza regulację ustawy. 

Projektowanych form 

ochrony nie wyznacza 

się w mpzp. 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania.  
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15.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

działki nr ewid. 434 

zlokalizowanej we 

wsi Sowin  

Uchwała Nr 

XIV/119/2016 

  Niezgodne 

w części. 

Oznaczenie zespołu 

Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Łąki 

Sowińskie”  niezgodne 

ze stanem prawnym. 

Projektowanych form 

ochrony nie wyznacza 

się w mpzp.  

Określenie rodzaju materiałów na 

elewacjach wykracza poza zakres 

ustawy. W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania. 

Ustalenia dot. tymczasowego 

zagospodarowania terenu 

niezgodne z rozporządzeniem – 

brak terminów i sposobu 

zagospodarowania. 

16.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Szadurczyce 

Uchwała nr 

XXXIX/246/10 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000 

 

Niezgodne 

w części. 

------------- W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania. 

17.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Wierzbie Uchwała 

nr XXXIX/245/10 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000 

 

Niezgodne 

w części. 

Brak stref ochrony 

sanitarnej od cmentarzy  

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania. 

18.  Miejscowy  plan  

zagospodarowania 

przestrzennego we 

wsiach Jasienica 

Dolna, Drogoszów, 

Piątkowice, Bielice 

w gminie 

Łambinowice  

Uchwała nr 

XVII/138/12 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:2000 

 

Niezgodne 

w części. 

Lokalizacja terenów 

pod parki wiatrowe nie 

spełnia wymagań 

określonych w  ustawie 

z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych. 

Plan zachowuje swoją 

moc. 

Uchwała dotyczy Parku 

wiatrowego. Brak jednoznacznego 

określenia lokalizacji  miejsca pod 

lokalizację urządzeń – turbin 

wiatrowych. Plan wprowadza 

ograniczenia co do lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej w 

odległości ok. 1450 m od miejsc 

lokalizacji turbin. Zaleca się aby 

Gmina do 2022 roku sporządziła 

na tereny przylegające do terenów 

parków wiatrowych nowe mpzp 

uwzględniające tereny 
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mieszkaniowe pomimo 

niespełnienia warunków 

odległościowych. 

19.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obejmującego wieś 

Łambinowice w 

rejonie ul. 

Kolejowej, ul. Gen. 

Zawadzkiego, ul. 

Mickiewicza  

Uchwała nr 

XIV/116/12 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000 

 

Niezgodne 

w części. 

Zmiana planu 

domniemana niezgodna 

z zasadami techniki 

prawodawczej. Pomimo 

iż zmiana planu jest w 

istocie nowym planem 

odwołuje się do ustaleń 

planu z 2003 i 2008 

roku nie wprowadzając 

do planu ustaleń 

obowiązkowych 

wymaganych ustawą 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania. W 

tekście planu zawarto ustalenia 

tzw. „nieostre” trudne do 

wyegzekwowania w ramach 

stosowania przepisów prawa. 

20.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obejmującego wieś  

Łambinowice w 

rejonie ul. 

Kolejowej, ul. Gen. 

Zawadzkiego, ul. 

Mickiewicza  

Uchwała Nr 

XLII/312/2014 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000 Niezgodne 

w części. 

Zmiana niezgodna z 

zasadami techniki 

prawodawczej. Zmiana 

planu może dotyczyć 

wyłącznie aktu 

pierwotnego tj. z 2003 

r.  a nie kolejnej zmiany 

z  2012 roku. 

Konstrukcja aktu 

uniemożliwia 

sporządzenie aktu 

jednolitego. 

W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową. Ustalenia dot. 

tymczasowego zagospodarowania 

terenu niezgodne z 

rozporządzeniem – brak terminów 

i sposobu zagospodarowania.  

21.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Łambinowice w 

rejonie ulicy 

Kolejowej - Gen. 

A. Zawadzkiego – 

A. Mickiewicza   

Uchwała Nr 

XXIV/138/08 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000 Niezgodne 

w części. 

