
UCHWAŁA NR XXIII/141/2017
RADY GMINY CISEK

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cisek

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 i poz. 1579) oraz art. 32 ust. 2 i 3 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) Rada Gminy Cisek 
uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przekazanej  przez Wójta Gminy Cisek analizy aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek uznaje się za nieaktualne w całości  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek przyjęte uchwałą Rady Gminy 
Cisek  Nr XXXVII/217/2002 z dnia 9 października 2002 r.

§ 2. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek 
i planów miejscowych (2010 - 2016) stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
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Rozwita Szafarczyk
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1. WSTĘP 

1.1. Wprowadzenie 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778) co najmniej raz w czasie trwania kadencji, wójt, 

burmistrz lub prezydent dokonuje oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. W tym celu wykonuje 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu 

planów miejscowych, a także opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach zadań rządowych i 

zadań samorządu województwa oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 

miejscowego. W szczególności bada również zgodność studium  z wymogami wynikającymi z 

przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 

1233).  

 Po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, wójt przekazuje wyniki analiz Radzie Gminy, która podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 

nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do aktualizacji. 

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777) znaczenie Oceny aktualności studium i planów miejscowych uległo wzmocnieniu. 

Każdorazowo w procedurze sporządzania planu miejscowego wymagane jest bowiem 

uzasadnienie o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w którym przedstawia się m.in. zgodność z wynikami analiz zawartych w Ocenie aktualności. 

1.2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest dokonanie okresowej oceny aktualności dokumentów 

planistycznych posiadanych przez gminę Cisek, w tym w szczególności: Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa ocena dokonywana jest w czasie trwania VII 

kadencji Rady Gminy obejmującej lata 2014-2018. 

Istota podejmowanego tematu nie polega jedynie na wykonaniu delegacji ustawowej, lecz 

umożliwia retrospektywne spojrzenie na zmiany jakie zaszły podczas trwania kadencji w 

przestrzeni gminy oraz pozwala na ocenę uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu 

na ich przydatność w realizacji celu jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego i rozwoju 

zrównoważonego w gminie w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i 

zewnętrznych. Szczególne znaczenie dla rozwoju gminy ma studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, pełni bowiem niezwykle istotną rolę koordynacyjną w 

stosunku do planów miejscowych oraz zawiera wytyczne do prowadzenia polityki przestrzennej w 

gminie. Okresowa ocena, w nawiązaniu do złożonych wniosków oraz zaistniałych uwarunkowań, 

umożliwia identyfikację potrzeb w zakresie aktualizacji studium i planów miejscowych, pozwala 

na opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych oraz stanowi punkt 

wyjścia do podjęcia działań zmierzających do ich aktualizacji. 
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Przedmiotem niniejszej oceny aktualności jest: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek, 

zwane w dalszej części Studium, przyjęte uchwałą Nr XXXVII/217/2002 Rady Gminy 

Cisek z dnia 9 października 2002 r.  

oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. uchwalona 

uchwałą Nr VIII/38/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 30.06.2003 r 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III”, zlokalizowanego w 

sołectwie Kobylice w gminie Cisek, uchwalony uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy 

Cisek z dnia 05.12.2005r. 

Analizowane Studium sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym przez Autorską Pracownię Architektury i Urbanistyki pod 

kierunkiem mgr inż.arch. Marii Oleszczuk. 

 

Zakres merytoryczny obejmuje: 

 analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym identyfikację 

potencjalnych konfliktów przestrzennych, 

 analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 analizę wydanych pozwoleń na budowę, 

 badanie zgodności zawartości i ustaleń Studium z wymogami wynikającymi z przepisów 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 analiza aktualności Studium w zakresie zgodności z polityką przestrzenną państwa           

i regionu, 

 analiza aktualności Studium w zakresie możliwości realizacji zadań własnych samorządu 

gminy oraz stopnia zaspokojenia potrzeb rozwojowych gminy, 

 badanie zgodności Studium i planów miejscowych w odniesieniu do obowiązującego 

stanu prawnego, 

 ocenę postępu w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 analizę złożonych wniosków o zmianę Studium lub planu miejscowego, 

 sporządzenie wieloletniego programu opracowywania planów miejscowych. 

Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmuje okres od 1 listopada 2010 r. do 30 lipca 2016 r., 

co odpowiada całej VI i połowie VII kadencji Wójta i Rady Gminy. Przy ocenie postępów w 

sporządzaniu planów miejscowych wyniki analiz odniesiono do poprzedniego okresu 

badawczego. Ze względu na dostępność danych statystycznych niektóre analizy 

przeprowadzono do pełnych okresów rocznych. 

Zakres przestrzenny dotyczy obszaru w granicach administracyjnych gminy Cisek, w podziale na 

poszczególne obręby ewidencyjne. 

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w formie opisowej i graficznej.  
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1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę prawną opracowania niniejszej oceny aktualności studium i planów miejscowych 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778). 

Podstawę merytoryczną przeprowadzonych analiz stanowią w szczególności: 

 rejestr złożonych wniosków o zmianę Studium lub zmianę bądź opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 rejestr decyzji o warunkach zabudowy, 

 rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 wykaz pozwoleń na budowę, 

 ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjęta Uchwałą 

Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski 2012, z 27 kwietnia 2012 

r. poz. 252), 

 Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą Nr 

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

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjęty Uchwałą          

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

 Projekt Strategii rozwoju gminy Cisek na lata 2016-2025, 

 obowiązujące przepisy odrębne, 

 informacje prasowe i internetowe, a także konsultacje z pracownikami Urzędu Gminy w 

sprawie aktualnych problemów rozwoju przestrzennego gminy. 
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2. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

GMINY CISEK 

2.1. Wprowadzenie 

 Zmiany w przestrzeni dokonują się na skutek upływu czasu, działania sił przyrody, 

oddziaływania inwestycji poczynionych wcześniej na danym terenie oraz świadomych działań 

zmierzających do planowanego zagospodarowania przestrzeni. Te ostatnie dokonują się            

w wyniku realizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na 

budowę, zmianę sposobu użytkowania, rozbiórkę) wydawanych w oparciu o plany miejscowe,         

a w przypadku ich braku, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Występują również sytuacje, w których dokonane inwestycje mają charakter samowoli 

budowlanych, co jest szczególnie istotne w przypadku gdy są one sprzeczne z przeznaczeniem         

i zasadami zagospodarowania terenu ustalonymi w planie miejscowym. 

 Przedstawiona w rozdziale 2.2. analiza ma na celu przedstawienie faktycznych zmian         

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cisek w odniesieniu do podstawowych elementów 

struktury przestrzennej, takich jak: obszarów osadniczych, w tym mieszkaniowych, 

produkcyjnych, usługowych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obszarów przyrodniczo cennych, 

obszarów i obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym, systemów komunikacji oraz 

infrastruktury technicznej.  

W rozdziale 2.3 odniesiono się do wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, a w rozdziale 2.4 przedstawiono wyniki analizy wydanych pozwoleń na budowę pod 

kątem ilościowym i jakościowym. 

Zakres czasowy przeprowadzonych analiz obejmuje okres 6 lat tj. od 1 listopada 2010 r. do 31 

lipca 2016 r., przy czym ze względu na dostęp do danych statystycznych podawanych w ujęciu 

rocznym część informacji dotyczy okresu od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2016 r. 

2.2. Charakterystyka zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy  

2.2.1. Mieszkalnictwo i tereny mieszkaniowe 

W zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Cisek w badanym okresie nie zaobserwowano 

istotnych zmian w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej. Realizacje nowych budynków 

mieszkalnych skupiały się głównie na obszarze wsi Cisek oraz we wsiach o bardzo dobrej 

dostępności w stosunku do Kędzierzyna Koźle i dróg krajowych, w tym w Kobylicach oraz Łanach 

i Roszowickim Lesie. Były one podejmowane przez osoby indywidualne i dotyczyły głównie 

zabudowy jednorodzinnej, przy czym największe skupienie nowej zabudowy powstało w 

Kobylicach. 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy generalnie nie uległa zmianie, na utrzymanie stanu 

wpłynęły nowo wybudowane budynki mieszkalne, jak również budynki wyburzone. Według 

danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych1 w roku 2010 w gminie Cisek istniało 1946 

mieszkań, a pięć lat później tylko o 1 mieszkanie więcej. W latach 2010-2015 do użytkowania 

oddano łącznie 29 mieszkań w 27 budynkach mieszkalnych, jednocześnie m.in. na skutek 

zniszczeń wywołanych powodzią, dokonano rozbiórki 28 budynków mieszkalnych. 

                                                   
1  www.stat.gov.pl 
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Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe gminy Cisek 

Nazwa 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Budynki mieszkalne  
i mieszkalno-usługowe 

1858 1837 1836 1829 1828 1830 

różnica  
-21 -1 -7 -1 2 

Liczba mieszkań 1 946 1 945 1 946 1 941 1 941 1 945 

różnica  
-1 1 -5 0 4 

Budynki mieszkalne 
oddane do użytkowania 

8 5 3 3 4 4 

Mieszkania oddane do 
użytkowania 

8 5 4 3 4 5 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  

Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę ludności gminy oraz niewielki napływ migracyjny 

można stwierdzić, że z wyjątkiem niewielkich korekt wynikających z wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy, nie jest wskazane wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę w 

zakresie większym niż w obowiązującym Studium. 

2.2.2. Produkcja oraz składy i magazyny 

W badanym okresie na terenie gminy Cisek nie nastąpił rozwój funkcji przemysłowej ani 

składowo-magazynowej. Jest to związane głównie z niekorzystną lokalizacją gminy w stosunku 

do drogowego i kolejowego układu komunikacyjnego, zagrożeniem powodziowym oraz 

sąsiedztwem Kędzierzyna Koźle, który przyciąga na swój teren dużych przedsiębiorców. 

Funkcjonująca na terenie gminy kopalnia kruszywa planuje jednak zwiększenie wydobycia, w tym 

eksploatację nowego złoża, co wymaga uwzględnienia w Studium.  

