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z dnia  27 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIX.123.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Komprachcice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 
gminy Komprachcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) po zapoznaniu się 
z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Komprachcice, z oceną postępów 
w opracowywaniu planów miejscowych oraz z wieloletnim programem ich sporządzania  Rada Gminy 
Komprachcice uchwala co następuje:

§ 1. Uwzględniając wymogi art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Komprachcice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 
obszarze gminy Komprachcice, uznaje się że:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice jest częściowo nieaktualne 
i wymaga aktualizacji obejmującej w szczególności :

a) uzupełnienie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice 
o dodaną po 2012 roku obligatoryjną problematykę  określoną w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) uwzględnienie zasad określonych w: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-
2020 z perspektywą do roku 2025,

c) uwzględnienie zmian w zagospodarowaniu terenów i zmian przepisów odrębnych związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym;

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi: Chmielowice-Żerkowice,  Osiny, Komprachcice 
oraz plan terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej, są nieaktualne i wymagają 
pełnej aktualizacji uwzględniającej w szczególności:

a) obligatoryjną problematykę  określoną w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,

b) aktualny stan zagospodarowania i zabudowy terenów oraz aktualnie obowiązujące przepisy odrębne 
związane z zagospodarowaniem przestrzennym,

c) zaktualizowane ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice, 
w szczególności granice terenów przeznaczonych pod zabudowę określone zgodnie z aktualnymi 
wymogami wyżej przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej 
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie 
Gminy Komprachcice, jest częściowo nieaktualny, jednak nie wymaga aktualizacji ponieważ:

a) sporządzony był na potrzeby konkretnej inwestycji, która została zrealizowana,

b) tereny objęte tym planem powinny być objęte planami sporządzanymi dla obrębów poszczególnych wsi, 
zgodnie z § 2 pkt 2.
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§ 2. W celu racjonalizacji rozwoju zabudowy aktualizację miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego należy sporządzić:

1) po zaktualizowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Komprachcice, z uwzględnieniem określonych w Studium terenów przeznaczonych pod zabudowę na 
podstawie bilansu tych terenów;

2) dla całych obrębów wsi, co wyeliminuje chaotyczny rozwój zabudowy na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy.

§ 3. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Komprachcice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 
gminy Komprachcice  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Komprachcicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna, zakres i cel opracowania  

Obowiązek oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z 

art. 32 ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)1. Zgodnie z ust. 1 ww. artykułu, 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,  

- wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

Celem oceny jest przygotowanie materiałów dla rady gminy do podjęcia uchwały w 

sprawie aktualności ww. dokumentów planistycznych, którą, zgodnie z ust. 2 wyżej 

przywołanego artykułu należy podjąć co najmniej raz czasie w kadencji rady.  

1.2. Przedmiot oceny 

Przedmiotem niniejszej oceny aktualności – zgodnie z wymogami ustawy opizp - są 

wszystkie obowiązujące na obszarze gminy dokumenty planistyczne, tj.: 

§ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Komprachcice w aktualnej wersji, tj. wersji przyjętej uchwałą Nr XVI/93/12 Rady 

Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. (Studium); 

§ mpzp wsi Chmielowice-Żerkowice przyjęty uchwałą Nr XV/108/04 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 23 czerwca 2004 r., ze zmianą przyjętą uchwałą Nr XXXI/231/06 

Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2006 r.;  

§ mpzp wsi Osiny przyjęty uchwałą Nr XXVII/191/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 

05 grudnia 2005 r.; 

§ mpzp terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej przyjęty 

uchwałą Nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia 2005 r.; 

§ mpzp wsi Komprachcice przyjęty uchwałą Nr VIII/ 37/07 Rady Gminy Komprachcice z 

dnia  18 lipca 2007 r.;  

§ mpzp dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 

110 kV relacji Groszowice - Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie 

                                                           
1
 W dalszej treści – ustawa opizp 
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gminy Komprachcice,  przyjęty uchwałą Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z 

dnia 18 października 2012 r. 

1.3. Wykorzystane materiały  

Przy sporządzaniu niniejszej oceny wykorzystano następujące materiały: 

- rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym i wojewódzkim prowadzony przez Marszałka Województwa 

Opolskiego; 

- rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 

terenach zamkniętych prowadzony przez Wojewodę Opolskiego; 

- rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestr wydanych decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy prowadzony przez Wójta Gminy Komprachcice;    

- wykazy wniosków złożonych do podjętych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wsi: Wawelno, Domecko, Ochodze, Dziekaństwo, Polska Nowa Wieś, 

Chmielowice oraz planu terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice; 

- wnioski o zmianę obowiązujących planów miejscowych; 

- mapy udostępnione na stronie internetowej http://mapy.opolskie.pl; 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta Uchwałą Nr 239 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012, poz. 252); 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty uchwałą 

Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. 

- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjęta uchwałą Nr 

XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.,   

- Strategia rozwoju gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do roku 

2025. przyjęta Uchwałą Nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 

2015 r. 

2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

2.1. Ogólny opis zmian  

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Komprachcice polegają głównie 

na rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natężenie tego rozwoju jest 

zróżnicowane, największe na obszarze wsi Chmielowice i Osiny. Część zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej powstaje w oparciu o plany miejscowe, ale znacząca część 

realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, czyli niekoniecznie zgodnie z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium. 

Przedsięwzięcia w tym zakresie podejmowane są indywidualnie przez osoby 
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zainteresowane realizacją domu na własne potrzeby, a także jako przedsięwzięcia 

komercyjne. Te drugie polegają na parcelacji terenów rolnych na działki budowlane i 

sprzedaży tych działek inwestorom indywidualnym. W wielu przypadkach w ramach 

parcelacji, poza działkami budowlanymi, wydzielane są też pasy terenów pod drogi 

dojazdowe.    