Zmiana planu 

domniemana niezgodna 

z zasadami techniki 

prawodawczej. Pomimo 

iż zmiana planu jest w 

istocie nowym planem 

odwołuje się do ustaleń 

bliżej nieokreślonego 

planu przy ulicy 

Kolejowej nie 

wprowadzając do planu 

ustaleń obowiązkowych 

wymaganych ustawą 

Plan dotyczy jednego terenu 

U,Mz. W planie brak: zasad 

kształtowania krajobrazu, 

wskaźnika intensywności 

zabudowy, szczegółowych zasad i 

warunków scalania 

nieruchomości, wskaźnika miejsc 

postojowych dla osób 

zaopatrzonych w kartę 

parkingową.  

22.  Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

działek nr 

ewidencyjny 

554/11, 554/9, 

554/6, 554/5, 

zlokalizowanych 

we wsi Okopy  

Uchwała Nr 

XXVI/204/2013 

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

1:1000 

 

Niezgodne 

w części. 

------------ Brak wymaganych wskaźników 

zabudowy, lub błędne ich 

określenie. Wprowadzenie ustaleń 

wykraczających poza ustalenia 

ustawowe np. rodzaj materiałów. 

Brak określenia wysokość 

zabudowy dla dominanty 

wysokościowej 
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Podstawowym i największym obszarowo aktem planistycznym dla gminy Łambinowice jest 

miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice  uchwalony Uchwałą nr 

XXXIX/242/10 wymieniony w poz. 13 tabeli. Pomimo iż plan zawiera braki jest dokumentem 

pozwalającym prowadzić racjonalną politykę w ośrodku gminnym. 

Wielokrotnie zmieniany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Obozowej we wsi Łambinowice  Uchwała Nr XXXVII/259/2002 – 5 zmian dokonanych częściowo jako 

zmiana planu domniemana co jest  niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Plany nie zawierają części  

ustaleń odsyłając do planu pierwotnego lub już zmienionego. Akty te są faktycznie samodzielnym 

dokumentem, a nie zmianami planu dokonanymi w taki sposób, iż na ich podstawie nie można sporządzić 

akt ujednolicony. Zważyć należy, iż zgodnie z § 82 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, 

zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu lub na dodaniu do niej nowych 

przepisów, co nie miało miejsca w przypadku tych planów. Jednocześnie wskazanie zgodnie z ustawą, iż 

tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. w części objętej 

niniejszą zmianą planu, wskazuje, iż dla tych terenów nie obowiązują ustalenia z 2002 roku i lat kolejnych 

zarówno dla części szczegółowej w zakresie przeznaczenia terenu (zmienianej), jak i ogólnej. Wykonanie 

wypisu  takich planów nastręcza duże trudności i jest wątpliwe co do obowiązywania niektórych przepisów 

zawartych we wcześniejszych aktach. 

Podobne wady zawierają zmiany dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego wieś  Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza. W 

szczególności poza opisanymi wyżej zmianę planu dokonuje się w odniesieniu do aktu pierwotnego, a nie 

kolejnych zmian tego aktu.  

Faktyczne zmiany planów poz. 2-6 tabeli  oraz 19-21 tabeli pomimo, iż zostały sporządzone, jako 

zmiany dokumentów zasadniczych, także posiadają wady, które uniemożliwią dla nich sporządzenie aktów 

jednolitych. Ponadto odnosząc się planów posiadających braki, także nie posiadają ustaleń właściwych dla 

tych aktów. 

Wszystkie analizowane plany nie spełniają wszystkich wymagań określonych w 7art. 15 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto wszystkie plany nie zawierają ustaleń, które 

pojawiły się w kolejnych nowelizacjach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

szczególności w planach tych brak jest maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy dla niektórych 

terenów, brak minimalnej ilości miejsc parkingowych, brak wskaźnika dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową brak zasad kształtowania krajobrazu, brak granic krajobrazów priorytetowych (brak audytu 

krajobrazowego województwa). Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego nie są sprzeczne z 

obowiązującym studium niemniej nie są aktualne, ze względu na nieaktualność studium. 

