PODSUMOWANIE
do dokumentu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec” uchwalonego
Uchwałą Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r., sporządzone
na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań
alternatywnych.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec sporządzony
został jako dokument przedstawiający aktualne możliwości rozwoju, przy uwzględnieniu lokalnych
uwarunkowań przyrodniczych. Projekt Planu odzwierciedla potrzeby rozwojowe i potrzeby
ochrony zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, które występują w jego obrębie, dlatego
też nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych.
Rozwiązań alternatywnych nie rozpatrywano również z uwagi na fakt, że obszar objęty planem
miejscowym nie znajduje się w obrębie obszaru chronionego Natura 2000 i nie ma możliwości
oddziaływania na obszar chroniony Natura 2000.
Projektowane funkcje nie będą stanowić źródła zagrożenia dla środowiska, ponadto plan
miejscowy zawiera zapisy zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ewentualnych
negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

2. Ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski
• Przewidywane, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Grodziec, kierunki zagospodarowania i rozwoju oraz szczegółowe ustalenia planu biorą pod
uwagę konieczność zrównoważonego rozwoju, generalnie przeznaczając pod funkcje
mieszkaniowo-usługowe i przemysłowo-składowe tereny o małej wartości przyrodniczej, a
także tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o nieznaczącej wartości, w ciągu zabudowy
mieszkalnej oraz jako jej uzupełnienie.
• Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego ustalenia są
generalnie zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, a jego realizacja nie
wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska i nie będzie powodować istotnych skutków
przestrzennych wykraczających poza granice opracowania. Istniejące i przewidywane
zagospodarowanie terenu nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, ani
oddziaływania transgranicznego.
• Podsumowując - większość przewidywanych oddziaływań będzie wywoływała skutki ujemne,
niekorzystne dla środowiska (powietrze, wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby,
hałas, bioróżnorodność, krajobraz), jednakże o niskim poziomie istotności. Skutki długotrwale
ujemne, niekorzystne, ale tylko w skali lokalnej związane będą z wyłączeniem gleby z
podstawowej funkcji produkcyjnej.
• Skutki długotrwale dodatnie, korzystne przecinek związane będą z powstaniem miejsc pracy,
wprowadzeniem i uzupełnieniem zieleni towarzyszącej, ochroną zadrzewień i zakrzaczeń,
zieleni przywodnej, przydrożnej, a także ochroną przed przekształcaniem łąk na gruntach
pochodzenia organicznego oraz zalesień. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego znacząco ogranicza możliwości wprowadzania ścieków do gruntu i wód oraz
przewiduje kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, odpadowej i
niskoemisyjne źródła grzewcze.
• Przyjęte ustalenia szczegółowe warunków zabudowy i zagospodarowania terenu będą
docelowo znacząco minimalizować potencjalne negatywne skutki i oddziaływania
środowiskowe, a w przypadku obiektów zabytkowych i strefy ochrony konserwatorskiej będą
wydatnie poprawiać stan dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.
• Przyjęte rozwiązania planu są generalnie zgodne z kierunkami i polityką przestrzenną
zawartą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ozimek” oraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi zawartymi w opracowaniu
ekofizjograficznym dla obszaru gminy. Założenia znacznej rozbudowy terenów mieszkaniowousługowych odpowiadają uwarunkowaniom rozwoju wsi Grodziec, szczególnie w kierunku
rekreacyjnym.

•

Analiza zawarta w prognozie stwierdza brak występowania gatunków chronionych na
terenach planowanego zainwestowania, jednakże niektóre tereny są potencjalnym miejscem
występowania cennych gatunków i takiego występowania nie można w przyszłości wykluczyć.
Dotyczy to w szczególności terenów wilgotnych i podmokłych łąk na glebach organicznych. W
związku z powyższym, przy stwierdzeniu na danym obszarze występowania gatunków
chronionych każdorazowo konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od
zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz.U. z 2014 r. poz. 1409] oraz w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt {Dz.U. z
2014 r. poz. 1348], wydawane przez właściwy organ ochrony środowiska, wskazany w art. 56
ustawy o ochronie przyrody.

Propozycje rozwiązań i ustaleń mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
W trakcie prac i procedury uzgodnień Planu, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz
zgodności projektu Planu z zapisami wcześniej obowiązującego rozporządzenia Wojewody
Opolskiego nr 0151/P/16/06 z dnia 8 maja 2006r. oraz rozporządzenia zmieniającego nr
0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008r. oraz aktualnie obowiązującej uchwały
Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu, a w szczególności z zakazami:
 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek,
jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, za wyjątkiem:
- obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru
chronionego krajobrazu;
- siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
- działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub
decyzjach lokalizacyjnych.
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych,
zmniejszono powierzchnię nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową o ok. 5 ha i terenów
UST (usług sportu, rekreacji i turystyki) o ok. 8 ha, z powodu m.in. dostosowania projektu Planu
do zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych (zgodnie z obowiązującym wówczas Rozporządzeniem Nr
0151/P/2006Wojewódy Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu)
Po wejściu w życie Uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27
września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, pomimo zmiany ograniczeń
dotyczących budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
sztucznych zbiorników wodnych, utrzymano wprowadzone wcześniej ograniczenia w zakresie
przeznaczenia nowych terenów pod usługi sportu, rekreacji i turystyki.
Zmniejszenie terenów UST wynika również z przeprowadzonej analizy realnych potrzeb i
możliwości turystycznego zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych w powiązaniu z
możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań na krajobraz.
Zmniejszono również tereny przeznaczone pod zabudowę usługową o ok. 3 ha oraz pod
zabudowę mieszkaniową, zgodnie z zaleceniami autorów prognozy, na obszarze występowania
wilgotnych łąk w zachodniej części wsi, przedstawiających pewną wartość przyrodniczą i
stanowiących tereny o lokalnie podwyższonej bioróżnorodności w stosunku do sąsiednich gruntów
rolnych i terenów zabudowanych.
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Ponadto zgodnie z sugestiami autorów prognozy do zapisów projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec wprowadzono następujące
ustalenia:
- ustala się,
że prowadzenie wszelkich prac na terenach wód powierzchniowych
śródlądowych nie może pogorszyć stanu wód lub uniemożliwić osiągnięcie celu wodno środowiskowego zgodnie z wymogami planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry,
- „przy nasadzeniach zieleni w miejscach publicznych zaleca się dobór rodzimych gatunków roślin,
zgodnych z charakterem miejscowych siedlisk przyrodniczych”.