2.2.3. Usługi 

Funkcja usługowa na terenie gminy Cisek jest rozwinięta na poziomie spełniającym podstawowe 

potrzeby mieszkańców. W badanym okresie główne inwestycje podejmowane przez władze 

gminy dotyczyły poprawy dostępności do obiektów społeczno-kulturalnych w tym: wybudowano 

obiekt wielofunkcyjny w Łanach (2010) z remizą strażacką, biblioteką, ośrodkiem zdrowia i 

świetlicą wiejską. Zmodernizowano świetlice wiejskie w Podlesiu i Przewozie (2010 - 2011). 

Zrealizowano również kilka inwestycji na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: 

wybudowano nową remizę strażacką a w Nieznaszynie oraz rozbudowano dom wielofunkcyjny w 

Roszowickim Lesie z przeznaczeniem na remizę. 

W 2014r ze środków pochodzących z funduszu na likwidację szkód powodziowych wybudowano 

nowe przedszkole gminne w Cisku na 100 miejsc.  

 Na terenie gminy powstał jeden nowy obiekt o przeznaczeniu usługowo-handlowym, 

zrealizowano również kilka budynków mieszkalnych z usługami, w tym w szczególności usługami 

zdrowia i obsługi ludności. W poszczególnych miejscowościach funkcjonują niewielkie obiekty 

handlowe, przy czym mieszkańcy w znacznym stopniu korzystają z oferty dużych sklepów 

sieciowych zlokalizowanych na terenie Kędzierzyna Koźle. 

Warte podkreślenia jest również powstanie rodzinnego domu opieki Siedlisko dla osób starszych 

(2012-2015) w Landzmierzu oraz Domu Przyjęć Victoria w Łanach (2011-2014). 

2.2.4. Tereny sportowe i rekreacyjne 

W badanym okresie na terenie gminy Cisek odnotowano wzrost liczby i powierzchni terenów 

sportowych i rekreacyjnych, w tym w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” 

wybudowano boisko na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie (2011-
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2012). Urządzono place zabaw dla dzieci w Cisku, Nieznaszynie, Przewozie wzbogacając je o 

nowe urządzenia, wybudowano także nowy plac zabaw przy szkole podstawowej w Roszowickim 

Lesie.  Zagospodarowano centra wsi Błażejowice, Landzmierz, Łany, Nieznaszyn i Roszowice, 

plac przy Urzędzie Gminy w Cisku oraz plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Roszowickim 

Lesie.  

2.2.5. Rolnictwo 

W zakresie rolnictwa na terenie gminy Cisek zrealizowano kilka obiektów o funkcji rolniczej, w 

tym mieszalnia pasz, suszarnie zboża, silosy na zboże, paszę i kiszonki, budynki inwentarskie, w 

tym zarówno do hodowli bydła jak i chowu tuczników. Inwestycje rolnicze koncentrowały się  

głównie w Przewozie, Cisku i Dzielnicy. 

W kilku miejscach stwierdzono występowanie konfliktu funkcjonalno-przestrzennego związanego 

ze współistnieniem w zwartej zabudowie gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję 

zwierzęcą oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W powyższym zakresie konieczne jest 

wypracowanie rozwiązań mających na celu umożliwienie rolnikom relokacji istniejących obiektów 

inwentarskich na tereny położone w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. Zadanie to wymaga 

zmiany Studium wykonania planów miejscowych w celu wyznaczenia nowych terenów pod 

rozwój produkcji zwierzęcej. 

2.2.6. Dziedzictwo kulturowe i zabytki 

W badanym okresie przy udziale dotacji z gminy Cisek, środków pochodzących z PROW, 

RPOWO oraz w nieznacznym stopniu z OWKZ, zrealizowano kilka inwestycji związanych z 

ochroną zabytków2, w tym: 

 W latach 2011-2012 w Cisku powstało Muzeum Wsi Joannitów upamiętniające 

przynależność Ciska od 1241 r. do Joannitów z Grobnik. Ekspozycja muzealna obejmuje 

historyczny sprzęt, wyroby, ubrania oraz bogatą dokumentację druków, m. in. akt lokacji 

wsi Cisek, nadany Zakonowi Joannitów przez Mieszka II, zabytkową bramę oraz figurę 

świętego Floriana z 1795 r.  

 W 2013r przebudowano budynek byłej szkoły podstawowej w Dzielnicy przy ul. Wiejskiej 

na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Lokalnej Grupy Działania.  

 Parafia Rzymskokatolicka. pw. Nawiedzenia NMP w Cisku przeprowadziła remont 

konstrukcji ścian budynku kościoła (1 etap). 

Gmina Cisek nie posiada aktualnego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, co utrudnia 

kompleksowe podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie spójnej polityki 

poprzez wprowadzenie zadań ochronnych do dokumentów planistycznych. Odnotowano także 

zmiany w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków prowadzonych 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, skutkujących koniecznością aktualizacji gminnej 

ewidencji zabytków. W powyższym zakresie konieczne jest dokonanie zmian w Studium gminy 

Cisek 

2.2.7. System komunikacji i infrastruktury technicznej 

System komunikacyjny obsługujący obszar gminy Cisek nie uległ zmianie. Ze względu na szkody 

popowodziowe w badanym okresie od roku 2010 konieczne było przeprowadzenie remontów i 

przebudowy ulic i dróg gminnych m.in. w Cisku i Miejscu Odrzańskim, jak również w Podlesiu, 

Landzmierzu i Roszowicach. Wybudowano także fragmenty dróg transportu rolnego w Łanach, 

Roszowickim Lesie, Nieznaszynie. 

                                                   
2 Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014, 

Zarząd Województwa Opolskiego 
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W 2014 roku ukończona została budowa nowego mostu na rzece Odrze w ciągu drogi 

powiatowej nr 1404 O łączącego gminy Cisek i Bierawa, co wpłynęło na poprawę dostępności 

komunikacyjnej gminy. 

W badanym okresie rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w tym zrealizowano kolektor 

ciśnieniowy pod rzeką Odrą do nowej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu oraz 

skanalizowano wsie Kobylice i Landzmierz. Jest to szczególnie istotne ponieważ gmina ma jeden 

z najniższych wskaźników uzbrojenia w zbiorczą kanalizację sanitarną w województwie opolskim. 

Nastąpiła zmiana przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV, która została wybudowana poza 

terenem gminy Cisek, co wymaga zmiany w stosunku do stanu zapisanego w Studium 

2.2.8. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

W latach 2006 – 2013 na terenie gminy Cisek zrealizowano kilka ważnych inwestycji w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej w tym wybudowano wzdłuż rzeki Odry 8,76km lewostronnego wału 

przeciwpowodziowego Cisek – Dzielniczka oraz 1,34 km wału we wsi Miejsce Odrzańskie. 

 

2.3. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy  

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego oraz braku obowiązku jego sporządzenia, 

ustalenie warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć 

inwestycyjnych może następować w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy zaznaczyć, że z ustawy nie wynika 

konieczność uwzględniania zapisów Studium podczas sporządzania decyzji, ani zachowania z 

nim zgodności. Powyższy stan prawny może prowadzić do sytuacji, w których decyzje stoją w 

sprzeczności ze Studium, a organ właściwy do ich  wydania nie ma podstawy do wydania decyzji 

odmownej, co w konsekwencji może spowodować kolizję pomiędzy tymi dokumentami i nieład 

przestrzenny. 

 W latach 2010-poł.2016 w gminie Cisek wydano łącznie 134 decyzje o warunkach 

zabudowy, które zestawiono w Tabeli 23 oraz 8 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

które zestawiono w Tabeli 3. Spośród wydanych 134 decyzji, 70 dotyczyło budowy nowych 

budynków i obiektów infrastruktury, natomiast 64 przebudowy obiektów istniejących. W obu 

przypadkach liczba decyzji wydanych w latach 2010-2012 była zdecydowanie wyższa niż w 

latach 2013-2015, co szczególnie widoczne jest w przypadku decyzji na przebudowy. Na 

powyższy stan wpływ mogła mieć powódź z 2010r w wyniku której konieczne było wykonanie 

prac remontowych i przebudowy budynków.  Generalnie zauważalny jest spadek liczby 

wydawanych rocznie decyzji, również w stosunku do poprzedniego okresu badawczego. Nie 

wynika to jednak z uchwalania nowych planów miejscowych, lecz raczej zmniejszonej aktywności 

inwestycyjnej mieszkańców i mniejszej ich liczby.  

 Najwięcej decyzji wydanych zostało dla inwestycji położonych na terenie wsi Cisek (35), 

kolejną grupę stanowią miejscowości Kobylice (15), Łany (14), Przewóz (14) oraz Landzmierz 

(11) i Roszowicki Las (10). Porównując te dane do poprzedniego okresu badawczego należy 

stwierdzić, że zdecydowanie zwiększyła się ilość planowanych inwestycji na terenie wsi gminnej 

Cisek, utrzymała się wysoka aktywność inwestycyjna na terenie wsi Kobylice i Łany, wzrosła ilość 

decyzji na terenie wsi Przewóz i Landzmierz, natomiast spadła w Roszowickim Lesie. W 

pozostałych miejscowościach nie odnotowano znaczących różnic.  

                                                   
3 W zestawieniu nie ujęto decyzji odmownych, przenoszących decyzje na innego inwestora oraz zmieniających i 

uchylonych. 
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Analizując aktywność na obszarze gminy Cisek w dłuższej perspektywie można przyjąć, że 

wymienione powyżej miejscowości należą do najbardziej atrakcyjnych, przy czym zdecydowanie 

wyróżniają się wsie Cisek, Kobylice i Łany, dla których należałoby sporządzić plany miejscowe. 

Są to wsie o największym potencjale rozwojowym ze względu na istniejące już zakłady 

wydobywcze i produkcyjne, bliskość Kędzierzyna Koźla oraz najwyższą liczbę ludności. Wsie 

Łany i Kobylice posiadają również korzystną lokalizację w stosunku do drogi krajowej nr 45 relacji 

Opole-Racibórz. 

Tabela 2. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2016 r. 

Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
I połowa 

2016 
Łącznie 

Błażejowice 0 0 0 0 0 2 0 2 

Cisek 7 7 10 5 3 2 1 35 

Dzielnica 1 1 1 3 0 0 0 6 

Kobylice 4 2 2 2 1 3 1 15 

Landzmierz 2 2 2 2 2 0 1 11 

Łany 3 1 4 0 2 3 1 14 

Miejsce Odrzańskie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nieznaszyn 0 1 1 1 2 0 0 5 

Podlesie 0 0 0 1 1 0 0 2 

Przewóz 0 3 2 4 2 1 2 14 

Roszowice 2 2 0 0 2 0 0 6 

Roszowicki Las 3 4 1 0 0 2 0 10 

Steblów 1 2 1 1 1 1 2 9 

Sukowice 0 0 3 1 0 1 0 5 

Suma: 23 25 27 20 16 15 8 134 

Źródło: opracowanie własne 

 Większość decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła budowy bądź przebudowy 

budynków mieszkalnych z zabudową towarzyszącą. Do innych ciekawszych przedsięwzięć 

zaliczono w zakresie usług budowę przedszkola w Cisku, mini browaru z kręgielnią i zapleczem 

gastronomicznym, domu opieki dla seniorów, pracowni protetycznej oraz gabinetów lekarskich i 

stomatologicznych, budynku handlowego, obiektów agroturystycznych, warsztatu 

samochodowego i stacji diagnostycznej. Wydano także decyzje na budowę obiektu do produkcji 

kabli elektrycznych oraz przebudowę hali produkcyjnej na potrzeby działalności stolarskiej. 

Planowana jest także budowa kilku silosów zbożowych i na kiszonki, paszarni oraz budynków 

inwentarskich (m.in. obora 130 DJP w Przewozie). 

Rysunek 1. Struktura wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w podziale na funkcje 
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Rysunek 2.  

Struktura przestrzenna wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego.  

/źródło: opracowanie własne/ 

 

 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły głównie budowy wałów 

przeciwpowodziowych oraz planowanych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci 

kanalizacji sanitarnej, stacji bazowej telefonii komórkowej oraz przepustów drogowych na potoku 

Dzielniczka. Wydano również decyzję na budowę zespołu boisk Orlik oraz trasy rowerowej na 

koronie wału. 

Tabela 3. Zestawienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w okresie od 01.01.2010 r. do 

30.06.2016 r. 

Rok 
wydania 

Zakres decyzji 

2010 

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Landzmierz 

budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego Koźle-Landzmierz 

budowa dodatkowych punktów oświetlenia boiska w Łanach 

2011 

budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012” 

budowa lewostronnego obwałowania rz. Odry w km. 65+500 do 67+000 oraz wału bocznego w 
Miejscu Odrzańskim 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej firmy PTC Sp. zo.o. w Cisku 

2015 

budowa przepustu na Potoku Dzielniczka w m.Łany w ciągu drogi  gminnej nr 108209O 

budowa przepustu na Potoku Dzielniczka w m.Łany w ciągu drogi  gminnej wewnętrznej 

źródło: opracowanie własne 
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Należy zaznaczyć, że decyzje które nie zostały „zrealizowane” poprzez wydane na ich podstawie 

pozwolenie na budowę i które są sprzeczne z ustaleniami uchwalonego w późniejszym okresie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są przez niego znoszone. Natomiast 

decyzje zgodne z planem utrzymują swoją moc, przy czym wydanie pozwolenia na budowę 

następuje już na podstawie zapisów planu miejscowego. 

Ze względu na swój indywidualny i postulatywny charakter decyzje o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu nie stanowią miarodajnego źródła informacji o zaistniałych zmianach 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, które w lepszym stopniu odzwierciedlać będzie 

analiza wydanych pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania bądź rozbiórkę. Niosą 

natomiast informację o atrakcyjności inwestycyjnej terenów, dla których nie ma sporządzonego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2.4. Analiza wydanych pozwoleń na budowę  

 Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane 

mające na celu realizację inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego można 

rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzji takiej nie 

wymagają inwestycje wyszczególnione w art. 29 ustawy, przy czym realizacja części z nich 

możliwa jest po dokonaniu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

zgłoszenia robót budowlanych.  

Dla potrzeb badania, które dotyczy okresu wstecznego jako podstawę analizy przyjęto stan 

prawny zawarty w tekście jednolitym ustawy Prawo budowlane z 2010r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623). Należy jednak zaznaczyć, że od dnia 28 czerwca 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

443) zakres inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę uległ znaczącemu rozszerzeniu. 

Zgodnie z przyjętym założeniem oraz stanem prawnym aktualnym w czasie trwania większości 

okresu badawczego, można w uproszczeniu stwierdzić, że pozwolenia na budowę wymagały 

m.in.: 

 przedsięwzięcia, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

obszar Natura 2000, 

 budowa budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych, administracyjno-biurowych, 

budynków przeznaczonych na funkcje kulturalne i oświatowe, budynków sportowych, 

produkcyjnych, warsztatów, magazynów itp., 

 budowa garaży, 

 budowa dróg, lotnisk, sieci komunikacji kolejowej, 

 budowa zjazdów z dróg oraz parkingów powyżej 10 stanowisk, 

 budowa sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 

 rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 8 m lub wpisanych do 

rejestru zabytków. 

Nie było natomiast wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację inwestycji 

polegających m.in. na: 

 budowie niewielkich budynków gospodarczych, 

 obiektów małej architektury 

 wykonaniu przyłączy do budynków, 

 budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 budowie niewielkich przydomowych zbiorników na gaz,  

 budowie przydomowych basenów i oczek wodnych, 

 budowie ogrodzeń, 
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 budowie boisk szkolnych i rekreacyjnych, kortów tenisowych, bieżni, 

 realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

 remoncie obiektów budowlanych oraz wykonywaniu docieplenia niskich budynków. 

Począwszy od 28 czerwca 2015r, przy spełnieniu dodatkowych warunków dotyczących lokalizacji 

na działce oraz powierzchni zabudowy, pozwolenia na budowę nie wymagają również m.in. 

jednorodzinne budynki mieszkalne, garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany, zjazdy z dróg. 

Pomimo braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, inwestycje te również znacząco 

wpływają na kształt, jakość i sposób funkcjonowania otaczającej przestrzeni, nie pozostają 

bowiem wobec niej obojętne. Obiekty te mogą wzbogacać, podnosić walory estetyczne i 

przestrzenne danego miejsca, bądź, przy niewłaściwym wykonaniu rozumianym przez prymat 

funkcji użytkowych, prowadzić do jej degradacji. Pod tym względem, zmiany następujące w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cisek należy ocenić pozytywnie. Sukcesywne, w coraz 

szerszym zakresie podejmowane działania termomodernizacyjne wraz z wymianą stolarki 

wpływają na poprawę stanu technicznego i estetyki budynków. Wymiana starych ogrodzeń, nowo 

powstające obiekty małej architektury, oświetlenie zewnętrzne budynków oraz planowe 

urządzenie terenu, w tym wymiana nawierzchni oraz nasadzenia zieleni, w ogromnym stopniu 

wpływają na szeroko pojmowane zagospodarowanie terenu i percepcję przestrzeni.  

W niniejszej ocenie aktualności, ze względu na dostępność danych, szczegółowej analizie 

poddano jedynie obiekty, dla których istniał i nadal istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na 

budowę, jako najmocniej wpływające na zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni gminy, 

pamiętając jednak o szczególnym znaczeniu pozostałych.  

Analizę wydanych pozwoleń na budowę przeprowadzono w aspekcie ilościowym obrazując liczbę 

podejmowanych inwestycji oraz ich rozkład w czasie i w przestrzeni, a także pod względem 

jakościowym, wskazującym na charakter i zakres inwestycji.  

W przeprowadzonym badaniu każde z wydanych pozwoleń budowlanych zakwalifikowano          

w pierwszej kolejności do jednej z dwóch kategorii przedsięwzięć, tj. budowa nowych obiektów 

budowlanych lub przebudowa obiektów istniejących. Następnie, w ramach każdej z kategorii, 

poszczególne przedsięwzięcia przyporządkowano do określonych grup funkcjonalnych. 

Dokonując powyższej kwalifikacji przyjęto następujące założenia: 

 inwestycje polegające na budowie budynku mieszkalnego z przyłączami infrastruktury 

technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej, traktowano jako całość i kwalifikowano do 

funkcji mieszkaniowej; 

 inwestycje polegające na budowie budynku mieszkalnego (rozumianego jak wyżej)          

z garażem/budynkiem gospodarczym, rozdzielano otrzymując rzeczywistą liczbę nowych 

budynków mieszkalnych i garażowych bądź gospodarczych; 

 inwestycje objęte jednym pozwoleniem na budowę, dotyczące np. rozbiórki budynku          

i budowy bądź przebudowy innego budynku, budowy budynku mieszkalnego oraz 

budynku warsztatu samochodowego, rozdzielano przyporządkowując każdą z osobna do 

właściwych kategorii i funkcji. 

W efekcie przeprowadzonej analizy otrzymujemy wynik wskazujący faktyczną ilość i charakter 

podejmowanych inwestycji, który jednak nie będzie zgodny z liczbą wydanych pozwoleń na 

budowę. 
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2.4.1. Analiza ilościowa 

 W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2016 r. w odniesieniu do obszaru gminy 

Cisek odnotowano 132 pozwolenia na budowę lub przebudowę wydane przez Starostę Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz 6 pozwoleń wydanych przez Wojewodę Opolskiego dla 

inwestycji w pasie dróg wojewódzkich i krajowych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych. 

Powyższa liczba nie uwzględnia postanowień dotyczących sprostowań oczywistych pomyłek, 

decyzji odmownych ani uchylonych.  

Tabela 4. Struktura pozwoleń na budowę wydanych w okresie 01.01.2010 r. - 30.06.2016 r.  

Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Łącznie 

Błażejowice  
     

2 
 

2 

Cisek 5 9 8 9 4 2 
 

37 

Dzielnica 
 

2 
 

4 
   

6 

Kobylice 2 
 

1 2 4 2 2 13 

Landzmierz 2 2 3 2 
 

1 1 11 

Łany 1 4 2 1 1 2 1 12 

Miejsce Odrzańskie 
     

1 
 

1 

Nieznaszyn 
  

2 2 1 1 
 

6 

Podlesie 
    

1 
 

1 2 

Przewóz 
 

3 2 1 5 
 

2 13 

Roszowice 1 1 
  

2 
  

4 

Roszowicki Las 4 6 1 1 
 

2 
 

14 

Steblów 
 

3 1 
 

2 
  

6 

Sukowice 
  

3 1 
 

1 
 

5 

Suma: 15 30 23 23 20 14 7 132 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba pozwoleń na budowę jest zbliżona do liczby wydanych w badanym okresie decyzji o 

warunkach zabudowy (134), a większość wydanych decyzji o warunkach zabudowy kończy się 

wydaniem pozwolenia na budowę. Obrazuje to ciągłość procesu inwestycyjnego i chęć 

faktycznego podjęcia budowy/przebudowy przez poszczególnych inwestorów. Miejscowościami o 

najmniejszej liczbie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i podjętych inwestycji są wsie 

Miejsce Odrzańskie i Błażejowice. Z kolei najwięcej inwestycji podejmowanych było na terenie 

wsi gminnej Cisek oraz wsi Roszowicki Las, Przewóz, Kobylice i Łany. W stosunku do liczby 

decyzji o warunkach zabudowy w Roszowickim Lesie w dwóch pierwszych latach badawczych 

stwierdzono większą ilość wydanych pozwoleń.  

Na terenie większości miejscowości stwierdzono zmniejszenie liczby wydanych pozwoleń na 

budowę w latach 2014  - 2016, co można było zaobserwować już na etapie wydawanych decyzji 

o warunkach zabudowy, ale jednocześnie jest to skutek zmiany przepisów w 2015r 

dopuszczających realizacje dużej grupy inwestycji bez pozwolenia na budowę. 

Przedstawione w Tabeli 5 i 6 szczegółowe dane ilościowe obrazują rozkład przestrzenny 

podejmowanych inwestycji według  ich faktycznej liczby, która jest większa niż liczba wydanych 

pozwoleń, obejmuje bowiem często więcej niż jeden obiekt. 
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Rysunek 3  Struktura wydanych pozwoleń na budowę w podziale na miejscowości  

 
Źródło: opracowanie własne 

 Liczba inwestycji na które zostały wydane pozwolenia na budowę z uwzględnieniem 

charakteru i funkcji poszczególnych obiektów jest równa 153, a ich strukturę w podziale na 

poszczególne lata oraz miejscowości zamieszczono w Tabeli 5 i 6. Spośród wszystkich inwestycji 

92 dotyczyły budowy nowych obiektów, a 61 przebudowy obiektów istniejących. Porównując obie 

wartości można stwierdzić że stosunkowo dużą popularnością cieszą się przebudowy, polegające 

głównie na zmianie konstrukcji dachu lub związanej ze zmianą sposobu użytkowania. Realizacja 

tych inwestycji nie wiąże się jednak z zabudową powstającą na nowych działkach. Również duża 

część prowadzonych budów dotyczy terenów już wcześniej zainwestowanych. Powyższe 

oznacza, że faktyczne zapotrzebowanie na nowe działki budowlane jest zdecydowanie mniejsze 

niż można byłoby wnioskować na podstawie samej liczby pozwoleń.  

Tabela 5. Struktura inwestycji polegających na budowie nowych obiektów w okresie od 01.01.2010 r. do 

30.06.2016r.  
Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 suma 

Błażejowice  0 0 0 0 0 0 0 0 

Cisek 4 6 5 6 3 1 0 25 

Dzielnica 0 2 0 2 0 0 0 4 

Kobylice 1 0 2 2 4 2 2 13 

Landzmierz 1 1 2 1 0 0 0 5 

Łany 1 2 1 1 0 2 0 7 

Miejsce 
Odrzańskie 

0 0 1 1 0 1 0 3 

Nieznaszyn 0 0 0 0 0 1 0 1 

Podlesie 0 0 1 1 0 0 0 2 

Przewóz 0 0 1 1 5 0 2 9 

Roszowice 1 0 0 0 2 0 0 3 

Roszowicki Las 4 5 2 1 0 2 0 14 

Steblów 0 2 1 0 1 0 0 4 

Sukowice 0 0 1 0 0 1 0 2 

Suma: 12 18 17 16 15 10 4 92 

Źródło: opracowanie własne 
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Porównując wartości sumaryczne można stwierdzić, że największe nasilenie inwestycji 

polegających na budowie nowych obiektów występowało w miejscowościach Cisek, Kobylice 

oraz Roszowicki Las. Z kolei przebudowy najczęściej podejmowane były Roszowickim Lesie i w 

Cisku, a w następnej kolejności w Landzmierzu i Przewozie. 

Tabela 6 Struktura pozwoleń na przebudowę obiektów istniejących wydanych w okresie od 01.01.2010 r.           

do 30.06.2016r. 
Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 suma 

Błażejowice  0 0 0 0 0 2 0 2 

Cisek 3 3 0 4 1 2 0 13 

Dzielnica 0 1 1 2 0 0 0 4 

Kobylice 2 0 0 0 0 1 0 3 

Landzmierz 1 1 2 1 0 1 2 8 

Łany 0 2 0 0 1 0 1 4 

Miejsce 
Odrzańskie 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Nieznaszyn 0 0 0 2 1 0 0 3 

Podlesie 0 0 0 0 1 0 1 2 

Przewóz 0 3 1 1 3 0 0 8 

Roszowice 0 1 2 0 0 0 0 3 

Roszowicki Las 0 2 13 0 0 0 0 15 

Steblów 0 1 0 0 1 0 0 2 

Sukowice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma: 6 14 13 10 8 6 4 61 

Źródło: opracowanie własne 

 

2.4.2. Analiza jakościowa 

 Analiza przeprowadzona pod względem jakościowym ma na celu podział wydanych 

pozwoleń budowlanych według kryterium funkcjonalnego jak również wskazanie pojawiających 

się trendów w zakresie lokalizacji poszczególnych funkcji. Zagadnienie to jest szczególnie 

ciekawe i istotne w aspekcie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.  

Dokonując generalizacji można stwierdzić, że w badanym okresie ruch budowlany na terenie 

gminy Cisek generowany przez osoby fizyczne związany był głównie z realizacją zabudowy 

mieszkaniowej oraz gospodarczo-garażowej i odbywał się na obszarze wsi Cisek, Kobylice, Łany 

oraz Roszowicki Las, przy czym najwięcej nowych budynków mieszkalnych powstało w 

Kobylicach, a najwięcej budynków gospodarczych i garażowych w Cisku. Nowe obiekty o funkcji 

rolniczej, w tym mieszalnia pasz, suszarnie zboża, silosy na zboże, paszę i kiszonki, budynki 

inwentarskie oraz wiaty na maszyny rolnicze planowano głównie w Przewozie, Cisku i Dzielnicy. 

Nie wybudowano żadnego nowego obiektu produkcyjnego, choć można byłoby zakwalifikować do 

tej grupy mieszalnię pasz której inwestorem jest grupa producentów rolnych BUL-FARMS. 

Natomiast inwestycje usługowe planowane były głównie na terenie Ciska, w Roszowickim Lesie i 

w Łanach. Znaczącą grupę inwestycji stanowią przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury 

technicznej, które odnotowano głównie w Cisku, Kobylicach, Przewozie, Roszowickim Lesie. 

Analiza struktury funkcjonalnej przedsięwzięć podejmowanych w poszczególnych 

miejscowościach prowadzi również do wyznaczenia głównego profilu wsi i kierunku ich rozwoju. 
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Tabela 7 Struktura funkcjonalna przedsięwzięć podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca nowe budowy. 

Miejscowość Usługi Produkcja Mieszkalne Rolnicze 
Infrastru-

ktura 
gosp-garaż inne suma 

Błażejowice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cisek 3 0 3 3 8 8 0 25 

Dzielnica 0 0 1 2 0 1 0 4 

Kobylice 0 0 5 1 5 0 2 13 

Landzmierz 1 0 1 0 1 1 1 5 

Łany 0 0 4 0 0 2 1 7 

Miejsce Odrzańskie 0 0 0 0 2 0 1 3 

Nieznaszyn 0 0 0 0 0 1 0 1 

Podlesie 0 0 0 0 2 0 0 2 

Przewóz 0 0 0 3 3 3 0 9 

Roszowice 1 0 0 1 0 1 0 3 

Roszowicki Las 2 0 4 1 3 4 0 14 

Steblów 0 0 1 1 0 2 0 4 

Sukowice 0 0 1 0 0 1 0 2 

Suma: 7 0 20 12 24 24 5 92 

Źródło: opracowanie własne 

Do najważniejszych przedsięwzięć na terenie gminy Cisek zaliczyć należy: 

1) w zakresie działań samorządów oraz instytucji publicznych: budowa wałów 

przeciwpowodziowych, budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu, Kobylicach i Cisku 

(planowana), budowa przedszkola w Cisku, rozbudowa remizy straży pożarnej w 

Roszowickim Lesie; 

2) w zakresie inwestycji produkcyjnych oraz składowo-magazynowych: budowa mieszalni 

pasz; 

3) w zakresie usług: budowa pawilonu usługowo-handlowego w Cisku, Domu przyjęć w 

Łanach, Domu opieki w Landzmierzu oraz gabinetów lekarskich w Łanach i pracowni 

protetycznej w Kobylicach. Uzyskano również pozwolenia na przebudowę i rozbudowę dwóch 

warsztatów samochodowych, dwóch stolarni oraz stacji LPG w Roszowickim Lesie 

4) w zakresie obsługi komunikacji: przebudowa drogi powiatowej nr 1403, budowa mostu 

Cisek-Bierawa, budowa dróg dojazdowych do zabudowy oraz do gruntów rolnych; 

5) w zakresie inwestycji sportowo-rekreacyjnych: budowa Orlika w Roszowickim Lesie oraz 

oświetlenie boiska w Łanach; 

6) w zakresie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków: wykonano remont dach 

Mauzoleum rodziny Reibnitz w Miejscu Odrzańskim, wymiany witraży oraz wzmocnienia 

ścian w kościele w Cisku, a także przebudowy budynku z przeznaczeniem na Muzeum 

Joannitów w Cisku 

7) w zakresie produkcji rolniczej: mieszalnia pasz, suszarnie zboża, silosy na zboże, paszę i 

kiszonki, budynki inwentarskie (w tym o obsadzie zaliczanej do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko) oraz wiaty na maszyny rolnicze. 