2.2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach,  dla 

których obowiązują plany miejscowe  

Aktualnie plany miejscowe posiadają wsie: Chmielowice-Żerkowice, Osiny, 

Komprachcice. Plany te obejmują obszary zainwestowane wsi i otaczające je obszary 

rolno-leśne. Do chwili obecnej w największym stopniu zrealizowany został plan części wsi 

Komprachcice w rejonie ulicy Krzyżowej. W ramach realizacji tego planu na terenie 

przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przeprowadzona została 

procedura scalenia i podziału nieruchomości, gmina przejęła tereny wydzielone pod drogi 

i zrealizowała podstawową infrastrukturę techniczną. Obecnie działki budowlane są 

sukcesywnie sprzedawane i zabudowywane.  

Na obszarach objętych pozostałymi planami realizowane są pojedyncze budynki 

przez inwestorów indywidualnych w uzupełnieniu istniejącej zabudowy a dokonane 

podziały parcelacyjne obejmują niewielkie tereny i dostosowane są do istniejących granic 

nieruchomości. Wyjątkiem jest, zajmujący znaczną powierzchnię, zespół budynków 

rekreacji indywidualnej, który powstał w Osinach w rejonie ulicy Polnej na terenie 

wypoczynkowo-rekreacyjnym. Faktycznie budynki w tym zespole wykorzystywane są 

całorocznie, a więc jako mieszkalne jednorodzinne. Nie wszystkie podziały parcelacyjne 

są zgodne z ustaleniami planów (np. w Osinach w rejonie ul. Polnej dokonano parcelacji 

działek nr 11 i 111/12 na terenie przeznaczonym w planie na cele rolnicze).   

Jak pokazują aktualne mapy użytkowania terenów, na terenach przeznaczonych w 

planach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest jeszcze sporo terenów nie 

zabudowanych.  

 

Aktualne użytkowanie terenów i podziały 
parcelacyjne na obszarach objętych planami 
miejscowymi: 

1. Osiny oraz Komprachcice – rejon ul. 
Krzyżowej 

2. Chmielowice - Żerkowice 

3. Komprachcice  

 
 

 
 

                                                                     1 

   
                               

Id: 789CDCF5-5FA9-4714-8522-1BBD58E60C3C. Projekt



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Komprachcice  

2016  

 6 

 

   
2 

     

 
3 
[źródło:  http://mapy.opolskie.pl] 

2.3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach, dla 

których brak jest planów miejscowych  

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach nie objętych planami 

miejscowymi są konsekwencją realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Na obszarze gminy Komprachcice nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, których realizacja wymagałyby uwzględnienia w ustaleniach 

Studium.     

Uwzględnienia wymaga natomiast stosunkowo liczna zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, realizowana w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. (Rozwój takiej 

zabudowy na obszarach podmiejskich jest w Polsce zjawiskiem powszechnym i wynika z 

niekonsekwencji przepisów prawnych, które w przypadku braku planu miejscowego, dają 

możliwość realizacji zabudowy na terenach rolnych, czyli dużo tańszych niż tereny 

budowlane). Przedsięwzięcia inwestycyjne w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy 

są podejmowane zarówno przez inwestorów indywidualnych (w celach realizacji 

pojedynczych budynków na potrzeby własne) jak i w celach komercyjnych (parcelacja 

terenów rolnych i sprzedaż działek budowlanych indywidualnym inwestorom). Lokalizacje 

tych przedsięwzięć są przypadkowe (decyduje możliwość zakupu gruntu), zatem nie 

uwzględniają wymogów zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, tj. 

przesłanek stanowiących ustawową podstawę planowania przestrzennego. W przypadku 

przedsięwzięć polegających na parcelacji terenów rolnych na działki budowlane i 

sprzedaży działek budowlanych indywidualnym inwestorom dodatkowym problemem jest 
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brak prawnych regulacji określających obowiązki w zakresie realizacji infrastruktury 

drogowej i technicznej. (W praktyce przedsiębiorcy realizują co najwyżej niezbędną 

infrastrukturę techniczną pozostawiając gruntowe drogi dojazdowe. W rezultacie 

roszczenia w zakresie budowy dróg czy też brakującej infrastruktury technicznej 

mieszkańcy takich zespołów kierują do gminy.) Obecnie w gminie Komprachcice powstają 

dwa zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowane w oparciu o decyzje o 

warunkach zabudowy -  oba w Chmielowicach w rejonie ulicy Cmentarnej.  

                 

Chmielowice, ul. Cmentarna – podziały na działki budowalne gruntów rolnych i realizacja zespołów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy [źródło:  

http://mapy.opolskie.pl] 

  
3. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych 

Jak wyżej podano obowiązujące plany miejscowe posiadają aktualnie wsie: 

Chmielowice-Żerkowice, Osiny, Komprachcice. Obejmują one obszary zainwestowane 

wsi i otaczające je obszary rolno-leśne, Plany uchwalone były w latach 2004, 2005 i 2007, 

ale sporządzone zostały w oparciu o nieaktualną już ustawę z dnia 15 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym. (Ustawa ta z dniem 11 lipca 2003 r. zastąpiona 

została ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.)  

Podobne plany, uchwalone uchwałą Nr XXV/204/2001 Rady Gminy Komprachcice z 

dnia 12 listopada 2001r., posiadały również pozostałe wsie, tj.: Wawelno, Domecko, 

Ochodze, Dziekaństwo i Polska Nowa Wieś. Jednak w roku 2008 uchwała w sprawie 

uchwalenia tych planów została uchylona wyrokiem WSA (w wyniku indywidualnej skargi). 

Obecnie dla wszystkich wyżej wymienionych wsi sporządzane są nowe plany miejscowe 

(na podstawie uchwał Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r.), obejmujące w całości obręby 

ewidencyjne. Poza nimi w trakcie sporządzania są jeszcze dwa plany miejscowe: 

- mpzp wsi Chmielowice obejmujący w całości obręb ewidencyjny, 

- mpzp terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice. 
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Po uchwaleniu planów będących w trakcie sporządzania bez planów pozostaną jedynie 

obszary rolno-leśne w granicach obrębów ewidencyjnych wsi Komprachcice i Żerkowice. 