3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i uzgodnienie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Ozimka, po wcześniejszym
uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, wystąpił
22 czerwca 2009 r. do:
▪
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o zaopiniowanie i uzgodnienie
projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
▪
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o uzgodnienie i zaopiniowanie
projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz:
▪
29 września 2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o ponowne
zaopiniowanie i uzgodnienie (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody) projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaopiniował negatywnie i odmówił
uzgodnienia projektu pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-7041-056/09/eb,md z dnia 13 lipca 2009 r. w
którym wniósł następujące uwagi do projektu:
1. Obszar objęły zapisami przedłożonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Grodziec zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko -Turawskie". Przedmiot ochrony, zakazy i odstępstwa od tych
zakazów dla ww. obszaru określa rozporządzenie Nr 01 51 /P/ 16/2006 Wojewody
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 33, poz. 1133 z, późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. l pkt 2 ww. rozporządzenia, w celu
zachowania walorów obszarów chronionego krajobrazu, zakazuje się lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od Iinii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej lub rybackiej. Zakaz ten znajduje swe odzwierciedlenie
w zapisach ujętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Grodziec w § 27 ust. 2 i 3. Tymczasem w § 12 przedmiotowy miejscowy plan dopuszcza dla
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1UST do 11UST lokalizację
obiektów budowlanych na obszarach położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych
powstałych poprzez wypełnienie wodą wyrobisk po byłej kopalni piasku, zlokalizowanych w
południowej części obszaru objętego MPZP, w odległości mniejszej od wskazanej powyżej. W
powyższym zapisy MPZP są niespójne i są sprzeczne z ustaleniami ww. rozporządzenia.
2. W związku z tym, iż obszar objęty MPZP położony jest w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie", którego przedmiot ochrony, zakazy i odstępstwa
od tych zakazów określa rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8
maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, póz.
1 1 3 3 z późn. zm.) proponuje się w § 24 projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Grodziec wprowadzić dodatkową frazę (wyróżnioną tłustym drukiem)
cyt. „Dla obszaru Chronionego krajobrazu ( . . . ) obowiązują działania oraz zakazy zawarte w
przywołanym rozporządzeniu".
Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez RDOŚ w Opolu, Burmistrz Ozimka przedstawił
29 września 2009 r. do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia projekt planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-7041-090/09/eso z dnia 13 października 2009 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował Burmistrza Ozimka, że do przedstawionych
dokumentów planistycznych nie wnosi uwag.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Postanowieniem Nr NZ/MF-4321-2-21/09
z dnia 7 lipca 2009 r. uzgodnił przedstawiony projekt planu miejscowego.
Po zmianie projektu planu, uwzględniającej ustalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, przyjętego Uchwałą Nr XLI/367/14
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r., Burmistrz Ozimka w dniu 19 grudnia 2014 r.
przekazał do:
▪
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o zaopiniowanie i uzgodnienie
projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
▪
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o zaopiniowanie projektu
dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.410.199.2014.ER z dnia
20 stycznia 2015 r. zaopiniował negatywnie przedłożoną dokumentację oraz postanowieniem Nr
WPN.610.54.2014.KG z dnia 15 stycznia 2015 r. odmówił uzgodnienia projektu planu, wskazując
równocześnie na następujące niezgodności z przepisami obowiązującymi w stosunku do Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”:
W uzasadnieniu odmowy uzgodnienia projektu planu RDOŚ w Opolu stwierdza, że ustalenia
projektu planu są niezgodne z przepisami obowiąz ującymi w stosunku do Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie" i dalej:
Analizując przedłożoną dokumentację, stwierdzono, iż w treści projektu planu (§ 27 ust. 3
uchwały) w niewłaściwy sposób przytoczono odstępstwa od ww. zakazu, określ one w § 3
ust. 4.ww. rozporządzenia. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, zakaz lokalizowania obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych nie dotyczy obszarów zwartej zabudowy miast i wsi określo nych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i
decyzjach lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i
usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z
linią występującą na przyległych działkach. W świetle powyższego, wskazać należy, iż
podstawą umożliwiającą zastosowanie odstępstwa od zakazu ujętego w § 3 ust. 4 pkt 1 jest
konieczność wystąpienia kumulatywnie wszystkich przesłanek określonych w przedmiotowym
zapisie. Oznacza, to że w obszarach zwartej zabudowy, w pasie do 100 m od linii brzegów
obiektów wodnych wykazanych w treści zakazu, może dojść do uzupełnienia zabudowy
mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od
brzegu zbiornika, zgodnie z linią występującą na przyległych działkach. Wyjaśnić przy tym
należy, iż działka przyległa to działka bezpośrednio granicząca, a nie działka znajdująca się
w sąsiedztwie. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w art. 61 ust. 1
pkt 1, posługuje się pojęciem "działka sąsiednia," jednak prawodawca posłużył się w
powoływanym rozporządzeniu innym terminem, zatem nie jest możliwe naprzemienne
stosowanie owych pojęć. Działka przyległa musi graniczyć bezpośrednio z terenem
inwestycyjnym i przynajmniej dwie przyległe działki muszą być zabudowane, aby istniała
możliwość uzupełnienia zabudowy. Przepis ujęty w rozporządzeniu posługuje się
stwierdzeniem "na przyległych działkach", co oznacza, że nie j est wystarczające, aby
była zabudowana jedynie jedna przyległa działka. Przynajmniej dwie z nich muszą być
zainwestowane poprzez zabudowę, aby istniała możliwość uzupełnienia. W i n n y m wy p a d k u
m i a ł a b y m i e j s c e k o n t y n u ac j a z a b u d o w y , c o p o z os t a w a ł o b y w sprzeczności z
przywołaną normą. Działka w rozumieniu rozporządzenia Wojewody to działka ewidencyjna.
Gdyby intencją owej regulacji było objęcie tym pojęciem szerszego terenu, wówczas
prawodawca użyłby terminu nieruchomość [por. wyrok sygn. IV SA/Wa 484/11 WSA w
Warszawie z dnia 12 maja 2011 r.].
Mając na uwadze powyższe, należy dokonać weryfikacji poprawności zapisów dotyczących
możliwości zastosowania odstępstw od zakazu, przytoczonych w § 27 ust. 3 uchwały.
