
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr …………….. Rady Gminy Świerczów dnia …………………….. r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach 

geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, 

Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów 

w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek 

Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica została sporządzona na podstawie uchwały Nr XXIII/233/2321 

Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych 

Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, 

Starościn, Świerczów i Zbica i uchwały Nr XXVI/269/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021 r. 

sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów 

dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, 

Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica. Plan został uchwalony po stwierdzeniu, 

że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów, 

uchwalonego uchwałą Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020 r. 

Dla obszaru objętego zmianą planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Świerczów, uchwalony Uchwałą Nr IX/21/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 października 2003 r., zmieniony 

w części Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 września 2007 r., uchwałą Nr XIX/152/2012 z 

dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/2013 z dnia 24 października 2013 r. 

Celem uchwalenia zmiany planu miejscowego jest umożliwienie lokalizacji na wybranych terenach 

urządzeń fotowoltaicznych oraz wprowadzenie punktowych zmian dotyczących przeznaczenia terenów, przede 

wszystkim pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową i usługową. 

 

Procedura formalno-prawna została przeprowadzona w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Projekt planu uzyskał wszystkie 

wymagane opinie i uzgodnienia, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 listopada 2022 r. 

do 5 grudnia 2022 r. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wpłynęły/nie wpłynęły uwagi. 

 
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych 

terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, 

Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica realizuje wymogi wynikające 



z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

uwzględniając: 

• zgodnie z art. 1 ust. 2: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – m.in. poprzez wyznaczenie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalenie gabarytów obiektów, w tym maksymalnej wysokości zabudowy; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe – m.in. poprzez określenie gabarytów zabudowy oraz 

nieprzekraczalnych linii zabudowy w nawiązaniu do istniejącej zabudowy; 

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

poprzez uwzględnienie położenia na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, obszarze korytarza 

ekologicznego i obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawa, 

wskazanie terenów objętych ochroną akustyczną, ustalenie nakazu korzystania z sieci kanalizacyjnej (z 

zastrzeżeniem przepisów odrębnych) oraz uwzględnienie występowania udokumentowanego złoża kopalin 

„Świerczów”; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – poprzez wskazanie strefy ochrony 

konserwatorskiej, budynku objętego ochroną konserwatorską i zabytków archeologicznych; 

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

plan nie jest położony w strefie uzdrowiskowej, bezpieczeństwo ludzi i mienia realizowane będzie poprzez 

uwzględnianie przepisów odrębnych, w tym ustawy Prawo budowlane, potrzeby osób niepełnosprawnych 

uwzględnione zostały poprzez ustalenie minimalnej liczby miejsc do parkowania przeznaczonych 

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez uwzględnienie uwarunkowań przestrzennych, w tym istniejącej 

zabudowy oraz systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) prawo własności – poprzez uwzględnienie struktury własności, istniejących podziałów ewidencyjnych oraz 

wniosków i uwag właścicieli nieruchomości; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – na obszarze objętym planem nie ma obiektów służących 

obronności i bezpieczeństwu państwa; organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa zostały 

zawiadomione o przystąpieniu do sporządzania planu oraz otrzymały projekt planu do uzgodnienia, 

uwzględniono położenie części obszaru objętego planem w strefie ochronnej terenu zamkniętego; 

9) potrzeby interesu publicznego – zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów obszar przestrzeni publicznych to tereny sportu i rekreacji i tereny zieleni – 

na obszarze objętym planem wskazano takie tereny; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

w planie nie wprowadzono zapisów uniemożliwiających rozwój sieci szerokopasmowych; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez umożliwienie składania 

wniosków i uwag do projektu planu, w tym w postaci elektronicznej; 



12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez umożliwienie zapoznania się 

z dokumentacją sprawy (znajdującą się w Urzędzie Gminy); 

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

obszar ma zapewnioną wodę z istniejącej sieci wodociągowej. 

 

• zgodnie z art. 1 ust. 3: 

Po ogłoszeniu o przestąpieniu do sporządzania planu nie wpłynęły wnioski od osób fizycznych. W trakcie 

wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły/nie wpłynęły uwagi. 

 
• zgodnie z art. 1 ust. 4: 

Wyznaczone tereny mieszkaniowe mają dostęp do dróg publicznych, w kilku przypadkach poprzez drogi 

wewnętrzne. Transport publiczny na obszarze objętym planem odbywa się w oparciu o drogę wojewódzką, drogi 

powiatowe i gminne. 

Obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową są dobrze skomunikowane i posiadają możliwość 

uzbrojenia. 

Projekt planu uwzględnia powyższe uwarunkowania, wymagania ładu przestrzennego i efektywnego 

gospodarowania przestrzenią. 

 

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

Wydatki i dochody gminy związane z procesem transformacji terenów po uchwaleniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są realizowane w dłuższym okresie czasu. Wynika to zarówno z możliwości 

finansowych gminy i przeprowadzania wymaganych procedur, jak również z czasu trwania samej transformacji 

terenów, uwarunkowanego przede wszystkim zachowaniami właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

planu. Ponadto niektóre dochody i wydatki są ograniczone w czasie i obwarowane ustaleniami ustawowymi np. 

opłatą planistyczną, pobieraną do 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się 

obowiązujące. 

Ewentualny koszt dla gminy w związku z uchwaleniem planu może być związany z budową dróg 

i infrastruktury technicznej. 

 

 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów 

i Zbica uważa się za uzasadnione. 

 

 