 

Szczególnego podkreślenia wymagają inwestycje podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb 

lokalnych społeczności z zakresu usług sportu, oświaty czy też kultury, które pomimo niewielkiej 

liczby niewątpliwie istotnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców oraz jakość 

przestrzeni.  
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Rysunek 4 Struktura funkcjonalna inwestycji podejmowanych na terenie gminy Cisek w podziale na miejscowości 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W celach poznawczych sprawdzono również pochodzenie inwestorów, w tym w szczególności 

policzono pozwolenia budowlane wydane dla osób fizycznych, których miejsce zamieszkania 

znajduje się poza gminą Cisek. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że dla inwestorów 

„zewnętrznych” wydanych zostało łącznie 20 pozwoleń na budowę, z czego 10 dotyczyło 

budynków mieszkalnych, 4 altan rekreacyjnych, 4 obiektów usługowych, 1 budynek gospodarczy 

i 1 zjazd z drogi do budynku mieszkalnego.  Zakres planowanych inwestycji pozwala stwierdzić, 

że dla osób spoza gminy Cisek jest ona atrakcyjna raczej jako potencjalne miejsce zamieszkania 

i odpoczynku, niż podejmowania działalności. 
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Tabela 8. Struktura funkcjonalna przedsięwzięć podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca przebudowy obiektów istniejących. 

Miejscowość Usługi Produkcja Mieszkalne Rolnicze Infrastrukt
ura 

gosp-
garaż 

inne suma 

Błażejowice  0 0 2 0 0 0 0 2 

Cisek 3 1 11 1 1 1 0 18 

Dzielnica 1 0 2 0 0 0 0 3 

Kobylice 1 0 1 0 1 0 0 3 

Landzmierz 1 0 5 0 0 0 0 6 

Łany 2 0 3 0 0 0 0 5 

Miejsce 
Odrzańskie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Nieznaszyn 1 0 3 1 0 0 0 5 

Podlesie 0 0 2 0 0 0 0 2 

Przewóz 1 0 5 2 1 0 0 9 

Roszowice 1 0 1 0 0 0 0 2 

Roszowicki Las 1 0 0 0 1 0 0 2 

Steblów 1 0 2 0 0 0 0 3 

Sukowice 0 0 2 0 0 0 0 2 

Suma: 13 1 39 4 4 1 0 62 

Źródło: opracowanie własne 

 

Należy również podkreślić występowanie miejscowości stagnujących, na obszarze których           

w przeciągu ostatnich 6 lat nie były podejmowane żadne bądź jednostkowe budowy czy 

przebudowy. Można do nich zaliczyć głównie wsie: Miejsce Odrzańskie i Błażejowice, ale również 

Roszowice, Podlesie i Sukowice. Powody niewielkiego ruchu budowlanego mogą mieć zarówno 

podłoże ekonomiczne (np. niskie dochody mieszkańców, zbyt wysokie ceny nieruchomości), 

ludnościowe (migracje, starzenie się społeczności lokalnej i związane z tym obniżenie oczekiwań 

i poziomu życia), społeczno-kulturowe (niechęć do sprzedaży działek) jak również o bardzo 

małym zainteresowaniu inwestycyjnym daną miejscowością. 

Id: 55B81B29-3105-48A7-9FC5-B73D1436F573. Podpisany Strona 21



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek i planów miejscowych 

STUDIO FORMAT  
Pracownia Projektowa - Renata Klimek  

21 

 

3. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM 

3.1. Wprowadzenie 

 Aktualność dokumentów planistycznych posiadanych przez gminę Cisek, w tym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych poddano 

ocenie prowadzonej w dwu zakresach: 

a) formalno–prawnym: 

 w zakresie zgodności zawartości Studium i procedury jego sporządzania z wymaganiami 

zawartymi w art. 10 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 w zakresie zgodności z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy4, 

 w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi; 

b) merytorycznym: 

 ze względu na aktualność występujących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych,        

w tym m.in. zapisy dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym 

sporządzanych na poziomie województwa i kraju, 

 ze względu na zgodność z potrzebami rozwojowymi gminy, w tym złożonymi wnioskami 

oraz polityką przestrzenną władz znajdującą odzwierciedlenie w planowanych kierunkach 

rozwoju gminy.  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cisek, zostało przyjęte uchwałą Nr XXXVII/217/2002 Rady Gminy Cisek z dnia 9 października 

2002 r. Studium zostało sporządzone zgodnie z wymogami nieobowiązującej obecnie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zgodnym ze stanem prawnym 

aktualnym na dzień jego uchwalenia.  

Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa zawiera 6 rozdziałów 

opisujących stan zagospodarowania gminy oraz uwarunkowania jej rozwoju, a także rozdział 7 

ustalający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Część graficzna obejmuje cztery rysunki, 

w tym: trzy tematyczne plansze studialne charakteryzujące przyrodę nieożywioną - warunki 

abiotyczne (rys. 1), przyrodę ożywioną - warunki biotyczne (rys. 2), komunikację, infrastrukturę 

techniczną oraz wartości kulturowe i krajobrazowe (rys.3), a także planszę Kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (rys.4) sporządzoną w skali 1:20 000. 

W wyniku oceny aktualności Studium przeprowadzonej w 2008r przedmiotowy dokument został 

przez Radę Gminy Cisek uznany za częściowo nieaktualny (uchwała Nr XXXIII/166/10 z dnia 

08.03.2010r.). Jednocześnie podjęto uchwałę Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Cisek z dnia 

08.03.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. Pomimo podjętej uchwały inicjującej 

procedurę planistyczną, do chwili obecnej nowe Studium nie zostało sporządzone. 

 

                                                   

4 Dz. U. Z 2004 r. Nr 118 poz.1233 
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3.2. Zgodność ustaleń Studium z przepisami prawa  

3.2.1. Zgodność ustaleń Studium z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Na podstawie Art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995 roku zachowują moc. W 

świetle tego zapisu Studium gminy Cisek uchwalone w 2002 roku pod względem formalnym jest 

nadal obowiązujące. 

Analizowane Studium prawidłowo odnosi się do nadrzędnych zasad ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawy działań w zakresie kształtowania 

polityki przestrzennej gminy, przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 przedmiotowe Studium zawiera część tekstową i graficzną, które 

scharakteryzowano w rozdziale 3.1. W Studium odniesiono się również do dokumentów 

planistycznych i strategicznych na poziomie kraju, województwa oraz gminy, przy czym w tym 

zakresie stwierdza się nieaktualność wynikającą ze zmiany dokumentów wyższego rzędu, co 

scharakteryzowano w rozdziałach 3.3., 3.4. oraz 3.5. 

 

Rysunek 5 Fragmenty dla których stwierdzono niezgodność granicy gminy Cisek i obszaru objętego Studium. 

Opracowanie własne. 
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Zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. W celu sprawdzenia 

spełnienia powyższego warunku, poprzez nałożenie mapy ewidencyjnej oraz rysunku Studium, 

dokonano analizy granic gminy Cisek oraz granic obowiązującego Studium. W wyniku 

przeprowadzonego badania stwierdzono wystąpienie rozbieżności, w tym pięciu fragmentów w 

których Studium wykroczyło poza obszar gminy oraz pięciu fragmentów dla których gmina Cisek 

nie ma sporządzonego Studium, które oznaczono na Rysunku 5. W powyższym zakresie 

konieczne jest wprowadzenie zmian na rysunku Studium uwzględniających wyznaczone prawnie 

granice gminy. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 ust.1 i 2 reguluje 

zawartość merytoryczną studium, w tym zakres niezbędnych do uwzględnienia uwarunkowań 

oraz obligatoryjnych i postulatywnych ustaleń określających kierunki rozwoju gminy: 

 

„Art.10.1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:  

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości  

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego;  

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,  

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

8) stanu prawnego gruntów;  

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;  

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych  

oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;  

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.  

2. W studium określa się w szczególności:  

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. d:  

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego,  

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2) uchylony 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  
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7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

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

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej;  

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne;  

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;  

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

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

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 poz. 2120.); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;  

14a) obszary zdegradowane 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb  

 zagospodarowania występujących w gminie. 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.” 

3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. 

 

Analiza porównawcza treści badanego Studium oraz regulacji ustawowych pozwala stwierdzić,  

że pod względem formalnym spełnia ono większość wymogów dotyczących zawartości.  

Nie uwzględnia jednak wielu ważnych elementów wprowadzonych nowelizacjami ustawy, w tym: 

a) stanu prawnego gruntów 

b) udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

c) występowania terenów górniczych 

d) ustaleń audytu krajobrazowego 

e) obszarów remediacji 

f) obszarów zdegradowanych 

g) obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym 

h) obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych,  

i) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 

W powyższym zakresie stwierdza się niekompletność Studium.  

 

Należy podkreślić, że nie wszystkie z wyżej wymienionych elementów będą występowały na 

terenie gminy Cisek, w studium wymagane jest jednak odniesienie do związanej z nimi 

problematyki. 

Do chwili obecnej dla terenu województwa opolskiego nie został sporządzony audyt 

krajobrazowy, zapis ten będzie wymagał uwzględnienia w dalszej perspektywie. Konieczne jest 

natomiast rozpoznanie potrzeb i wprowadzenie ustaleń w zakresie pozostałych 

wyszczególnionych wyżej wymogów.  
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Całkowicie nowym wymogiem ustawowym jest bilansowanie w Studium terenów przeznaczonych 

pod zabudowę na podstawie wykonanych analiz ekonomicznych, społecznych, środowiskowych 

oraz prognoz demograficznych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Wyznaczenie 

nowych terenów pod zabudowę warunkowane jest również chłonnością terenów już istniejących. 

W analizowanym Studium temat ten nie jest podejmowany, a przyjęte prognozy demograficzne 

są zdecydowanie zawyżone.  