Z danych będących w posiadaniu tutejszego urzędu (dane WZMIUW w Opolu z 2014 r.)
wynika, że przepływający przez tereny zabudowane miejscowości Grodziec, tj. m.in. w
granicach działek ewidencyjnych nr: 988, 989/2, 994 i 995 oraz przez części działek nr: 343,
344/2, 344/1, 345/2, 346, 347 ciek wodny stanowi ciek naturalny o nazwie Białka. Na załączniku
graficznym projektu planu ciek ten oznaczony jest jako Potok Białka, posiadający oznaczenia
3WS-10WS (tereny wód powierzchniowych) oraz 5Wm, 6Wm i 8Wm (rowy melioracyjne).
Mając na uwadze powyższe, należy dokonać weryfikacji poprawności oznaczeń cieku w
granicach działek nr 343, 344/2, 344/1, 345/2, 346. 347 oraz 994 i 995 i w postaci zmiany na
tereny wód powierzchniowych. Jednocześnie, w świetle powyższych wskazań, zasadną będzie
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weryfikacja wprowadzonych w sąsiedztwie ww. cieku ustaleń, pod kątem zgodności z
zakazem określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w tym możliwości
zastosowania ustalonych w stosunku do niego odstępstw (szczególną uwagę należy zwrócić
na przeznaczone pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej działki,
pozostające
poza
wyznaczonym
w studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek obszarem zwartej zabudowy wsi
Grodziec, tj. działki ewidencyjne nr 400/1 i 401/2).
Objęcie zakazem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia dotyczy również
części terenów usług sportu, rekreacji i turystyki, pozostających w pasie szerokości 100 m od
linii brzegów zbiorników wodnych, zlokalizowanych w południowej części wsi Grodziec (w
ustaleniach projektu planu są to tereny oznaczone symbolami 1WS i 2 WS).
W ustaleniach projektu planu zawartych w § 12 ust. 2, dla terenów znajdujących się w
otoczeniu zbiorników wodnych ustala się realizację terenowych urządzeń sportowych i
obozowisk turystycznych oraz realizację nowej zabudowy rekreacji indywidualnej z
niezbędnym zapleczem, zapewniając przy tym zachowanie 100 m strefy wolnej od
zabudowy dzięki wprowadzeniu nieprzekraczalnej linii zabudowy. Zachowanie strefy wolnej od
zabudowy o szerokości pasa odpowiadającej wymogom rozporządzenia w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu, w świetle zapisów uchwały, nie dotyczy urządzeń wodnych i
obiektów służących prowadzeniu gospodarki rybackiej. W ocenie tutejszego organu
ustanowienie ww. odstępstwa nie odpowiada w pełni wyjątkowi od omawianego zakazu,
ustalonemu na mocy ww. rozporządzenia. Wskazany bowiem wyjątek, zawarty w treści
zakazu nie dotyczy wszelkiego rodzaju gospodarki rybackiej, lecz tylko takiej, która jest
racjonalna. Za taką w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody należy uznać gospodarkę
prowadzoną zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, na co wskazują art. 3 pkt 1 i art. 5 pkt
28 ustawy o ochronie przyrody. Jest to zatem gospodarka uwzględniającą wymagania ochrony
przyrody oraz prowadzona w sposób ograniczający powstawanie zagrożeń z nią związanych
dla obszaru podlegającego ochronie. Pojęcie obiektu służącego prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rybackiej dotyczy zatem takich obiektów, które umożliwiają uwzględnienie
wymagań ochrony przyrody w działalności gospodarczej w zakresie rybactwa. W związku
z powyższym, w ocenie tutejszego organu, w słowniczku projektu planu, zawartym w § 5 ust. 1
należy dokonać zdefiniowania pojęcia „racjonalnej gospodarki rybackiej", a także dokonać
weryfikacji poprawności zapisów ustaleń zawartych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz § 20 ust.5 tegoż
projektu.
Reasumując, wskazuje się, iż warunkiem uzyskania uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec jest dokonanie weryfikacji
wskazanych powyżej ustaleń, niezgodnych z przepisami obowiązującymi w stosunku do
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie", głównie z zakazem
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§ 3 ust. 1 pkt 2).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Opinią Sanitarną Nr NZ.4311.2.20.2014.EK
z dnia 7 stycznia2015 r. uzgodnił przedstawiony projekt planu miejscowego.
Burmistrz Ozimka w dniu 23 stycznia 2015 r. wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie zażalenie na postanowienie RDOŚ w Opolu Nr WPN.610.54.2014.KG z
dnia 15 stycznia 2015 r. podnosząc w nim kwestię braku uregulowania prawnego nowego
przebiegu cieku Białka (wyznaczonego przez Marszałka Województwa Opolskiego).
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem DOA-wol.610.2.2015.AB z dnia 29
maja 2015 r. uchylił zaskarżone postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez Organ I instancji (RDOŚ w Opolu).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, po ponownym przeanalizowaniu sprawy,
uwzględniając przy tym stanowisko GDOŚ, postanowieniem WPN.610.20.2015.KG. z dnia 19
sierpnia 2015 r. odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Grodziec – w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko – Turawskie” wskazując w uzasadnieniu na konieczność dokonania zmian projektu:
Podlegający procedurze uzgadniania projekt planu nie może zostać uzgodniony z uwagi
na ustalenia naruszające zakaz § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Dla uzyskania wymaganej
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przepisami prawa zgodności z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, należy dokonać
weryfikacji przyjętych w projekcie planu ustaleń w następującym zakresie:
- dokonać weryfikacji poprawności oznaczeń rzeki Białka w granicach działek nr 343, 344/2,
344/1, 345/2, 346, 347 oraz 994 i 995 w postaci zmiany oznaczenia na tereny wód
powierzchniowych (WS). Równocześnie, należy wyłączyć spod przeznaczeń pod
zabudowę tereny w sąsiedztwie rzeki Białki (do 100 m od jej brzegów) położone poza
wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Ozimek obszarem zwartej zabudowy wsi Grodziec (części terenów 9 MN, 10 MN,
12 MN oraz 38 MN i 40 MN (działki 400/1, 401/2, 402, 647/1). W przypadku
pozostawienia dotychczasowych przeznaczeń, należy wykazać możliwość spełnienia
odstępstw od zakazu określonych w § 3 ust. 4 rozporządzenia;
- należy dokonać weryfikacji poprawności zapisów przytoczonych w § 27 ust. 3 pkt 1
uchwały;
- w celu możliwości spełnienia odstępstwa § 3 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia w
stosunku do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową bądź usługową,
znajdujących się w granicach zwartej zabudowy wsi Grodziec, treść rozdziału 2 uchwały
Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy l zagospodarowania
terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§6, §8, §9, §13) należy
uzupełnić o jednoznaczne wskazanie dopuszczenia na terenach przeznaczonych pod
zabudowę, znajdujących się w pasie do 100 m od rzeki Białka (tereny MN, U, UM,
UP) jedynie uzupełnień zabudowy mieszkaniowej bądź usługowej, która nie
przekroczy dotychczasowej linii zabudowy od brzegu ustalonej linią zabudowy przyległych
działek. Dla spełnienia niniejszego odstępstwa za zasadne uznaje się wyznaczenie na
załączniku graficznym projektu planu nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów,
zgodnie z linią występującą na przyległych działkach;
- w celu możliwości spełnienia odstępstwa § 3 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia w
stosunku do terenów zabudowy zagrodowej, oznac zonych jako 3-4 MR, 7-9 MR, w §15
uchwały należy wprowadzić zapis dopuszczający w pasie do 100 m od rzeki Białka jedynie
uzupełnienie istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa
rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu:
- w słowniczku projektu planu, zawartym w § 5 ust. 1 należy dokonać zdefiniowania pojęcia
„racjonalnej gospodarki rybackiej", a także dokonać weryfikacji poprawności zapisów ustaleń
zawartych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz § 20 ust. 5 uchwały. Kolejnym z obowiązujących w
Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko -Turawskie" zakazów jest zakaz
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).