[Obszary objęte planami obowiązującymi i podjętymi przedstawione są na rysunku nr 2 

„Sytuacja planistyczna gminy”.] 

4.  Ocena aktualności Studium 

4.1. Analiza zgodności Studium z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przy ocenie aktualności studium bierze się pod uwagę w szczególności zgodność ustaleń 

studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy tego artykułu oraz, uzupełniające ten artykuł, 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. Nr 118, poz.1233), określają zakres ustaleń studium, w tym zakres 

obligatoryjnej problematyki, jaką w studium należy obowiązkowo uwzględniać (ust.1) i 

zakres obligatoryjnej problematyki jaką w studium należy obowiązkowo określać (ust 2).  

Aktualna wersja Studium została przyjęta przez Radę Gminy w październiku 2012 r. 

Od tego czasu artykuł 10 ustawy opizp był czterokrotnie zmieniany. (Wykaz zmian 

przedstawiony jest w tabeli 1.) Z analizy tych zmian wynika, że w celu dostosowania 

ustaleń Studium do obowiązujących obecnie wymogów art. 10 ustawy opizp należy: 

1) w części uwarunkowań: 

- odnieść się do kwestii udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, tj. uzupełnić o informację, że takie kompleksy na obszarze gminy 

nie występują; 

- w uwarunkowaniach wynikających z wymogów ochrony krajobrazu uwzględnić 

oddzielnie krajobraz kulturowy; 

- uwzględnić rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub 

określone przez audyt krajobrazowy granice krajobrazów priorytetowych (jeśli 

audytu nie ma - umieścić stosowną informację); 

- uzupełnić uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy o:       

(1) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, (2) prognozy demograficzne z 

uwzględnieniem migracji w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego, tj. miasta Opola, (3) analizę możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, (4) bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę; 
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2) w części określającej kierunku rozwoju gminy: 

- w ustaleniach określających kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 

w przeznaczeniu terenów: (1) uwzględnić uwarunkowania wynikające z audytu 

krajobrazowego, (2) wyznaczyć tereny przeznaczone pod zabudowę z 

uwzględnieniem bilansu tych terenów; 

- w ustaleniach określających obszary oraz zasady ochrony krajobrazu uwzględnić 

oddzielnie krajobraz kulturowy; 

- odpowiednio do uwarunkowań określić: (1) obszary wymagające remediacji, (2) 

obszary zdegradowane, (3) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.   

Tab. 1. Wykaz zmian art. 10 ustawy opizp od października 2012 r. 

Lp. Data wejścia 

zmiany w życie  
Ustawa zmieniająca 

Przepis zmieniany i 

forma zamiany 

1 24 listopada 2013 r. 

 

ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie 

ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1238)   

ust. 1 pkt 11 - zmieniony 

2 25 września 2014 r. ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2014.379) 

ust. 2 pkt 16 - zmieniony 

3 11 września 2015 r. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015.774) 

ust. 1 pkt 3 - zmieniony 

ust. 1 pkt 4a - dodany 

ust. 2 pkt 1 - zmieniony 

ust. 2 pkt 3 - zmieniony 

4 18 listopada 2015 r ustawa z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) 

ust. 1 pkt 7 - zmieniony 

ust. 2 pkt 1 - zmieniony 

ust. 2 pkt 2 - uchylony 

ust. 2 pkt 8 - zmieniony 

ust. 2 pkt 14 - zmieniony 

ust. 2 pkt 14a – dodany 

Opracowanie własne 

4.2. Analiza zgodności Studium z ustaleniami innych dokumentów, które 

obligatoryjnie należy w studium uwzględniać 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy opizp w studium powinny być uwzględnione:          

(1) zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, (2) ustalenia 

strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, (3) ustalenia 

strategii rozwoju gminy2. 

4.2.1. Analiza zgodności Studium z zasadami określonymi w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju       

                                                           
2
 Komentarze prawne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wskazują, że wymóg ten ma charakter 

bezwzględny, co oznacza, że sporządzane studium musi być z wymienionymi dokumentami merytorycznie 
spójne. Brak spójności w tym zakresie należy uznać za wadę dającą podstawę do stwierdzenia nieważności 
uchwały rady gminy w sprawie studium przez organ nadzoru w trybie przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym albo przez sąd administracyjny. 
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Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest dokumentem, w którym 

określa się zasady polityki państwa w zakresie zagospodarowania przestrzennego kraju w 

perspektywie kilkuletniej bądź kilkunastoletniej.  

Aktualnym takim dokumentem jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030, przyjęta uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z dnia 27 

kwietnia 2012 r.). W dokumencie tym określone zostały następujące zasady polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju3: 

Zasada generalna:  

§ ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli 

zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Zasady planowania publicznego: 

§ zasada racjonalności ekonomicznej – oznacza, że w ramach polityki przestrzennej 

uwzględniana jest ocena korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych w 

długim okresie; 

§ zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów 

pod zabudowę – oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach 

już zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny. 

W praktyce zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu zadań inwestycyjnych, przyczynia 

się do efektywnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroniąc jednocześnie 

przestrzeń wewnątrz miast przed dewastowaniem (zasada odnosi się do recyklingu 

przestrzeni, użytkowania zasobu); 

§ zasada przezorności ekologicznej – oznacza, że rozwiązywanie pojawiających się 

problemów powinno następować we właściwym czasie, tj. odpowiednie działania 

powinny być podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione przypuszczenie, 

że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego 

naukowe potwierdzenie;  

§ zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią, 

planowaniu i realizacji działań polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, aby zachować 

równowagę przyrodniczą i wyrównywać szkody w środowisku wynikające z rozwoju 

przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów 

społeczno-gospodarczych, a pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo. 

