UZASADNIENIE
do dokumentu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwałą Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27
na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
oddziaływania na środowisko.

dla wsi Grodziec” przyjętego
lutego 2017 r., sporządzone
r. o udostępnianiu informacji
środowiska oraz o ocenach

Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Grodziec zapewniony był poprzez:
1. Możliwość składania wniosków do opracowywanego dokumentu, która została zagwarantowana
przez podanie do publicznej wiadomości Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza Ozimka z dnia
15 maja 2008 r. 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, w 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.
2. Możliwość składania uwag do opracowywanego dokumentu, która została zagwarantowana
poprzez siedmiokrotne wyłożenie do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec” (lub jego fragmentów) wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, 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.,
- 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 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. 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”).
Stwierdza się, że spełnione zostały wymogi 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 w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu
pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec”.
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