Organ II instancji dokonując rozstrzygnięcia w procedurze odwoławczej wskazał, iż ustalenia
projektu planu przeznaczają pod zabudowę tereny leśne oraz obszary, na których występuje
zadrzewienie. Zaleceniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stało się zbadanie
przez tutejszy Organ charakteru zadrzewienia występującego na terenach przeznaczonych
pod zabudowę pod kątem możliwości naruszenia przez ustalenia projektu planu zakazu § 3 ust.
1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Dla poprawności ustaleń, wskazać należy, iż zgodnie z art. 5 pkt 27 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody zadrzewieniem są drzewa i krzewy w granicach pasa drogowe go,
poj edy nc z e dr z ewa lu b k r z ewy albo ic h s k u pis k a nie będąc e las e m w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 28. września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, póz. 59, z późn. zm.),
wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu,
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe. Roślinność uznana za
zadrzewienie w myśl wskazanej powyżej definicji, w świetle rozporządzenia w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu posiadająca charakter roślinności śródpolnej, przydrożnej
lub nadwodnej podlegać będzie ochronie w obszarze chronionego krajobrazu.
Analizując charakter roślinności drzewiastej porastającej tereny przeznaczone pod zabudowę w
ustaleniach projektu planu, w oparciu o dostępne w tutejszym urzędzie dane (m.in. ortofotomapa
przekazana do tutejszego urzędu przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków przekazane przez
właściwe powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w postaci struktury
użytkowania gruntów z 2014 r.) stwierdzono, iż roślinność występująca w granicach terenów 4-7
UST, 26 MN, 29 MN, 38-42 MN, 45 MN oraz 10 RM stanowi zadrzewienie śródpolne (wskazane
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tereny porośnięte są zarówno przez pojedyncze okazy drzew, jak i okazy tworzące większe
skupiska - rozległe płaty, wszystkie jednakże w obrębie pól, częściowo łąk). Zadrzewienie to
stanowi zadrzewienie w myśl ustawy o ochronie przyrody, gdyż spełnia cele ochronne, bowiem
„zadrzewienie śródpolne zawsze pełni funkcje ochronne choćby dla drobnych zwierząt" .
Stwierdzenie spełnienia choć jednego z ww. celów, w tym przypadku celu ochronnego dla
okolicznej fauny, powoduje zaliczenie tejże roślinności do zadrzewień w myśl ww. przepisów prawa.
W świetle powyższych ustaleń, roślinność występująca na terenach przeznaczonych w projekcie
planu pod zabudowę stanowi zadrzewienie w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody oraz
zadrzewienie śródpolne, wobec którego obowiązuje zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
Tutejszy Organ nie znajduje przy tym podstaw dla objęcia tymże zakazem płatów terenów leśnych (w
ewidencji oznaczonych symbolem Ls) zawartych w granicach obszarów o symbolach: 3-5 MN, 10
MN, 12 MN, 13 MN, 15 MN, 17 MN (zakaz dotyczy jedynie zadrzewień).
Analizując możliwość naruszenia zakazu § 3 ust. 1 pkt 3 tutejszy organ stoi na stanowisku,
iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określając przeznaczenia poszczególnych
terenów, wyznacza również konkretne sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, które to
mogą ograniczyć potencjalny negatywny wpływ przyszłych inwestycji na środowisko, przyrodę czy
krajobraz. Dokonując oceny zgodności przyjętych w projekcie ustaleń z zakazem likwidowania
i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jedynie w oparciu o
graficzne ustalenia projektu (przeznaczenie terenów częściowo porośniętych roślinnością wysoką
pod zabudowę) nie można, w ocenie tutejszego organu przesądzić na etapie uzgadniania
dokumentu planistycznego, czy realizacja ustaleń naruszy niniejszy zakaz (zagospodarowanie
działki może uwzględniać pozostawienie roślinności). Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż od
ustaleń zawartych w treści uchwały zależeć będzie zapewnienie nienaruszalności ww. zakazu. W
świetle powyższego, analizując zapisy uchwały, stwierdzono, iż w sformułowanych w rozdziale 3 Zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązujących na obszarze
objętym projektem planu, w zakresie ochrony przyrody (§ 23 ust. 14 pkt. 3 i 4) ustalono zachowanie
pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków oraz zakazano likwidowania i
niszczenia zadrzewień śródpolnych. Ustalenia te, w ocenie tutejszego organu zapewniają
nienaruszalność zakazu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Reasumując, podlegający procedurze uzgadniania projekt planu nie zawiera ustaleń naruszających
zakaz § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Ustalenia projektu nie naruszają również pozostałych
zakazów obowiązujących w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie" na
mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.