W wyniku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5, gmina uzyskała 

kompetencje do planowania przestrzennego na terenach zamkniętych ustalonych przez ministra 

właściwego do spraw transportu, czyli na terenach kolejowych. Dokonano również nieznacznych 

zmian rzutujących na procedurę formalno-prawną sporządzania dokumentów planistycznych oraz 

zakres kompetencji organów opiniujących i uzgadniających (m.in. wprowadzono Prezesa UKE), 

nie wpływających na ostateczny dokument Studium. 

Zmianą z sierpnia 2010 r.6 wprowadzono również obowiązek wskazania obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych. 

W 2012r7 ustawodawca wycofał się z wprowadzonego wcześniej nakazu opiniowania i 

uzgadniania dokumentów planistycznych z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Kolejno w 2013r8 w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono 

zmianę polegającą na konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań wynikających z 

występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw9 

do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono pojęcia obszaru 

funkcjonalnego oraz miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jednocześnie 

wykreślając pojęcie obszaru metropolitalnego. Obszary te mają szczególne znaczenie dla polityki 

rozwoju w bieżącym okresie programowania. Wobec przynależności gminy Cisek do 

Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego10 konieczne będzie 

dostosowanie dokumentów planistycznych, w tym głównie Studium do ustaleń strategii rozwoju 

oraz koncepcji kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego. 

Duże zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła tzw. 

„Ustawa krajobrazowa”11, której głównym celem jest ochrona krajobrazu w tym poprzez 

wprowadzenie krajobrazów priorytetowych oraz uregulowanie kwestii związanych z lokalizacją 

reklam, ogrodzeń i małej architektury w przestrzeni miast i wsi. Ustawą wprowadzono również 

możliwość przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

                                                   

5 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2010 r. 
Nr 130 poz.871) 

6 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043) 

7  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) 

8  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238) 

9  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) 

10  Nazwa obowiązuje od 16 marca 2016r., dokumenty dla Subregionu przyjęte przed tą datą mają w nazwie 
Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski 

11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774) 
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standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Przepisy skutkują również brakiem możliwości wprowadzania powyższych zapisów w planach 

miejscowych. 

W tym samym 2015 roku wprowadzono również konieczność12 wyznaczania w studium obszarów 

na których przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 jednocześnie wskazując konieczność wykonania dla nich planów miejscowych. Przyjęto 

również dużą ustawę o rewitalizacji13, która między innymi wprowadziła do procedur planowania 

przestrzennego konieczność udziału społeczeństwa oraz zasadę jawności i przejrzystości 

procedur. Wskazała zasady wyznaczania nowych terenów pod zabudowę z uwzględnieniem 

szczegółowych analiz społecznych, demograficznych, gospodarczych, środowiskowych, stopnia 

wykorzystania istniejących rezerw terenów, dostępu do sieci infrastruktury technicznej i drogowej. 

Wprowadzono przepisy dotyczące zasad sporządzania i uchwalania miejscowego planu 

rewitalizacji, stanowiącego specyficzny rodzaj dotychczasowego planu.  

Ustalono również, że zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w 

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

wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie 

określonym w art. 10. 

Scharakteryzowane powyżej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

pozwalają na ocenę skali braków w analizowanym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek, które zdecydowanie wymaga aktualizacji 

w celu dostosowania do wymogów prawnych.  

Studium wymaga również aktualizacji pod względem merytorycznym zarówno w części 

opisującej uwarunkowania, jak również wyznaczone kierunki rozwoju gminy. Jest to 

szczególnie istotne bowiem wszystkie dane zawarte w analizowanym Studium były aktualne na 

rok 1998 zatem opisują stan mający miejsce osiemnaście lat temu. Dalsze prowadzenie polityki 

przestrzennej gminy według tak bardzo zdezaktualizowanych danych może prowadzić do 

poważnych problemów w rzetelnej ocenie możliwości i potrzeb rozwojowych gminy. 

W części diagnostycznej charakteryzującej uwarunkowania rozwoju (rozdziały I-VI), aktualizacji 

wymagają głównie zagadnienia podlegające stałym zmianom, w tym zapisy dotyczące: 

 liczby ludności, jej struktury demograficznej i przestrzennej, 

 stanu środowiska, w tym stanu zanieczyszczenia gleb, stanu sanitarnego wód i powietrza,  

 problemów związanych z zagrożeniami środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi, w tym: 

zagrożenie powodziowe, zagrożenia geologiczne 

 stanu istniejącego zagospodarowania, w tym struktury użytkowania gruntów, 

 form ochrony przyrody i zasad ich ochrony wynikających z przepisów odrębnych, 

 rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków (po aktualizacji), stanowisk 

archeologicznych, wprowadzenia zapisów programu opieki nad zabytkami (po jego 

sporządzeniu), stref ochrony konserwatorskiej ustanowionych w studium oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

 warunków i jakości życia mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa w tym ruchu 

budowlanego i potrzeb mieszkaniowych, dostępu do usług, obiektów sportowych i 

rekreacyjnych, dostępu do obiektów oświaty i ochrony zdrowia,  

 aktywności gospodarczej oraz jej struktury przestrzennej i branżowej, w tym działalności 

rolniczej, 

 stanu prawnego gruntów (w obowiązującym studium brak), 

                                                   

12 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

13 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
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 stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym głównie w zakresie poziomu 

wyposażenia w sieć gazową, kanalizacji sanitarnej, szerokopasmowego internetu oraz w 

zakresie systemu gospodarowania odpadami, 

 stanu systemów komunikacji, w tym w zakresie sieci i powiązań drogowych oraz 

numeracji dróg. 

 

Analiza istniejącego stanu zagospodarowania wykazała, że część terenów oznaczonych w 

Studium jako rolnicze, w rzeczywistości zostało zabudowanych na podstawie wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczy to głównie zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w 

Kobylicach w rejonie ul. Żytniej, jak również zabudowy mieszkaniowej oraz magazynowej we wsi 

Przewóz przy ul. Odrzańskiej, ul. Krótkiej, ul. Świerczewskiego, we wsi Miejsce Odrzańskie ul. 

Wąska. Jednocześnie w Studium wyznaczone są duże rezerwy terenowe z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową, które nie zostały jeszcze wykorzystane. 

Uwzględnienia wymagają również zmiany użytkowania i zagospodarowania terenów wynikające z 

budowy wałów przeciwpowodziowych oraz będące ich skutkiem zmiany w zasięgu stref 

zagrożenia powodzią. 

W studium nie wskazano wszystkich występujących na terenie gminy Cisek udokumentowanych 

złóż np. w Roszowickim Lesie oraz w Cisku (Brzozowa). Występują także znaczne rozbieżności 

w przebiegu granic poszczególnych złóż w stosunku do udokumentowanego zasięgu. W tym 

zakresie konieczna jest aktualizacja zarówno części tekstowej jak i graficznej. Nie określono 

również granic terenów górniczych. 

 

Należy podkreślić, że przy obecnej konstrukcji ustawy o planowaniu nawet drobne rozbieżności 

pomiędzy studium i planem miejscowym stanowią naruszenie. Konieczne jest zatem 

dostosowanie zapisów Studium do aktualnego stanu zagospodarowania terenu. 

 

W zakresie uwarunkowań zewnętrznych wprowadzenia do Studium wymagają zapisy 

obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, nawiązania 

do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także dokumentów o charakterze 

sektorowym. Konieczne jest również uwzględnienie zadań realizowanych na podstawie 

specustaw mi.in. przebieg gazociągu przesyłowego w kierunku Czech. 

Aktualizacji w Studium wymaga nazwa Obszaru chronionego krajobrazu Wronin Maciowakrze, a 

także korekta jego granic oraz wprowadzenie zasad ochrony zgodnie z przepisami dotyczącymi 

jego utworzenia.  

W części dotyczącej kierunków rozwoju gminy konieczna jest weryfikacja i aktualizacja zapisów 

dotyczących: 

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy, wynikających z nowej strategii rozwoju po jej 

przyjęciu przez Radę Gminy, 

 korekty przeznaczenia terenów, w tym m.in. obszarów mieszkaniowych, wyznaczenia 

terenów pod rozwój produkcji zwierzęcej poza zwartą zabudową miasta i wsi, przy 

uwzględnieniu wykonanego bilansu terenów pod zabudowę oraz wyników audytu 

krajobrazowego, 

 uzupełnienia wskaźników zabudowy i zagospodarowania w odniesieniu do wszystkich 

terenów,  

 problematyki odnawialnych źródeł energii, w tym wyznaczenia lokalizacji instalacji o mocy 

przekraczającej 100 kW, 

 wyznaczenia obszarów pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

 gospodarki odpadami, 

 stref ochronnych ujęć wód podziemnych, 

 wykazu terenów zamkniętych, uzupełnienie z podaniem działek i obrębów ewidencyjnych; 

 zabytków ujętych w zaktualizowanej gminnej ewidencji zabytków oraz zasad ich ochrony 

zgodnie z wykonanym Programem opieki nad zabytkami 
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 stref ochrony konserwatorskiej oraz obowiązujących zasad ochrony, 

 wskazanych w studium obszarów zdegradowanych, 

 aktualnych form ochrony przyrody oraz obowiązujących dokumentów określających 

zasady ochrony i gospodarowania, 

 inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikających z Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

 inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (weryfikacja i uzupełnienie), 

 wykazu obszarów dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy. 

Należy również zaznaczyć, że Studium wymaga aktualizacji zapisów w zakresie zgodności           

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

W odniesieniu do kwestii proceduralnych, zgodnie z obowiązującą ustawą projekt studium 

poddaje się konsultacji społecznej co pozwala na wprowadzenie spójnej i akceptowanej przez 

mieszkańców gminy polityki przestrzennej. Jest to szczególnie istotne w związku z Art.9 ust.4, 

który nakłada obowiązek zachowania zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium. 

Polityka przestrzenna zawarta w obecnym Studium nie podlegała takiej konsultacji społecznej 

zatem jej dalsze kontynuowanie bez poparcia społecznego może okazać się problemowe. 

3.2.2. Zgodność ustaleń Studium z Rozporządzeniem w sprawie projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 W okresie sporządzania i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek (1999-2002r) jego zakres regulowany był 

wyłącznie poprzez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r. Wejście w życie, w lipcu 

2003 r., ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, łączyło się z wprowadzeniem 

aktów wykonawczych regulujących szczegółowo zakres poszczególnych opracowań 

planistycznych. W odniesieniu do studium obowiązujące standardy zawarto w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, 

poz.1233).  