Pomimo braku aktualności i braków w obowiązujących mpzp, sytuacja planistyczna Gminy 

Łambinowice jest korzystna, gdyż większa część obszar gminy pokryta jest planami miejscowymi, co 

przekłada się na pewność w zakresie zagospodarowania i przeznaczenia terenów, a tym samym 

stanowi zachętę do lokowania inwestycji.   
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5. Analiza decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego   
Dokonano analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2009- 

2018.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 8 12 5 3 5 1 5 7 1 2 

decyzje o warunkach zabudowy ogółem 43 50 25 19 12 12 10 17 21 9 

decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 30 26 14 11 5 7 3 9 19 4 

decyzje dotyczące zabudowy usługowej 7 1 4 3 0 3 2 3 0 2 

decyzje dotyczące innej zabudowy 6 22 7 4 7 2 5 5 2 3 

Dane na podstawie GUS – Bank Danych Lokalnych 

Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy w latach 2009-2018 wydano dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz innej zabudowy w skład której wchodzi min. zabudowa zagrodowa. Najwięcej decyzji 

wydano w 2010 roku i stopniowo ilość ta ulega zmniejszeniu.  

 

Na załączonym wykresie zawarto informację zbiorczą dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

sporządzoną na podstawie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego   w latach 2004- 2019 prowadzonych przez Wójta Gminy 

Łambinowice. W wykresie nie uwzględniono decyzji dotyczących przebudowy i rozbudowy istniejących 

obiektów, gdyż nie mają one istotnego wpływu na zagospodarowanie przestrzenne w skali całej gminy , 

gdyż dotyczą terenów już zabudowanych. 

Zasięg przestrzenny decyzji został uwidoczniony na mapie nr 2,  a ocena ich lokalizacji wskazuje iż 

najwięcej decyzji wydaje się we wsi Malerzowice Wielkie, Jasienica Dolna, Mańkowice i Bielice.  Gmina 

wychodząc naprzeciw tym tendencjom sporządza dla wsi Malerzowice Wielkiej miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, co jest jak najbardziej pożądane z punktu widzenia ładu przestrzennego 

oraz finansów Gminy. 
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6. Analiza wniosków o zmianę ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium 

Tabela 4 Analiza wniosków o zmianę ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ozn. 

wniosku.. 

 

Przedmiot wniosku i teren, 

którego dotyczy 

 

 

Ustalenia mpzp 

 

Ustalenia  studium 

 

Propozycja rozpatrzenia wniosku 

 

Obręb  Jasienica Dolna    

1 Działka nr 181/1 – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną  

MN, RP, R   R Negatywnie – część działki planowana 

na cele mieszkaniowe położona jest 

poza obszarem zwartej zabudowy wsi 

bez prawidłowego dostępu do drogi 

publicznej - wymagana zmiana studium 

 

2 Działki nr 318, 330, – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną  

MM, RP, UZ MN, R  Pozytywnie - dla działki nr 330 

wymagana zmiana studium, dla działki 

318 zmiana mpzp  

 

3  Działki nr 563/7, 563/8, 

563/9, 563/10, 563/11  – 

przeznaczenie pod usługi 

sportu 

RU, RP, UO  MN, RPO, R  Pozytywnie - wymagana zmiana 

studium 

 

Obręb Łambinowice    

4 Działki nr 613/36, 613/41 

, obręb Łambinowice – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną  i usługi. 

 US, U, UO, KS, UH , 

KD 

MN, MW  Pozytywnie - wymagana zmiana planu  

5 Działki nr 363/3, 363/4 ,  

– przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

MN, MW  MN Pozytywnie - wymagana zmiana planu  

Obręb Sowin 

6 Działka nr 434/1, – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną  

R R Negatywnie – działka położona poza 

obszarem zwartej zabudowy wsi 

 

Obręb Bielice  

7 Działka nr 693/12 – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową  

- letniskową  

PE  PE, PR-R Pozytywnie – wymagana zmiana 

studium 
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Obręb Szadurczyce  

8 Działki nr 45, 46 – 

przeznaczenie pod  

budynki inwentarskie 

R, ZD R  Do rozważenia na etapie zmiany 

studium, w zakresie dopuszczenia na 

terenach rolnych obiektów i urządzeń 

rolniczych.  