Przechodząc do wskazanej przez Organ II instancji konieczności przeprowadzenia analizy wpływu
ustaleń projektu planu na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie"
w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz celów ochrony tejże formy ochrony przyrody,
wskazać na wstępie należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obszar
chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Włączenie obrębu Grodziec w całości, w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko - Turawskie" dowodzi, iż teren objęty ustaleniami projektu planu charakteryzuje się
wartościowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.
W celu ochrony tychże walorów, w rozporządzeniu powołującym wskazany obszar
chronionego krajobrazu ustalono działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych,
nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ekosystemów wodnych. Charakter większości
określonych działań wskazuje jednakże na ograniczoną możliwość ich weryfikacji na
etapie
uzgadniania projektu dokumentu planistycznego (np. preferowanie działań zmierzających do
zachowania i utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, przeciwdziałanie
sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie, wypas bądź
mechaniczne
usuwanie
samosiewów; preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, realizowanie melioracji
odwadniających, przeciwdziałanie przeorywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, preferowanie
wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej wysokiej, utrzymanie i odtwarzanie meandrów na
wybranych odcinkach cieków). Działania te stanowią swoiste zasady gospodarowania, wobec
których brak jest zasadności przenoszenia do ustaleń uchwały projektu planu. Wśród
działań, które znalazły odzwierciedlenie w ustaleniach projektu planu znajdują się natomiast:
ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,
zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków, kształtowanie
zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę zadrzewień i remiz śródpolnych,
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preferowanie zabudowy w stylu nawiązującym
do
tradycji lokalnych oraz zabudowy
zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości (§ 23 projektu
planu). Ustalenia te, w ocenie tutejszego Organu mogą realnie wpływać na utrzymanie
bioróżnorodności ekosystemów oraz
poprawę
walorów
krajobrazowych.
Reasumując,
ustalenia
projektu
planu
nie wprowadzają ustaleń pozostających w sprzeczności z
działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych lądowych oraz wodnych.
Względem drugiego wskazania Organu odwoławczego, tj. wpływu ustaleń projektu planu na cele
ochrony obszaru chronionego krajobrazu, tutejszy Organ uznaje za zasadne wyjaśnienie, iż
rozporządzenie powołujące Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie" nie
określa celów ochrony ww. obszaru, co wynika wprost z braku ustawowego obowiązku ich
formułowania (określanie celów ochrony ma miejsce chociażby w przypadku parków
krajobrazowych na co wskazuje art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody). W świetle
powyższego, ocenie można poddać wpływ ustaleń projektu planu na cele utworzenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie", wynikające, w ocenie tutejszego Organu z
przytoczonej powyżej ustawowej definicji tej formy ochrony przyrody. Zgodnie ze wskazaną definicją,
celem utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest po pierwsze, objęcie ochroną terenów
wartościowych ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem. W świetle powyższego wyznaczenie w otoczeniu zbiorników wodnych
znajdujących się w południowej części Grodźca terenów UST, tj. terenów usług sportu,
rekreacji i turystyki, na których to dzięki ustalonym w uchwale konkretnym sposobom ich
zagospodarowania i zabudowy może dojść do ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu
przyszłych inwestycji na środowisko i krajobraz w postaci uregulowania zasad rozwoju i
korzystania z infrastruktury technicznej (m.in. zasady odprowadzania ścieków), a także
zharmonizowania wprowadzanej zabudowy (realizacja zabudowy o konkretnych parametrach), nie
stoi w sprzeczności ze wskazanym celem utworzenia obszaru. Nie bez znaczenia dla
niniejszego stanowiska pozostaje, wiadoma tutejszemu Organowi z toczących się przed
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu postępowań w sprawie uzgadniania
projektów decyzji o warunkach zabudowy, postępująca w otoczeniu zbiorników wodnych
urbanizacja, a także niewielka wartość przyrodnicza zbiorników wodnych stanowiących obiekty
powyrobiskowe (zalane wodą gruntową wyrobiska piasków formierskich i budowlanych) oraz ich
otoczenia przekształcanego obecnie w kierunku terenów rybackich i rekreacyjnych. Za
zasadne w świetle przeprowadzanych analiz uznaje się jedynie rozważenie przez autorów
projektu planu i prognozy zmniejszenia powierzchni terenów 1-7 UST, uwzględniających
realne potrzeby i możliwości turystycznego zagospodarowania otoczenia zbiorników, a także
rezygnacje z przeznaczeń 1ML i 2ML położonych w znacznym oddaleniu od zwartej
zabudowy wsi i oddaleniu od terenów UST.
W stosunku do drugiego aspektu, z uwagi na który wyznacza się obszar chronionego
krajobrazu, tj. pełnienia funkcji korytarza ekologicznego, nie stwierdza się, aby realizacja
ustaleń projektu planu, z uwagi na stosunkowo niewielki dopuszczony ustaleniami projektu
planu wzrost powierzchni przeznaczonej pod zabudowę w stosunku do rozległej powierzchni
korytarza ekologicznego IBS PAN o nazwie Opole-Katowice, w granicach którego znajduje się
miejscowość Grodziec, mogła spowodować zaburzenie ciągłości korytarza
ekologicznego, tym samym wpłynąć negatywnie na drugi z definicyjnych celów utworzenia
omawianej formy ochrony przyrody.
Ostatnie wskazanie Organu II instancji ukazało konieczność rozważenia wpływu dopuszczonego
ustaleniami projektu planu, znaczącego wzrostu powierzchni terenów przeznaczonych pod
zabudowę na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu. Za istotę oceny uznano potencjalny
negatywny wpływ przekształcenia krajobrazu niezabudowanej części obszaru planu
użytkowanej obecnie jako tereny leśne lub rolnicze, potencjalnie sprzeczny z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Pod kątem powyższych wskazań tutejszy Organ dokonał analizy
zapisów prognozy, z której to wynikły następujące treści: tereny leśne i użytki rolne, w
większości użytkowane ornie stanowią podstawowy element struktury przestrzennej krajobrazu
Grodźca; płaty zbiorowisk leśnych stanowią w znacznej mierze zbiorowiska wtórne, z sztucznie
nasadzoną sosną na siedliskach gradowych o niewielkich wartościach przyrodniczych;
projektowane ustalenia uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju, przeznaczając pod
zabudowę tereny o małej wartości przyrodniczej i małej wartości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej; zmiana dotychczasowego użytkowania nie wpłynie istotnie na zmniejszenie
bioróżnorodności obszaru.