Zgodnie z § 4.1. ww. rozporządzenia, studium powinno zawierać cztery części: 

 część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej – 

częściowo aktualna, 

 część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 (oraz ust. 2a) ustawy – częściowo 

aktualna, 

 rysunek przedstawiający ustalenia, określające kierunki zagospodarowania 

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

ust. 2a) ustawy – częściowo aktualny, 

 uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium – BRAK. 

Pod względem struktury dokumentu Studium wymaga zatem uzupełnienia o uzasadnienie 

zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. 

 Zgodnie z § 6.3 rozporządzenia zapisy studium powinny zawierać w szczególności 

wytyczne wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych elementów, jest nałożona powyższą 

ustawą konieczność sporządzenia dokumentacji ekofizjograficznej przed przystąpieniem do 

opracowywania studium (art. 72 ust. 3, 4 i 5). Jednocześnie zgodnie z § 3.2 rozporządzenia, 

dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, 
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wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do 

sporządzania tego projektu.  

Gmina Cisek realizując powyższe zadanie wykonała we wrześniu 2008r. kompleksowe 

opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla całego obszaru w granicach administracyjnych 

gminy, które miało stanowić materiał wejściowy przy aktualizacji Studium. Przedmiotowe 

opracowanie ekofizjograficzne wykonane zostało na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r 

Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.                

w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298). 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Cisek spełnia wymogi prawne. Składa się 

ono z części tekstowej zawierającej opis wszystkich komponentów środowiska, diagnozę jego 

stanu i funkcjonowania, w tym wstępną prognozę oddziaływana na środowisko oraz wnioski do 

miejscowych planów zagospodarowania, a także z części kartograficznej sporządzonej w skali 

1:10 000. Opracowanie można uznać za częściowo aktualne, jednakże ze względu na zmienność 

w czasie uwarunkowań faktycznych i prawnych zasadna jest jego aktualizacja w zakresie: 

 diagnozy obecnego stanu środowiska, 

 charakterystyki złóż kopalin, w szczególności nowych, 

 jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 

 uwzględnienia map zagrożenia powodziowego oraz zmiany zasięgu terenów zagrożonych 

zalewem w związku z budową wałów przeciwpowodziowych, 

 stref ochrony ujęć wody, 

 przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, 

 wskazanie na mapie miejsc lokalizacji chronionych siedlisk przyrodniczych, 

 powiązania z obowiązującymi aktami prawa o charakterze nadrzędnym. 

Postulowane jest także wprowadzenie syntetycznej mapy uwarunkowań fizjograficznych oraz 

zwiększenie szczegółowości zapisu załączników kartograficznych, co umożliwi jednoznaczne 

powiązanie charakteryzowanych uwarunkowań z konkretną lokalizacją na obszarze gminy oraz 

poprawi przydatność opracowania dla procesu planowania przestrzennego oraz procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. 

3.2.3. Zgodność ustaleń Studium z przepisami odrębnymi  

 Od momentu uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisek tj. od 2002 roku, w polskim prawie nastąpiło szereg zmian 

związanych w dużym stopniu z koniecznością dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Do 

najistotniejszych, mających bezpośredni wpływ na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, można zaliczyć: 

 ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz.675) 

Wskazana ustawa nie tylko wprowadza istotne zmiany w zasadach planowania przestrzennego, 

ale również ingeruje w zawartość obowiązujących planów miejscowych. Zgodnie z zapisami art. 

46 cyt.: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem miejscowym", nie 

może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać 

lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka 

inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

2. Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest 

umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to 

sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych         
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w planie zakazów lub ograniczeń. Przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, 

rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy 

jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o  

nieznacznym oddziaływaniu. 

Nałożono również obowiązek dostosowania w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze danej gminy do wymagań 

określonych w art. 46 ust. 1., a także przekazania wojewodzie (art. 75 ust. 5) posiadanych planów 

oraz dokumentacji prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami ustawy. 

Ustawa wprowadziła nakaz opiniowania studium i planów miejscowych z Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, który został następnie zniesiony art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 

2012r o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Nadal 

obowiązują jednak zapisy art. 46. 

 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody 

Na podstawie Uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 

1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989r. 

Nr 19, poz. 231) na części obszarów gmin Baborów, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew 

powołano Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” o powierzchni 4307,60ha, 

wpisany do wojewódzkiego rejestru form ochrony przyrody pod nr 788, określając jednocześnie 

jego granice oraz zakres ochrony. 

W związku ze zmianą ustawy będącej podstawą prawną powołania powyższego obszaru, 

zmianie uległy również rozporządzenia wojewody ustanawiające poszczególne obszary 

chronione. Obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego 

z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Niniejsze rozporządzenie było 

poprzedzone rozporządzeniem Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz.Woj. Opolskiego 

Nr 33, poz. 173), które straciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 

podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 

oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy 

utworzone obszary chronionego krajobrazu stały się obszarami chronionego krajobrazu w 

rozumieniu nowej ustawy. Aktualizacji w Studium wymaga zatem powołana podstawa prawna 

oraz wprowadzenie zapisów rozporządzenia wskazujących na obowiązujące zasady 

gospodarowania. W analizowanym Studium konieczne jest również wprowadzenie prawidłowej 

nazwy dla powyższego obszaru chronionego krajobrazu tj. „Wronin Maciowakrze” zamiast 

błędnego „Rejon Wronin Maciowakrze” 

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004r) i w konsekwencji, 

ratyfikowaniem podpisanej przez Państwa Członkowskie w 1992r. Konwencji o różnorodności 

biologicznej tzw. Konwencji z Rio, Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium 

obszarów, które zostaną włączone do europejskiej Sieci NATURA 2000. Podstawę prawną 

tworzenia sieci NATURA 2000 stanowią dwa akty: tzw. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 

79/409/EWG z 2 kwietnia 1979r. O ochronie dzikich ptaków) oraz Dyrektywa Siedliskowa 

(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. O ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory). Kolejnym krokiem było wprowadzenie zapisów dotyczących obszarów Natura 2000 

do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. i zakwalifikowanie ich na podstawie art.6 

do form ochrony przyrody oraz wydanie przez Ministra Środowiska rozporządzenia z dnia 16 

maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. 

Zgodnie z art.29 ustawy o ochronie przyrody, dla obszarów Natura 2000 minister właściwy do 

spraw środowiska ustanawia plan ochrony, którego zapisy po zatwierdzeniu będą miały moc 
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prawną adekwatną do planu ochrony parku krajobrazowego i będą wymagały wprowadzenia do 

Studium i planów miejscowych. 

Na terenie gminy Cisek, do chwili obecnej nie zostały wyznaczone obszary sieci, jednak ze 

względu na specyfikę uwarunkowań przyrodniczych, związaną z dużymi obszarami podmokłymi 

oraz lokalizacji gminy wzdłuż ważnego korytarza ekologicznego jakim jest Odra, sprzyjającymi 

występowaniu siedlisk ptasich, przy aktualizacji Studium należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapisy dotyczące ochrony obszarów tej sieci. 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

Konieczna jest aktualizacja Studium m.in. w zakresie wprowadzenia zgodnej z obecnymi 

przepisami klasyfikacji działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko zawartej w 

Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

 ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Stwierdza się konieczność aktualizacji w Studium zapisów dotyczących ochrony zabytków i 

dziedzictwa kulturowego, a w szczególności wykazów zabytków objętych ochroną na podstawie 

wpisu do rejestru wojewody, zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz wykazu 

stanowisk archeologicznych. Wskazane jest uwzględnienie w Studium możliwości tworzenia 

Parków kulturowych, szczególnie w odniesieniu do założeń innych opracowań planistycznych. 

Konieczna jest aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, która jest podstawą do wpisu 

poszczególnych obiektów do Studium, a także sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami 

 ustawa Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w 

sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 

W Studium należy uwzględnić „Plany aglomeracji” określające granice obszaru i zasięg sieci 

kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych. 

 

W badanym okresie odnotowano również zmiany następujących przepisów odrębnych 

wpływających na politykę i gospodarkę przestrzenną gminy: 

 Ustawa „krajobrazowa” oraz ustawa o rewitalizacji, które zostały omówione w rozdziale 

3.2.1. 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa. Florencja 20 października 2000r. Ratyfikowana przez 

Polskę w czerwcu 2004r. 

 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, 

 Ustawa Prawo budowlane, 

 Ustawa Prawo wodne, 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Ustawa o gospodarce odpadami oraz ustawa o odpadach (tekst jednolity), 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Zmiany nie obniżyły aktualności Studium, spowodowały jednak konieczność aktualizacji jego 

zapisów zarówno w części diagnostycznej jak i prognostycznej. 
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3.3. Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną państwa zawartą w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

 Konieczność uwzględnienia podczas sporządzania studium zapisów i zasad określonych 

w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, wynika z art. 9 

ust. 2, art. 10 ust.1 pkt 14 oraz art. 10 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Dokumentem planistycznym określającym przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne 

uwarunkowania oraz cele polityki państwa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego jest 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) przyjęta przez Radę Ministrów 

13 grudnia 2011 roku.  

Zgodnie z zapisami KPZK celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni 

kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, 

zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. KPZK 2030 kładzie szczególny nacisk na 

budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia 

obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja 

formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu 

przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego14. 

Dla realizacji celu głównego sformułowano sześć celów operacyjnych15, w tym:  

 Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności, 

 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

 Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 

 Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

 Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne          

i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, 

 Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Są to ogólne cele polityki przestrzennej, których realizacja następować będzie przy wykorzystaniu 

różnych instrumentów, zarówno prawnych, planistycznych, finansowych jak i inwestycyjnych. Ze 

względu na swą strategiczną rolę KPZK 2030 nie formułuje natomiast ustaleń i zaleceń 

odnoszących się do przygotowania i wyznaczania programów zadań celu publicznego o 

charakterze inwestycyjnym, pozostawiając to dokumentom strategicznym i realizacyjnym 

pozostającym domeną poszczególnych ministrów oraz jednostek samorządu terytorialnego16. 