                                                           
3
 KPZK 2013, rozdział 4.1. Zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, str. 67, 68. 
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Zasady zapewniające zintegrowany system rozwoju: 

§ zasada hierarchiczności celów zapewniająca koordynację działalności wszystkich 

podmiotów podejmujących decyzję z poszanowaniem subsydiarności organizacji 

władz samorządowych – definiuje kluczowe elementy planowania przestrzennego, 

które powinny być formułowane na najwyższym poziomie planowania w celu ustalenia 

niezbędnych standardów i nadania pierwszeństwa realizacji inwestycji celu 

publicznego, dla ograniczania szkodliwych zjawisk przestrzennych, m.in. konfliktów 

przestrzennych; 

§ zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych 

jako podstawa do planowania funkcjonalnego w celu wykorzystania lokalnych i 

regionalnych potencjałów oraz minimalizacji sytuacji konfliktowych (realizowana w 

KPZK 2030 przez obszary funkcjonalne); 

§ zasada partycypacji społecznej (szerokiej i aktywnej) stanowiącej gwarant 

praworządności i transparentności gospodarowania przestrzenią i procedur 

planistycznych. Aktywność społeczna jest niezbędna przy formułowaniu w pierwszej 

kolejności lokalnych strategii, polityk i prawa miejscowego. Efektywność realizowania 

polityki przestrzennej wymaga wzmacniania jakości kapitału ludzkiego i budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, jak również przyjęcia zasady większej partycypacji 

społecznej, oznaczającej współudział i współodpowiedzialność podmiotów 

realizujących politykę rozwoju. 

Do planowania na szczeblu gminnym odnoszą się bezpośrednio zasady planowania 

publicznego i one obowiązkowo powinny być w Studium uwzględnione. Analiza ustaleń 

Studium pod kątem tych zasad wykazuje, że dwie z nich nie są uwzględnione, tj.: zasada 

racjonalności ekonomicznej i zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem 

nowych obszarów pod zabudowę. Przejawem tego jest wyznaczenie w Studium 

znacznych terenów rolnych pod zabudowę bez analiz ekonomicznych i analiz potrzeb 

terenowych pod rozwój zabudowy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania do tego 

celu przestrzeni już zurbanizowanych. 

4.2.2. Analiza zgodności Studium z ustaleniami strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

Aktualna Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (SRWO) została 

przyjęta uchwałą Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 

2012 r. Dokument ten jest elementem planowania strategicznego, z tego też względu ma 

charakter ogólny, wyznacza bowiem uwarunkowania, tendencje i główne kierunki rozwoju 

województwa w ujęciu kompleksowym tj. gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, 

środowiskowym i kulturowym. Ze względu na ogólny charakter trudno jest odnieść 
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bezpośrednio ustalenia strategii do polityki przestrzennej gminy. Pośrednie związki z tą 

polityką znaleźć można w ustaleniach określających zasady realizacji celów rozwoju 

województwa. Zasady te wykazane są w tabeli nr 2.    

Tab. 2. Cele rozwoju województwa opolskiego i zasady ich realizacji określone w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020 r., mające związek z polityką przestrzenną gminy Komprachcice 

Cel strategiczny Cel operacyjny Zasady realizacji 

7. Wysoka jakość 
środowiska 

7.3. Kształtowanie systemu 
przyrodniczego, ochrona kraj-
obrazu i bioróżnorodności 

• tworzenie systemu tzw. zielonej infrastruktury, 
w tym korytarzy ekologicznych, zapewniających 
trwałość i ciągłość procesów przyrodniczych 
oraz spójność przestrzenną systemu,  
• dalszy wzrost lesistości w połączeniu z 
kształtowaniem właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej zapewniający trwałe zachowanie bo-
gactwa biologicznego, wysokiej produktywności 
oraz potencjału regeneracyjnego lasu,  
• dostosowanie zagospodarowania terenu do 
naturalnych predyspozycji przestrzeni i walorów 
krajobrazu w połączeniu z regionalnymi trady-
cjami zabudowy oraz instrumentami planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego,  
• ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego 
regionu, zgodna z warunkami określonymi w 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 
• zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych 
układów zadrzewień, w tym alei przydrożnych,  
• utrzymanie powierzchni dotychczas występują-
cej mozaikowatości środowiskowej. 

7.4. Racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

• ochrona gleb, w szczególności o najwyższych 
klasach bonitacyjnych oraz gleb organicznych, 
przed przeznaczaniem na cele niezwiązane z 
naturalnymi predyspozycjami, procesami geody-
namicznymi (erozja wietrzna, wodna i liniowa) 
lub zanieczyszczeniami, 
• ochrona i racjonalne wykorzystanie udoku-
mentowanych złóż kopalin, 
• rekultywacja, rewitalizacja i renaturyzacja tere-
nów zdegradowanych, zdewastowanych i prze-
kształconych antropogenicznie, w tym w szcze-
gólności terenów poeksploatacyjnych oraz dolin 
rzecznych, 
• ochrona ilości i jakości wód podziemnych i po-
wierzchniowych, w szczególności na obszarach 
GZWP 333 oraz w dorzeczu Odry. 

8. Konkurencyjna 
aglomeracja opol-
ska 

 

8.2. Rozwój przestrzeni aglo-
meracji wraz ze wzmacnia-
niem powiązań instytucjonal-
nych i społecznych 

• wykorzystanie instrumentów planowania i 
zagospodarowania przestrzennego do realizacji 
wspólnej polityki przestrzennej aglomeracji, 
• racjonalizacja wykorzystania obszarów przy-
spieszonej urbanizacji 

10. Wielofunkcyjne 
obszary wiejskie 

10.4. Racjonalne gospodaro-
wanie przestrzenią 

• wzmocnienie polityki przestrzennej z wyko-
rzystaniem planistycznych  instrumentów rozwo-
ju (miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego), 
• ograniczenie rozpraszania działalności inwes-
tycyjnej (inwestycje wielofunkcyjne), 
• przeciwdziałanie procesom rozpraszania zabu-
dowy wiejskiej, 
• rewitalizacja centrów miejscowości i aktywiza-
cja obszarów zdegradowanych, 
• wzmocnienie znaczenia walorów krajobrazo-
wych. 

Opracowanie własne 
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Analiza ustaleń Studium pod kątem wyżej przedstawionych zasad wykazuje, że pięć z 

tych zasad nie jest uwzględnionych. 