Dokonując zestawienia powyższych wskazań z danymi będącymi w posiadaniu RDOŚ w
Opolu (dane z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, inwentaryzacje i
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opracowania przyrodnicze) stwierdzono brak występowania w granicach terenów
przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowę stanowisk bądź siedlisk gatunków objętych
ochroną prawną. Dostępne dane nie wykazały w granicach opracowania obszarów szczególnie
cennych przyrodniczo. Niezależnie od powyższego, za kwestię istotną do rozważenia należy
uznać, wskazywany przez Organ II instancji znaczny wzrost powierzchni przeznaczonej pod
zabudowę, potencjalnie niezgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (niemalże dwukrotny
wzrost powierzchni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz ok. 45 ha wyznaczonych
terenów usług sportu, rekreacji i turystyki).
Z analizy układu przestrzennego istniejącej zabudowy wsi Grodziec, wynika iż zwarty charakter
zabudowy koncentruje się wzdłuż drogi krajowej nr 46. Wyznaczane w projekcie planu nowe
tereny pod z abudowę rozsz er zaj ą ten obsz ar w k ierunku północ ny m i południowym,
lecz również stanowią enklawy oddalone w znacznej odległości od zwartej zabudowy wsi. Ma to
miejsce w przypadku następujących przeznaczeń: 1MR, 2 M R, 1 ML, 2 ML, 41 MN, 42 MN.
Realizacja wskazanych ustaleń może przyczynić się do znacznego rozproszenia zabudowy, do
jej rozciągnięcia na dużym obszarze. Efekty rozpraszania zabudowy uznawane są za
niekorzystne, gdyż związane są z postępując ą ekspansją w środowisko przyrodnicze
przyczyniającą się do fragmentacji siedlisk i zaburzeń homogeniczności krajobrazów
rolniczych, leśnych, ale także wywołują niekorzystne skutki ekonomiczne (zwiększone wydatki
gmin na budowę dróg, infrastruktury). Niezgodność znacznego wzrostu terenów
przeznaczonych pod zabudowę, w tym jej rozpraszania z zasadą zrównoważonego rozwoju
może wynikać z zaburzenia równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych (definicję zrównoważonego rozwoju określa art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).
W ocenie tutejszego Organu wzrost powierzchni przeznaczonej pod zabudowę nie będzie
stanowił istotnego zagrożenia dla przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko
- Turawskie" i nie będzie sprzeczny z celami dla jakich wyznaczono ten obszar w
miejscowości Grodziec. Stwierdzenie to wynika z nieznacznego przyrostu terenów
zabudowanych, w stosunku do ogólnej powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko-Turawskie", obejmującego rozległy obszar o powierzchni ponad 118 tyś. ha. Realizacja
ustaleń projektu planu nie spowoduje przerwania ciągłości korytarza ekologicznego i
ograniczenia możliwości migracji gatunków zwierząt i roślin. Tutejszy Organ nie znajduje również
podstaw przemawiających za ograniczeniem, w związku z realizacją ustaleń projektu planu,
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych terenu, bądź zaburzeniem równowagi
przyrodniczej (opracowaniem objęto północno-wschodnią część obrębu Grodziec, pozostałe tereny,
a więc część zachodnia użytkowania rolniczo oraz południowa stanowiąca zwarte tereny leśne pozostają w obecnym użytkowaniu).
Stwierdzając jednakże możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na krajobraz,
wynikających z przekształcenia niezabudowanej części obszaru planu użytkowanej obecnie
jako tereny leśne lub rolnicze, zwłaszcza w obszarach oddalonych od zwartej zabudowy
wsi Grodziec, tutejszy Organ w podsumowaniu analizy wpływu ustaleń projektu planu
na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie" wskazuje
na konieczność rozważenia następujących kwestii:
- zmniejszenia powierzchni terenów 1-7 UST, uwzględniających realne potrzeby i możliwości
turystycznego zagospodarowania otoczenia zbiorników;
- rezygnację z przeznaczeń 1MR, 2 M R, 1 ML, 2 ML, 41 MN, 42 MN położonych w znacznym
oddaleniu od zwartej zabudowy wsi.
Ewentualne pozostawienie ww. przeznaczeń powinno zostać poparte analizą zasadności
przyjętych ustaleń, uwzględniającą odwołanie do zasady zrównoważonego rozwoju oraz wpływu
ww. ustaleń na krajobraz.
Burmistrz Ozimka, po wprowadzeniu zmian do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko w dniu 28 stycznia 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu o zaopiniowanie i uzgodnienie ww. dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem Nr WOOŚ.410.18.2016.ER z dnia 25 lutego
2016 r. zaopiniował pozytywnie przedstawioną dokumentację.
Ze względu na zmianę przepisów dotyczących wyznaczenia w województwie opolskim obszarów
chronionego krajobrazu – Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27
września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, Burmistrz Ozimka dokonał zmian
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w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec oraz w
prognozie oddziaływania na środowisko i w dniu 14 listopada 2016 r. przesłał zmieniony
dokument do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu celem jego uzgodnienia i
zaopiniowania.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.410.152.2016.ER z dnia 13
grudnia 2016 r. przedłożoną dokumentację zaopiniował pozytywnie.
Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
zgłoszone uwagi.
Pismo Nr RDOŚ-16-WOOŚ-7041-056/09/eb,md z dnia 13 lipca 2009 r.
1. Uwaga dotycząca ustaleń w §12 projektu uchwały.
Skorygowano zapisy projektu planu uwzględniając zakaz lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od Iinii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej
lub rybackiej.
2. Uwaga dotycząca propozycji wprowadzenia w tekście planu dodatkowego ustalenia.
Do tekstu planu wprowadzono zapis zgodnie z propozycją RDOŚ.
Postanowienie Nr WPN.610.54.2014.KG z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz postanowienie
WPN.610.20.2015.KG. z dnia 19 sierpnia 2015 r.
1. Uwaga dotycząca niezgodności ustaleń projektu planu z przepisami obowiązującymi w
stosunku do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie" w zakresie
odstępstw od zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.
Dokonano zmiany ustaleń planu w §27 ust. 3, dotyczących możliwości zastosowania odstępstw
od zakazu, o którym mowa powyżej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
Doprecyzowano również zapisy planu, poprzez wprowadzenie do słowniczka, pojęcia „racjonalna
gospodarka rybacka” oraz poprawiono zapisy ustaleń zawartych w §12 ust. 2 pkt 5 oraz §20 ust.