 

Obręb Malerzowice - Dworzysko 

9 Działki – 12/31, 12/23 

dopuszczenie hodowli 

zwierząt oraz 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko zniesienie 

zakazu gnojowicowania 

RU, S, UR, R ZBP, RPO, MN Negatywnie w zakresie dopuszczenia 

hodowli i przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko ze 

względu na bezpośrednie sąsiedztwo 

zabudowy mieszkaniowej; pozytywnie 

w zakresie zniesienia zakazu stosowania 

gnojowicy na gruntach rolnych. 

Analizę wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiono także na załączniku mapowym nr 4 zgodnie z numeracją jak w tabeli. 

Z 9 wniosków, 5 z nich może być pozytywnie rozpatrzonych na etapie zmiany ustaleń studium. 2 wnioski 

proponuje się rozstrzygnąć negatywnie, gdyż wnioskowane działki lub ich części zlokalizowane są poza 

obszarem zwartej zabudowy wsi. Jeden wniosek nr 9 proponuje się rozpatrzyć w części negatywnie w 

części pozytywnie jak wykazano w tabeli.  Dla 3 wniosków wobec ich spójności ze studium wymagana jest 

jedynie zmiana mpzp.  

 Zmiana studium winna być sporządzona z uwzględnieniem niniejszej analizy oraz potrzeb rozwojowych 

gminy. Wskazane jest, aby, zmiany wyżej wymienionych planów we wsi Łambinowice sporządzić dla 

całego obszaru objętego planem, jako odrębny plan. 

Tabela 5Analiza wniosków o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łambinowice. 

 

Ozn

. 

wni

osk

u. 

 

Przedmiot wniosku i teren, 

którego dotyczy 

 

 

Ustalenia mpzp 

 

Ustalenia  studium 

 

Propozycja rozpatrzenia wniosku 

Obręb  Sowin 

1 Działka nr 423 – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową 

R R Negatywnie - Wskazane utrzymanie 

rolniczego charakteru terenu.  

Obręb  Bielice 

2 Działki nr 

693/14,693/15,695/3,693/1

7,693/18,697/4,697/5, 

697/6 pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną, usługową, 

PE PE, PR-R Pozytywnie - wymagana zmiana 

studium 
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letniskową 

3 Działki nr  697/7, 697/8, 

697/9, 697/10, 479/3, 

479/4, 479/6, 696/3 pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, usługową, 

letniskową 

PE PE, PR-R Pozytywnie - wymagana zmiana 

studium 

Obręb  Budzieszowice 

4 Działka nr 244 – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną  

R R Pozytywnie - wymagana zmiana 

studium 

Obręb Malerzowice - Dworzysko 

5 Działka nr 12/23 – 

przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową 

R R Do rozważenia na etapie zmiany 

studium przy uwzględnieniu analizy 

demograficznej i potrzeb rozwojowych 

w zakresie nowych terenów 

mieszkaniowych. 

Analizę wniosków do zmiany studium przedstawiono także na załączniku mapowym nr 4 zgodnie z 

numeracją jak w tabeli. 

Jak wynika ze złożonych wniosków oraz zamierzeń Gminy dotyczących zmiany studium jeden ze 

złożonych wniosków proponuje się nie uwzględnić. Rozstrzygnięcie wniosku nr 5 powinno być 

poprzedzone analizą w zakresie zapotrzebowania na nowe tereny budowlane oraz zasady lokalizowania ich 

na obszarach posiadających dostęp do infrastruktury technicznej i społecznej. Pozostałe wnioski o zmianę 

studium można rozpatrzyć pozytywnie  w ramach zmiany studium. Rozpatrzenie wniosków o zmianę 

studium wymienionych w tabeli nr  5  oraz koniecznych zmian studium wymienionych w tabeli nr 4 

powinno być przeprowadzone na etapie zmiany studium dla obszaru całej Gminy z uwzględnieniem 

sporządzonego zapotrzebowania na tereny budowlane oraz bilansu. 

7. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych.  