Pierwszą z nich jest zasada ochrony gleb, w szczególności o najwyższych klasach 

bonitacyjnych przed przeznaczaniem na cele niezwiązane z naturalnymi predyspozycjami, 

(realizująca cel operacyjny „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych”, 

wyszczególniony w celu strategicznym „Wysoka jakość środowiska”). 

Problem dotyczy wyznaczenia terenów rozwoju obszarów zurbanizowanych na obszarach 

wartościowych kompleksów glebowych w Chmielowicach w rejonie ul. Cmentarnej.   

Chmielowice, ul. Cmentarna - wyrys z rysunku Studium 

 

 

 
 
 

Obszar ten jest jedną z trzech najbardziej wartościowych rolniczych przestrzeni 

produkcyjnych na obszarze gminy, ze względu na dużą powierzchnię gruntów III klasy 

bonitacyjnej, tj. najlepszych gruntów w warunkach gminy Komprachcice4, wymagających 

tym bardziej ochrony, że stanowią one zaledwie 5,6% całkowitej powierzchni gruntów 

rolnych gminy.  

 

                                                           
4
 Na obszarze gminy brak jest zupełnie gruntów rolnych klasy I, a grunty klasy II stanowią jedynie 0,05% 

całkowitej powierzchni gruntów rolnych gminy. 
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Chmielowice, ul. Cmentarna – bonitacja gleb 

źródło:  http://mapy.opolskie.pl] 
 

Dwie kolejne nieuwzględnione zasady to: 

- ograniczenie rozpraszania działalności inwestycyjnej (inwestycje wielofunkcyjne), 

- przeciwdziałanie procesom rozpraszania zabudowy wiejskiej, 

(realizujące cel operacyjny „Racjonalne gospodarowanie przestrzenią” wyszczególniony w 

celu strategicznym „Wielofunkcyjne obszary wiejskie”). 

W tym przypadku problem dotyczy wyznaczenia w Studium znacznych terenów rolnych 

pod zabudowę, których wielkość nie ma uzasadnienia w uwarunkowaniach, a nadmierna 

podaż terenów budowlanych w stosunku do potrzeb jest jedną z podstawowych przyczyn 

rozpraszania zabudowy. 

W Studium brak jest też odniesienia do ustaleń SRWO określających cele i zasady 

rozwoju aglomeracji opolskiej, w zasięgu której znajduje się gmina Komprachcice. 

Powyższe dotyczy dwóch zasad:  

• wykorzystanie instrumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego do 

realizacji wspólnej polityki przestrzennej aglomeracji, 

• racjonalizacja wykorzystania obszarów przyspieszonej urbanizacji, 

realizujących cel strategiczny „Konkurencyjna aglomeracja opolska” i związany z nim cel 

operacyjny „Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmacnianiem powiązań 

instytucjonalnych i społecznych„.  

Zasady te należy uwzględnić w Studium w powiązaniu z ustaleniami „Strategii rozwoju 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2014–2020”, przyjętej uchwałą Walnego Zgro-

madzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w dniu 19 grudnia 

2014 roku.  (Uwarunkowania wynikające z uwzględnienia ww. dokumentów po -

winny zastąpić nieaktualne już uwarunkowania wynikające ze s trategii rozwoju 

gminy jako części Aglomeracji Opolskiej i Wspólnoty Opolskiej.5)  

                                                           
5
 Opracowanie to, określające ogólne założenia strategii rozwoju gminy Komprachcice, opracowane było w 

ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategie Rozwoju Gmin Śląska Opolskiego”, realizowanego przez 
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 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest 

dokumentem przyjętym uchwałą Nr XLVIII /505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z 

dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 

Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.). Ustalenia planu zostały uwzględnione w 

Studium w ramach zmiany sporządzonej w 2012 roku.    

4.2.3. Analiza zgodności Studium z ustaleniami strategii rozwoju gminy 

Gmina Komprachcice posiada aktualnie nową strategię rozwoju. Dokument ten, 

zatytułowany Strategia rozwoju gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą 

do roku 2025 (SRGK), został przyjęty Uchwałą Nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

W SRGK, w oparciu o raport stanu istniejącego i analizę SWOT, określone zostały wizja i 

cele rozwojowe gminy Komprachcice. Cele, podzielone na strategiczne i operacyjne, są 

odpowiedzią na zidentyfikowane problemy rozwojowe. Najistotniejsze, z punktu widzenia 

zagospodarowania przestrzennego, problemy przedstawione są w rozdz. III.I.4 

„Przestrzeń wymagająca przekształceń”. W rozdziale tym zapisano m. in.:  

- „Można przyjąć za ustawodawcą, że: ład przestrzenny i zrównoważony rozwój są 

wartościami stanowiącymi nadrzędny układ odniesienia dla czynności podejmowanych 

na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”. 

- „W kształtowaniu rozwoju przestrzennego, zgodnego z celami przypisanymi niniejszej 

strategii ważne będzie także odniesienie się do specyfiki miejscowości gminy 

Komprachcice. Obszary wiejskie są dowodem na specyfikę odrębności kulturowej z 

jednej strony, z drugiej stały się nośnikiem informacji o lokalnej tradycji i dziedzictwie 

kulturowym. Dla zachowania specyfiki obszaru oraz wykorzystania jej w rozwoju 

przestrzennym, społecznym i gospodarczym należy utrzymać i promować tę 

odrębność, unikając zmiany zagospodarowania wsi na typowe podmiejskie osiedla 

wielofunkcyjne, w których nie uwzględnia się tradycyjnych form budownictwa, czy 

zagospodarowania terenów zielonych.”. 

Dużo uwagi poświęca się też w tym rozdziale przestrzeniom publicznym, których 

odpowiednie kształtowanie jest jednym z warunków rozwoju gminy. W odniesieniu do tych 

przestrzeni wskazano m. in. następujące problemy: 

- brak spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectw i budowania 

wsi wizerunkowych; 

                                                                                                                                                                                

Związek Gmin Śląska Opolskiego przy pomocy Rządu Północnej Nadrenii – Westfalii i Fundacji im. Friedricha 
Eberta i Firmy ISA – Consult. niemal 20 lat temu i jest już nieaktualne.  
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- brak na terenie gminy odpowiedniego miejsca do prezentacji sztuki i wydarzeń 

artystycznych, w tym również imprez masowych.  