5.
Na rysunku planu, w granicach obszaru zwartej zabudowy wsi Grodziec wyznaczonego
zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
na działkach gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegów cieku Białka, zgodnie z linią
występującą na przyległych działkach.
2. Uwaga dotycząca nowego przebiegu cieku Białka.
Uwzględniono uwagę poprzez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń na rysunku planu oraz w
tekście planu, jak również wprowadzając dla nowego przebiegu ograniczenia w lokalizacji nowej
zabudowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegów, zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem.
3. Uwaga dotycząca ustaleń dla zabudowy zagrodowej (MR) zlokalizowanej w pasie 100 m od
brzegu cieku Białka.
Uwagę uwzględniono uzupełniając ustalenia projektu planu o zapis w §22 ust. 3: „Dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MR, 4MR, 7MR, 8MR i 9MR dopuszcza się
uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego
pod warunkiem nieprzekroczenia istniejącej linii zabudowy od brzegu rzeki Białka oznaczonej na
rysunku planu symbolami 9WS i 10WS”.
4. Uwaga dotycząca zmniejszenia powierzchni terenów 1-7 UST, uwzględniających realne
potrzeby i możliwości turystycznego zagospodarowania otoczenia zbiorników.
Po przeprowadzonej analizie zmniejszono powierzchnię terenów UST (usług sportu, rekreacji i
turystyki) łącznie o ok. 8 ha. Zmniejszono również tereny przeznaczone pod zabudowę usługową
o ok. 3 ha oraz pod zabudowę mieszkaniową o ok. 5 ha, zgodnie z zaleceniami autorów prognozy,
na obszarze występowania wilgotnych łąk w zachodniej części wsi, przedstawiających pewną
wartość przyrodniczą i stanowiących tereny o lokalnie podwyższonej bioróżnorodności w stosunku
do sąsiednich gruntów rolnych i terenów zabudowanych.
5. Uwaga dotycząca rezygnacji z przeznaczeń 1MR, 2 M R, 1 ML, 2 ML, 41 MN, 42 MN
położonych w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy wsi.
Po analizie wniosku zdecydowano o pozostawieniu praktycznie bez zmian ww. terenów, przy czym
prognozę oddziaływania na środowisko uzupełniono o uzasadnienie tego rozwiązania.
„Niewielka cześć nowych terenów zabudowy zagrodowej, letniskowej, sportu, rekreacji i turystyki
oraz mieszkaniowej została wyznaczona w pewnej odległości od zwartej zabudowy wsi.
Wyznaczenie obszarów zabudowy letniskowej, sportu, rekreacji i turystyki zostało podyktowane
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występującymi na terenie wsi walorami turystycznymi tj. zbiornikami wodnymi poeksploatacyjnymi
nadającymi się do wykorzystania rekreacyjnego. Jedynie w sąsiedztwie zbiorników wodnych
zaprojektowano powyższe tereny, a ich oddalenie od drogi krajowej i właściwej zabudowy wsi jest
bardzo korzystne. Wykorzystanie danych terenów w celach rekreacyjnych wymaga odpowiednich
uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych m.in. ciszy, harmonijnego krajobrazu, otoczenia
przez tereny leśne lub zadrzewienia. Wzrost powierzchni przeznaczonej pod zabudowę tego typu
nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla przyrody i walorów krajobrazowych obszaru wsi
ponieważ wykorzystane zostaną jedynie tereny o bardzo niewielkich walorach przyrodniczych,
gdzie nie stwierdzono występowania siedlisk czy gatunków chronionych oraz szczególnej wartości
krajobrazu. Zagospodarowanie rekreacyjne jest także zgodne z celami utworzenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w tym szczególnie umożliwia zaspokajanie
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Natomiast przeznaczenie stosunkowo dużych powierzchni pod zabudowę mieszkaniową jest
uzasadnione położeniem wsi Grodziec w niedalekiej odległości od większych miast (Opole,
Ozimek), co czyni to miejsce atrakcyjnym do zamieszkania. Natomiast skierowanie inwestycji
mieszkaniowych do części południowej wsi związane jest z planowanym przebiegiem obwodnicy w
części północnej, gdzie ze względów na przyszłe zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniami
powietrza nie jest wskazane lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym
rozwój zabudowy w kierunku południowym, w niedalekiej odległości od terenów rekreacyjnych,
gdzie będzie doprowadzona cała infrastruktura techniczna, nie będzie generowało znaczących
dodatkowych kosztów i jest jak najbardziej zasadny. Plan uwzględnia również zasadę
zrównoważonego rozwoju - rozumianego jako 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
lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, gdzie pod zabudowę
przeznacza się tereny o małej wartości przyrodniczej i małej wartości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, a jako kompensację przewiduje się znaczące tereny zalesień. Nowe kompleksy
mieszkaniowe nie zagrażają również walorom krajobrazu ponieważ w dużym stopniu będą one
przesłonięte planowanymi zalesieniami, a konkretne zapisy ustaleń Planu w zakresie parametrów
zabudowy pozwolą na zachowanie harmonii krajobrazu. Natomiast niewielkie powierzchnie
przeznaczone pod zabudowę zagrodową są niezbędne tam, gdzie zostały wyznaczone i są ściśle
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego na tym terenie. Ich realizacja nie wpłynie
znacząco na walory przyrodnicze lub krajobrazowe ponieważ obejmuje tereny rolne o nikłej
wartości.”

4. Zgłoszone wnioski i uwagi.
Burmistrz Ozimka w dniu 20 maja 2008 r. podał do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Grodziec”. Ogłoszenie ukazało się na tablicy urzędowej Urzędu Miejskiego, tablicach ogłoszeń
w sołectwie Grodziec, Mnichus i Chobie, BIP Miasta i Gminy Ozimek oraz w „Gazecie
Wyborczej”.
Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Grodziec z dnia 5 marca 2009 r. zamieszczone zostało na tablicy urzędowej Urzędu Miejskiego,
w BIP Urzędu Miasta i Gminy Ozimek oraz w „Gazecie Wyborczej”.
Na zamieszczone obwieszczenia wpłynęło 127 wniosków do planu ( z czego pięć obejmowało
nieruchomości położone poza granicami planu miejscowego) dotyczących przeznaczenia terenów
rolniczych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę mieszkaniowo – usługową,
zabudowę letniskową oraz dopuszczenia zalesień. Burmistrz Ozimka, opierając się na
ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnił
(w całości lub części) 100 wniosków oraz nie uwzględnił w całości 22.
Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko był siedmiokrotnie wyłożony do publicznego wglądu w dniach:
- od 1 października do 29 października 2010 r.,
- od 14 lutego do 14 marca 2011 r.,
- od 23 maja do 20 czerwca 2011 r.,
- od 16 stycznia do 13 lutego 2012 r.,
- od 29 marca do 26 kwietnia 2016 r.,
- od 20 czerwca do 18 lipca 2016 r.,
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- od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.
wraz z informacjami o możliwości składania uwag z wyznaczonymi terminami ich składania.
Ogłoszenia ukazały się na tablicy urzędowej Urzędu Miejskiego, tablicach ogłoszeń w sołectwie
Grodziec, Mnichus i Chobie, w BIP Urzędu Miasta i Gminy Ozimek oraz w „Gazecie Wyborczej”
i „Nowej Trybunie Opolskiej”.
Do wyłożonego projektu zgłoszono łącznie 84 uwagi (w tym 1 uwaga po VI wyłożeniu w trybie
strategicznej oceny na środowisko) dotyczące przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową, planowanych dróg oraz braku w projekcie planu rezerwy pod planowaną
obwodnicę Grodźca w ciągu drogi krajowej Nr 46.
Rozstrzygnięcia Burmistrza Ozimka o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej uwagi musiały
brać pod uwagę ustalenia obowiązującego studium. W trakcie sporządzania planu miejscowego
została uchwalona (24 marca 2014 r.) druga edycja studium różniąca się od wcześniej
obowiązującego. Projekt planu został skorygowany i dostosowany do aktualnych ustaleń studium.
Do projektu planu wprowadzone zostały regulacje dotyczące planowanej obwodnicy wsi Grodziec
w ciągu drogi krajowej Nr 46 (po uzyskaniu wymaganych zgód Ministra Środowiska i Marszałka
Województwa Opolskiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne). Zmiany projektu
spowodowały, że wcześniejsze rozstrzygnięcia Burmistrza dot. uwzględnienia lub
nieuwzględnienia niektórych uwag nie były zgodne z aktualnym projektem planu.
Wobec powyższego, Burmistrz Ozimka ponownie przeanalizował zgłoszone uwagi i
Zarządzeniem Nr BO.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag
złożonych do wyłożonego sześciokrotnie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec oraz Zarządzeniem Nr BO.0050.10.2017 z
dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych
do wyłożonego sześciokrotnie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec ponownie rozpatrzył wszystkie złożone
uwagi w oparciu o aktualne ustalenia studium i projekt planu miejscowego.
Przy sporządzaniu projektu planu, sporządzający związany jest ustaleniami obowiązującego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalenia
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych” oraz z art.15
ust. 1 „Wójt, burmistrz albo prezydent sporządza projekt planu miejscowego, ... zgodnie z
zapisami studium oraz przepisami odrębnymi,....”, wobec czego w projekcie planu nie można
przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową działek, o których mowa w nieuwzględnionych
wnioskach, a położonych w terenach wyłączonych w studium spod takiego zagospodarowania.
Ostatecznie Burmistrz Ozimka uwzględnił w całości 54 uwagi oraz w części 7 uwag (w tym 1
zgłoszona w trybie prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) dotyczących
przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i planowanych dróg. Nie uwzględnił
w całości 23 uwag oraz częściowo 7 uwag (w tym 1 zgłoszona w trybie prowadzonej strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko) dotyczących m.in. przeznaczenia nieruchomości rolnych na
działki budowlane (zmiana przeznaczenia terenu byłoby niezgodna z ustaleniami obowiązującego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek),
wykreślenia z ustaleń planu ochrony budynków zabytkowych (obiekty ujęte w „Gminnej ewidencji
zabytków”).

5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W wyniku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grodziec w
gminie Ozimek, nie będą występować transgraniczne oddziaływania na środowisko, wobec czego
dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
Monitoring i ocena realizacji zapisów planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec w
gminie Ozimek, powinna być zadaniem wyznaczonej osoby z Urzędu Gminy, jako organu
kontrolującego realizację zapisów planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy. Z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza aktualności dokumentów
planistycznych winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję samorządu. Proponuje
się, aby w ramach tej analizy przeprowadzać również ocenę wpływu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko. Monitorowanie oddziaływania ustaleń planu na środowisko
prowadzone będzie zatem cyklicznie w odstępach kilkuletnich, co odpowiada długiemu okresowi
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realizacji ustaleń tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia znacznego negatywnego wpływu na
środowisko, może zajść konieczność kolejnej zmiany planu, natomiast w przypadku braku
istotnych negatywnych oddziaływań, można kontynuować realizację ustaleń przyjętej wersji.
Monitoring i ocena realizacji planu będzie oparta o analizę wykonalności założonych ustaleń
planu oraz odpowiednio dobranych wskaźników stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników
przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2013 rok.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Planu. Lista ta nie
jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji planu, a także powinna być
zweryfikowana przy zmianie Planu.

Tabela 1. Przykładowe wskaźniki realizacji planu (zrównoważonego rozwoju wsi Grodziec)
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju wsi
Liczba i powierzchnia obszarów i obiektów chronionych
Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1
mieszkańca [m3/m/rok]
Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych na 1 mieszkańca
[m3/m/rok]
Długość sieci kanalizacyjnej [km]
Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
% skanalizowania terenu
Długość sieci wodociągowej [km]
Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]
Liczba posadzonych drzew [szt.]
Liczba wyciętych drzew [szt.]
Zalesienia [ha]

2013

2017

Poniżej przedstawiono kilka dodatkowych, przykładowych wskaźników, które także mogą być
wykorzystane przy monitorowaniu skutków realizacji postanowień Planu:
• zmiany struktury użytkowania gruntów (% lub ha):
- gruntów ornych,
- użytków zielonych,
- lasów, zadrzewień i innych,
- terenów zabudowy mieszkalnej,
- terenów produkcyjnych i usługowych.
• liczba realizowanych przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej,
• wysokość nowych budynków mieszkalnych, pokrycia dachów,
• wskaźnik zabudowy i intensywności zabudowy w obrębie działki,
• powierzchnia biologicznie czynna w obrębie poszczególnych działek.

z up. Burmistrza Ozimka
/-/ Jarosław Wita
Zastępca Burmistrza
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