Tabela 6 Dane dotyczące mpzp wg. GUS 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994r. oraz 

ustawy z 27 marca 2003 r. ( 

plany zagospodarowania przestrzennego 

ogółem 

szt. 22 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na podst. ustawy z 27 marca 2003 r.  

plany sporządzone na podstawie ustawy z 

2003 r. 

szt. 21 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994r. oraz 

ustawy z 27 marca 2003 r.  

powierzchnia gminy objęta obowiązującymi 

planami ogółem 

ha 7 375 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994r. oraz 

ustawy z 27 marca 2003 r. ( 

powierzchnia gminy objęta obowiązującymi 

planami na podstawie ustawy z 2003 r. 

ha 7 211 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994r. oraz 

ustawy z 27 marca 2003 r.  

udział powierzchni objętej obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem 

% 59,5 

  

Gmina Łambinowice nie jest pokryta w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina sukcesywnie sporządzała plany oraz ich zmiany w latach 2002 – 2017. Obecnie trwa procedura w 
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zakresie sporządzenia mpzp dla linii elektroenergetycznej 110kV relacji Łambinowice - Hajduki Nyskie, 

wsi Malerzowice oraz zmiany mpzp wsi Szadurczyce. Stopień pokrycia gminy miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w skali województwa jest wysoki i wynosi niemal 60%.  

 Pomimo, iż ocena aktualności wykazała częściową niezgodność dokumentów planistycznych, to 

dokumenty te pozwalają na prowadzenie przewidywalnej polityki przestrzennej co jest korzystne dla 

mieszkańców oraz potencjalnych Inwestorów. Wskazanie braków w dokumentach nie powoduje, iż  należy 

je niezwłocznie wycofać z obrotu prawnego i zastąpić nowymi dokumentami. Prowadzenie polityki 

przestrzennej winno być zaplanowane na lata z uwzględnieniem możliwości finansowych i technicznych 

Gminy. 

8. Projekt wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych. 

 Ochrona ładu przestrzennego wymaga długofalowego podejścia do problemu realizacji polityki 

przestrzennej. Pierwszym krokiem w takim podejściu powinna być weryfikacja polityki przestrzennej 

gminy, która określona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łambinowice, w tym konieczność dostosowania zapisów i rysunku studium do obowiązujących przepisów 

prawa. Jak wynika ze sporządzonych analiz konieczne jest w pierwszej kolejności dokonanie aktualizacji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w ust. 3. 

niniejszej oceny. W celu sporządzenia wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych konieczne 

jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych, w tym także wynikających ze skutków 

finansowych realizacji ustaleń planu. 

9. Synteza. 

Z oceny aktualności wynika, iż w części nieaktualne jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łambinowice stanowiące podstawę do dalszych działań 

planistycznych, a w szczególności aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Nowa edycja studium powinna spełniać wszystkie elementy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy w szczególności powinien być sporządzony odrębny rysunek 

uwarunkowań z uwzględnieniem aktualnego zagospodarowania terenu, stanu środowiska uwzględnionego 

w aktualnym opracowaniu ekofizjograficznym oraz obiektów i obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów odrębnych. Ponadto należy oszacować potrzeby rozwojowe gminy z uwzględnieniem analiz 

demograficznych i społecznych, a także ocenić możliwości finansowania przez Gminę infrastruktury 

technicznej należącej do jej zadań własnych. Sporządzone nowe studium winno być podstawą do 

sporządzania nowych planów miejscowych oraz ponownej oceny złożonych wniosków.  

10. Wnioski końcowe 

 W celu prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej uwzględniającej zarówno cele strategiczne 

oraz zgodność z przepisami prawa, Wójt Gminy Łambinowice winien przedłożyć dla Rady Gminy 

propozycję wykonania następujących opracowań planistycznych: 

1) dokonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie określonym w pkt 3. niniejszej oceny,  

2) dokończenie mpzp wsi Malerzowice Wielkie, 

3) sporządzanie mpzp dla poszczególnych jednostek osadniczych w następującej kolejności: 
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a) dla wsi Łambinowice, 

b) dla wsi Bielice, 

c) dla wsi Jasienica Dolna, 

W kolejnych latach w miarę możliwości finansowych gminy należy wykonać nowe plany miejscowe dla 

pozostałych wsi.  
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