Cele rozwojowe gminy Komprachcice mające związek z zagospodarowaniem 

przestrzennym, wraz z pogrupowanymi przedsięwzięciami służącymi ich realizacji, 

przedstawione są w tabeli 2.  

Tab. 3. Cele rozwojowe mające związek z zagospodarowaniem przestrzennym, oraz przedsięwzięcia 

służące ich realizacji, określone w Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2010 z 
perspektywą do roku 2015 

Cel strategiczny Cel operacyjny Grupy przedsięwzięć 

1:  

STWORZENIE WARUN-

KÓW DO ZWIĘKSZENIA 
LICZBY MIESZKAŃCÓW 
GMINY KOMPRACHCICE 

1.1  

ROZWÓJ FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW 
ORAZ INFRASTRUKTURY I KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO GMINY KOMPRACHCICE 

1.1.1 BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BEZPIECZNYCH 

TRAS KOMUNIKACYJNYCH: DRÓG, CHODNIKÓW, DRÓG I 
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WRAZ Z OZNAKOWANIEM  

1.1.2 ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH, W TYM ZAŁOŻEŃ 
PARKOWYCH  

1.1.3 ZAGOSPODAROWANIE DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE 
PRZESTRZENI SPORTU, REKREACJI I INTEGRACJI I ICH 

WYPOSAŻENIE W BEZPIECZNY I NOWOCZESNY SPRZĘT I 
URZĄDZENIA  

1.1.4 BUDOWA I ARANŻACJA MAŁEJ INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ I ODPOCZYNKOWEJ  

1.1.5 BUDOWA, ROZBUDOWA, MODERNIZACJA W TYM 

TERMOMODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE INFRASTRUK-

TURY SPOŁECZNEJ  

1.2  

WSPARCIE TWORZENIA I ROZWOJU 

USŁUG SENIORALNYCH 

1.2.1 BUDOWA LUB ADAPTACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH 
NA MIESZKANIA DLA SENIORÓW  
1.2.2 STWORZENIE POTENCJAŁU KOMUNALNEGO DO 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 
ZWIĄZNYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI DLA SENIORÓW  

2:  

ROZWÓJ INNOWACYJNEJ 
I KONKURENCYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2.1  

ROZWÓJ OBSZARÓW AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY 

KOMPRACHCICE 

2.1.2 WYZNACZENIE I PROMOCJA OBSZARÓW ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO  

2.1.3 BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ORAZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII  
2.1.4 WSPARCIE POTENCJAŁU INFRASTRUKTURALNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM ROZWÓJ E-USŁUG ORAZ USŁUG 
TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH 

2.2  

WSPARCIE PROCESÓW WŁĄCZANIA 
GOSPODARCZEGO MIESZKAŃCÓW GMINY 
KOMPRACHCICE 

2.2.1 NOWOCZESNE, WYKORZYSTUJĄCE LOKALNY KAPITAŁ 
SPOŁECZNY PLACÓWKI OŚWIATOWE: PRZEDSZKOLA I 
SZKOŁY NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE  
2.2.5 BUDOWA MARKI „INNOWACYJNA GMINA 

KOMPRACHCICE” 

Opracowanie własne 

Wszystkie ustalenia SRGK mające związek z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym 

zidentyfikowane problemy oraz przedsięwzięcia służące realizacji celów rozwojowych,  

powinny zostać uwzględnione w Studium, w ustaleniach określających:  

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,  

- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,  

- obszary oraz zasady ochrony krajobrazu kulturowego; 

- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
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4.3. Analiza zgodności Studium z przepisami odrębnymi i stanem faktycznym 

Obecnie obowiązujące Studium jest dokumentem sporządzonym w roku 1999 w 

oparciu o nieaktualną już ustawę z dnia 15 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym,  zmienionym w 2012 r. w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzona w 2012 roku zmiana 

obejmowała wybrane treści Studium (nie była to pełna aktualizacja). Dodatkowo, od roku 

2012 zmieniło się wiele uwarunkowań faktycznych i prawnych, związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym. Z powyższych względów znaczna część 

uwarunkowań uwzględnionych w Studium jest obecnie nieaktualna.  

W szczególności aktualizacji wymagają:  

- dane statystyczne (większość danych, w tym m. in. dane obrazujące sytuację gminy, 

dane dot. sytuacji gospodarczej oraz uwarunkowań demograficznych i społecznych, 

jest z lat 2010-2011); 

- prognoza demograficzna i ocena potrzeb mieszkaniowych (w obecnym Studium 

wyliczenia obejmują okres do 2010 roku); 

- informacje dotyczące stanu środowiska, w tym: 

- dane dot. jakości środowiska (np. dane dot. stanu wód powierzchniowych są z 

2004 roku., dane dot. stanu powietrza z 1990 roku.), 

-  wykaz ujęć wód i ich stref ochronnych (w Studium jest wykaz wg stanu z 1998 r., 

a w tym zakresie nastąpiły istotne zmiany przepisów prawnych); 

- uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego, z tym:  

- podstawa prawna ochrony przyrody, 

- wykaz gatunków roślin, zwierząt i grzybów chronionych z uwzględnieniem 

aktualnego stanu prawnego (z 2014 roku), 

- zasady ochrony cennych siedlisk przyrodniczych (obecnie prawnie chronione są 

tylko siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszarów Natura 

2000); 

- wykaz zabytków, których ochronę należy uwzględnić w planach miejscowych (zgodnie 

z gminną ewidencją zabytków z grudnia 2013 roku); 

- stan skanalizowania gminy (dane w Studium są z 2007 r.) i stan prawny ochrony 

zbiornika wód podziemnych GZWP 333 (zbiornik nie ma strefy ochronnej, o której 

mowa w rozdz. „Kanalizacja sanitarna”); 

- przywołany akt prawny określający wielkość stref kontrolowanych gazociągów. 

Konsekwencją aktualizacji uwarunkowań powinna być weryfikacja kierunków 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaktualizowanych uwarunkowań.    
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4.4. Analiza wniosków o zmianę Studium 

Wniosków dotyczących bezpośrednio zmiany Studium zgłoszono niewiele, są 

natomiast liczne wnioski zgłoszone do podjętych mpzp niezgodne z ustaleniami Studium, 

które należy traktować jako wnioski o zmianę Studium. Niemal wszystkie dotyczą 

przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną działek rolnych, położonych 

poza obszarami przeznaczonymi pod zabudowę, tj. poza obszarami zurbanizowanymi 

oraz terenami rozwoju obszarów zurbanizowanych. W niniejszym opracowaniu nie jest 

możliwa ich ocena, bowiem – w świetle aktualnych przepisów ustawy opizp – podstawą 

rozstrzygania wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę powinien być 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, wymagany na podstawie art. 10 ustawy 

opizp. 

Jeden wniosek dotyczy wyznaczenia obszaru pod farmę fotowoltaiczną o mocy 

przekraczającej 100 kW na terenie rozwoju obszarów zurbanizowanych w Polskiej Nowej 

Wsi (lotnisko). Wniosek powinien być rozpatrzony po zweryfikowaniu terenów rozwoju 

obszarów zurbanizowanych z uwzględnieniem bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę. 

(Lokalizacja terenów objętych wyżej omówionymi wnioskami przedstawiona jest na 

rysunku nr 1 „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy”.) 

4.5. Wnioski wynikające z analiz pkt 4.1 – 4.4  

Jak wynika z wyżej przedstawionych analiz, Studium jest w znacznym zakresie 

nieaktualne, co oznacza potrzebę jego aktualizacji.  

Ze względu na wymogi prawne aktualizacja powinna obejmować: 

- uzupełnienie ustaleń Studium o dodaną po 2012 roku obligatoryjną problematykę  

określoną w art. 10 ust.1 i 2 ustawy opzip, 

- uwzględnienie zasad określonych w: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Strategii Rozwoju 

Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do roku 2025. 

Poza tym konieczna jest aktualizacja uwarunkowań uwzględniająca zmiany w 

zagospodarowaniu terenów i zmiany przepisów odrębnych związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym oraz - wynikająca z tej aktualizacja - weryfikacja 

ustaleń określających kierunki zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres wymaganej aktualizacji Studium przedstawiony jest w pkt 4.1, 4.2 i 4.3, przy czym 

nie jest to zakres kompletny; w trakcie sporządzania aktualizacji należy dokonać 

szczegółowego przeglądu wszystkich uwarunkowań i ustaleń Studium pod kątem 

aktualnego stanu prawnego i faktycznego.  
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5. Ocena aktualności planów miejscowych 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przy ocenie aktualności planów miejscowych bierze się pod uwagę w szczególności 

zgodność planów z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy artykułu 15 określają 

obligatoryjny zakres ustaleń planu a artykułu 16 ust. 1 – obligatoryjną skalę rysunku 

planu. Zakres ustaleń planu uzupełniają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.1587)  

5.1. Analiza zgodności planów z przepisami art. 15  ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Z wyjątkiem mpzp dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice (…), wszystkie 

obowiązujące na obszarze gminy plany miejscowe, tj. plany wsi: Chmielowice-Żerkowice, 

Osiny, Komprachcice oraz mpzp terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy 

Krzyżowej, sporządzone zostały w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym, która z dniem 11 lipca 2003 r. zastąpiona została 

ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Już 

tego tylko faktu wynika, że nie są one zgodne z art. 15 ustawy opizp.  

Analiza przepisów obu ustaw określających obowiązkowy zakres ustaleń planu 

wykazuje, że obecnie zakres ten jest szerszy. Nowe - w stosunku do wymogów 

poprzedniej ustawy – ustalenia, które obowiązkowo należy określać w planie to:  

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

- zasady kształtowania krajobrazu; 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 

parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposób ich realizacji; 

Id: 789CDCF5-5FA9-4714-8522-1BBD58E60C3C. Projekt



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Komprachcice  

2016  

 20 

- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym6. 

Wyżej wymienionych ustaleń nie ma w obowiązujących planach, w związku z czym nie są 

one zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Mpzp dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ 

Gracze, na terenie gminy Komprachcice, uchwalony był w październiku 2012  r. Od tego 

czasu przepisy art. 15 ustawy opizp były kilkakrotnie zmieniane, jednak plan ten nie 

wymaga aktualizacji, ponieważ był sporządzony na potrzeby konkretnej inwestycji 

(przebudowy linii), która została zrealizowana.  

5.2. Analiza zgodności planów miejscowych z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 16 ust. 1 ustawy opizp stanowi, że: „Plan miejscowy sporządza się w skali 

1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich 

braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się 

wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu 

zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.”. 

Wszystkie rysunki obowiązujących w gminie Komprachcice planów sporządzone są 

w skali 1:2000. W przypadku planów wsi Chmielowice-Żerkowice, Osiny oraz 

Komprachcice rysunek nr 1, skala ta jest uzasadniona dużą powierzchnią obszarów 

objętych planem, są więc one w tym zakresie zgodne z przepisami. Pozostałe plany, tj. 

mpzp dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 

kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy 

Komprachcice, mpzp terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej, 

oraz mpzp wsi Komprachcice w części objętej rysunkiem nr 2, nie spełniają wymogów art. 

16 ust. 1 ustawy opizp.  

5.3. Analiza zgodności planów z przepisami odrębnymi i stanem faktycznym 

Analiza ustaleń obowiązujących planów pod kątem zgodności z aktualnie 

obowiązującymi przepisami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym wykazuje, 

że pod tym względem plany są nieaktualne w niewielkim zakresie. Do najistotniejszych 

niezgodności zaliczyć należy:   

                                                           
6
 W poprzedniej ustawie był wymóg określania zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane, co 

obecnie – wg orzeczeń sądów administracyjnych – jest niedozwolone. 
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- definicję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określoną w planach, która jest 

niezgodna z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);  

- brak w planach wykazu zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

których ochronę – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)  – 

uwzględnia się w planach miejscowych; 

- wyznaczone przy gazociągach strefy bezpieczeństwa, których w aktualnym 

prawodawstwie nie ma; obecnie dla gazociągów wyznacza się strefy kontrolowane – 

zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640). 

Uogólniona analiza zgodności stanu faktycznego zagospodarowania i zabudowy 

terenów z ustaleniami planów wykazuje, że ma istotnych rozbieżności, które wymuszałyby 

aktualizację planów, z wyjątkiem wyżej wspomnianego zespołu zabudowy w Osinach w 

rejonie ulicy Polnej, zrealizowanego na terenie wypoczynkowo-rekreacyjnym jako zespół 

budynków rekreacji indywidualnej, a faktycznie użytkowanego jako zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna.  

Istnieją natomiast drobne rozbieżności, które powinny być uwzględnione przy aktualizacji 

planów na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej.  

5.4. Analiza wniosków o zmianę planów 

Wnioski o zmianę planu zgłoszone zostały do planów wsi Chmielowice i Osiny. 

Dotyczą one głównie przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Podstawą rozstrzygnięcia tych wniosków powinny być zaktualizowane 

ustalenia Studium, w którym wyznaczone będą tereny przeznaczone pod zabudowę z 

uwzględnieniem obligatoryjnego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (patrz 

pkt 4.1). 

5.5. Wnioski wynikające z analiz pkt 5.1 – 5.3  

Jak wynika z wyżej przedstawionych analiz, obowiązujące aktualnie w gminie 

Komprachcice miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są nieaktualne. 

O takiej ocenie przesądza niezgodność tych planów z wymogami art. 15 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy aktualizacji planów należy 

dodatkowo uwzględnić:  

- aktualny stan zagospodarowania i zabudowy terenów oraz aktualnie obowiązujące 

przepisy odrębne związane z zagospodarowaniem przestrzennym, 
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- zaktualizowane ustalenia Studium, w szczególności granice terenów przeznaczonych 

pod zabudowę określone zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy opizp.  

6. Podsumowanie  

6.1. Wnioski do uchwały w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych 

Jak podano na wstępie, celem oceny aktualności Studium i planów miejscowych jest 

przygotowanie materiałów dla rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie aktualności ww. 

dokumentów planistycznych. Zgodnie z ustawą opizp, przy podejmowaniu uchwały w 

sprawie aktualności studium i planów miejscowych bierze się pod uwagę w szczególności 

aktualność obligatoryjnej problematyki studium określonej w art. 10 ust.1 i 2 oraz 

obligatoryjnej problematyki i skali planu miejscowego określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 32 ust. 3), a także zmiany 

ustaw, jeśli w ich wyniku zachodzi konieczność zmiany studium lub planu miejscowego 

(art. 33).  

Uwzględniając powyższe wymogi prawne oraz oceny przedstawione w pkt 4 i 5, w 

uchwale w sprawie aktualności studium i planów miejscowych należy uznać, że: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Komprachcice jest 

częściowo nieaktualne i wymaga aktualizacji obejmującej w szczególności: 

- uzupełnienie ustaleń Studium o dodaną po 2012 roku obligatoryjną problematykę  

określoną w art. 10 ust.1 i 2 ustawy opzip, 

- uwzględnienie zasad określonych w: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Strategii 

Rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do roku 2025, 

- uwzględnienie zmian w zagospodarowaniu terenów i zmian przepisów odrębnych 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi: Chmielowice-Żerkowice,  

Osiny,  Komprachcice oraz plan terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy 

Krzyżowej są nieaktualne i wymagają pełnej aktualizacji uwzględniającej w 

szczególności: 

- obligatoryjną problematykę  określoną w art. 15 ustawy opzip, 

- aktualny stan zagospodarowania i zabudowy terenów oraz aktualnie obowiązujące 

przepisy odrębne związane z zagospodarowaniem przestrzennym, 

- zaktualizowane ustalenia Studium, w szczególności granice terenów 

przeznaczonych pod zabudowę określone zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy 

opizp.  
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3. Miejscowy plan dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice z wcięciem do GPZ 

Gracze, na terenie gminy Komprachcice, jest częściowo nieaktualny, nie wymaga 

jednak aktualizacji ponieważ: 

- sporządzony był na potrzeby konkretnej inwestycji, która została zrealizowana, 

- tereny objęte tym planem powinny być objęte planami sporządzanymi dla 

poszczególnych wsi. 

W celu racjonalizacji rozwoju zabudowy aktualizację miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić: 

- po zaktualizowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komprachcice, a więc z uwzględnieniem określonych w 

Studium terenów przeznaczonych pod zabudowę na podstawie bilansu tych terenów; 

- dla całych obrębów wsi, co wyeliminuje chaotyczny rozwój zabudowy na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy. 

6.2. Wnioski do programu sporządzania planów miejscowych 

Jak wykazano w ocenie postępów w opracowywaniu planów miejscowych (pkt 3), 

aktualnie sporządzane są miejscowe plany dla wszystkich wsi nie posiadających planów, 

tj. dla wsi: Wawelno, Domecko, Ochodze, Dziekaństwo i Polska Nowa Wieś, oraz plan wsi 

Chmielowice obejmujący cały obręb wsi i plan terenu położonego w rejonie cmentarza we 

wsi Żerkowice. 

Po uchwaleniu tych planów podjęte powinny być plany miejscowe: 

- całego obrębu wsi Komprachcice,  

- części obrębu wsi Żerkowice nie objętej planem terenu położonego w rejonie 

cmentarza. 

Sporządzenie ww. planów jest konieczne ponieważ istniejące plany: 

- są nieaktualne, 

- nie obejmują całych obrębów.   
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