                                                   
14  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, MRR, 2011, s.72 
15  ibidem, s.73 
16  Ibidem, s.8 
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Tym samym badanie zgodności ustaleń Studium z zapisami KPZP 2030 dotyczy faktycznie 

stwierdzenia możliwości realizacji założonych celów operacyjnych, pośrednio także poprzez 

zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

Ze względu na charakter i rolę gminy Cisek w strukturze województwa nie dotyczy jej cel 1. 

Pozostałe cele są ujęte w Studium, które umożliwia rozwój gminy zgodnie z polityką przestrzenną 

Państwa. Wzmocnienia wymagają jedynie zapisy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury od lipca 2004r. Programem Badań 

Statystycznych Statystyki Publicznej (druk PP-1) Studium powinno również określać informacje 

dotyczące prac planistycznych prowadzonych na szczeblu administracji samorządowej, do 

których w szczególności należą: 

 powierzchnia gminy (w ha) wskazana do obowiązkowego opracowania MPZP na 

postawie przepisów odrębnych, 

 powierzchnia gminy wskazana do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 

 powierzchnia gminy wskazana w Studium jako obszary przestrzeni publicznej, 

 powierzchnia gminy wskazana do sporządzenia MPZP, w tym obszary wymagające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, poprzez 

ich wyznaczenie w Studium. 

3.4. Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną regionu 

3.4.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

 Obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, została 

przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 r., 

zatem 10 lat po przyjęciu Studium gminy Cisek. Strategia stanowi bazę do realizacji polityki 

regionalnej, a ustalony horyzont czasowy związany jest z potrzebą ujednolicenia horyzontów 

czasowych dokumentów planistycznych stanowiących podstawę planowania rozwoju 

regionalnego na kolejne perspektywy finansowe do roku 2020. 

Nakreślona w Strategii wizja rozwoju regionu wskazuje, że do 2020 roku powinien on być 

ukształtowany jako: wielokulturowy, skupiający wykształconych, otwartych i aktywnych 

mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz przyjaznym środowiskiem 

życia. 

Ze względu na zdiagnozowane w województwie istotne problemy demograficzne, za 

najważniejsze horyzontalne wyzwanie rozwojowe uznano zapobieganie i przeciwdziałanie 

procesom depopulacji poprzez realizację kompleksowych działań na płaszczyźnie społeczno-

gospodarczej.  

Jako wyzwania rozwojowe wskazano: 

1.  Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo. 

2.  Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką. 

3.  Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. 

4.  Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu.  

Cele strategiczne przyjęte dla rozwoju województwa opolskiego to: 

1.  Konkurencyjny i stabilny rynek pracy. 

2.  Aktywna społeczność regionalna. 

3.  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. 

4.  Dynamiczne przedsiębiorstwa. 
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5.  Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. 

6.  Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług. 

7.  Wysoka jakość środowiska. 

8.  Konkurencyjna aglomeracja opolska. 

9.  Ośrodki miejskie biegunami wzrostu. 

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 

Zasadniczo można stwierdzić, że wszystkie z powyższych celów oprócz 8 i 9 które w bezpośredni 

sposób nie dotyczą gminy Cisek znajdują odzwierciedlenie w będącym przedmiotem oceny 

Studium, wymagają jednak aktualizacji lub uzupełnienia np. powstanie obszarów funkcjonalnych.  

W skali gminy istotne jest prowadzenie polityki rozwoju umożliwiającej realizację wizji, wyzwania 

horyzontalnego oraz wyzwań rozwojowych województwa, jak również większości celów 

strategicznych. Zasadniczo w gminie powinno się oddziaływać na poprawę jakości życia 

mieszkańców oraz podniesienie poziomu życia gospodarstw domowych, a także kształtowanie 

mobilnych i aktywnych zasobów pracy. W zakresie sfery przestrzennej jako kluczowe działania 

należy wskazać zwarte i skupione osadnictwo, rosnącą dostępność zewnętrzną i spójną 

komunikację wewnętrzną. Polityka rozwoju gminy powinna być ukierunkowana na lepsze 

wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego i społecznego oraz partnerstwo z organami 

regionalnymi i lokalnymi. 

3.4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

(PZPWO) przyjęty został Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 

28 września 2010r. Plan sporządzono w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Jego ustalenia stanowią aktualizację PZPWO z 2002 r. który 

był podstawą do planowania zadań celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w 

analizowanym Studium. 

Zmieniony Plan województwa, zarówno w jego części opisowej jak i graficznej został 

dostosowany do sytuacji społeczno-gospodarczej, strategicznych celów rozwojowych oraz 

wymogów prawnych obowiązujących w momencie jego uchwalania (2010). Nie uwzględnia zatem 

zapisów obowiązującego obecnie KPZK (2011) ani Strategii Rozwoju Województwa (2012). 

Biorąc pod uwagę nieaktualność Planu województwa, dokonywanie sprawdzenia pod tym kątem 

aktualności Studium gminy nie jest uzasadnione, jednak do czasu uchwalenia nowego PZPWO 

konieczne jest stosowanie się do wytycznych zawartych w obowiązującym dokumencie. 

Plan województwa (2010) nie wprowadził radykalnych zmian w stosunku do kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek zawartych w Studium (2002). Większość zadań 

służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikających z 

Planu województwa jest uwzględnionych w obecnym Studium. Część z nich została już 

zrealizowana np. budowa wałów przeciwpowodziowych lub znajduje się w trakcie realizacji, część 

wymaga wprowadzenia np. proponowane nowe formy ochrony przyrody. 

Do najważniejszych zadań zapisanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego dotyczących gminy Cisek należą:  

 prowadzenie polityki ekstensywnego zagospodarowania, 

 utrzymanie ciągłości funkcjonalno-przestrzennej korytarzy ekologicznych, w tym o 

znaczeniu międzynarodowym wzdłuż rzeki Odry oraz o znaczeniu regionalnym wzdłuż 

Ciska, 

 utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, w tym m.in. Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, 
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 utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Cisek oraz rezerwatu przyrody 

Las Błażejowice, 

 ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt, 

 rozwój infrastruktury technicznej w obszarach wiejskich, w tym: budowa i rozbudowa sieci 

i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz gazyfikacja terenów zabudowanych, 

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, w tym przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 422 relacji Błażejowice – Dziergowice wraz z budową obiektu 

mostowego na rzece Odrze, budowa mostu pomiędzy miejscowościami Cisek – Bierawa 

w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O relacji Cisek – Bierawa, 

 podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV, 

 rozwój energetyki odnawialnej, w szczególności z biomasy, 

 rozwój infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej, tras rowerowych i szlaków 

pieszych i kajakowych oraz budowa szlaków tematycznych w oparciu o rzekę Odrę oraz 

zasoby przyrodnicze i kulturowe gminy, 

 objęcie ochroną układu przestrzennego wsi Łany o wysokich walorach przestrzennych, 

 poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki terenów zabudowanych na obszarach 

wiejskich, 

 budowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku Przewóz – Podlesie – Miejsce 

Odrzańskie do połączenia z wałami na terenie woj. Śląskiego oraz na odcinku Cisek – 

Dzielniczka,  

 ograniczenie zabudowy na terenach zagrożonych powodzią, 

 ochrona zasobów złóż surowców mineralnych, 

 ograniczenie eksploatacji złóż surowców mineralnych na obszarach o wysokim potencjale 

przyrodniczym położonych w obrębie korytarza ekologicznego rzeki Odry 

 rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych w wyniku eksploatacji 

surowców mineralnych w Kobylicach,  

  ochrona gleb o najwyższej wartości użytkowej tj. gruntów I – III klasy bonitacyjnej oraz 

kompleksów glebowych o przydatności rolniczej położonych na Płaskowyżu Głubczyckim, 

 poprawa standardów jakości powietrza. 

Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stawia inne 

kryteria dla zadań o charakterze ponadlokalnym, zmieniły się również w części uwarunkowania 

prawne, gospodarcze i społeczne, zatem scharakteryzowany wyżej Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego wraz z wykazem zadań, także wymagają aktualizacji. 

Marszałek Województwa przystąpił do prac nad aktualizacją ustaleń uchwalonego w 2010 roku 

Planu województwa i w 2013 roku wykonał Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego, który będzie podstawą do oceny aktualności Planu i podjęcia 

odpowiedniej uchwały Sejmiku o potrzebie jego aktualizacji. W wykonanym Raporcie wskazano 

na konieczność rewizji niektórych ustaleń Planu ze względu na zmianę polityki przestrzennej i 

ekologicznej państwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do zaktualizowanej Strategii 

Rozwoju Województwa lub też zmiany planów inwestycyjnych podmiotów realizujących zadania 

celu publicznego, a także zmiany prawne i wdrażanie rządowych programów sektorowych. Plan 

wymaga aktualizacji również w zakresie dotyczącym gminy Cisek. Należy zatem podkreślić 

konieczność dostosowania nowego Studium nie do obecnego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa, lecz do jego zaktualizowanych zapisów. 

 

3.4.3. Subregion Kędzierzyńsko - Strzelecki 

Gmina Cisek przynależy do Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego, co skutkuje koniecznością  dostosowania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy do ustaleń Strategii rozwoju oraz Koncepcji kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego subregionu.  

Ze względu na dokonaną w marcu 2016r zmianę nazwy subregionu z Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na Kędzierzyńsko - Strzelecki, większość dokumentów strategicznych i 

planistycznych subregionu nosi jego starą nazwę, obejmuje jednak swoim zakresem cały obszar 

subregionu. 

Cele operacyjne zawarte w Strategii rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczące 

gminy Cisek to przede wszystkim: 

1.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych,  

1.3. Kompleksowe projekty promocji gospodarczej,  

2.2 Produkt turystyczny – system szlaków rowerowych,  

2.3 Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja,  

2.4 Rozwój gospodarki społecznej,  

3.1 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  

3.2 Czyste powietrze,  

3.3 Promocja i zabezpieczenie unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego,  

4.1 Rozwój systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej,  

4.3 Budowa subregionalnego systemu monitoringu, zarządzania i interwencji kryzysowej,  

5.1 Kultura – wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej,  

5.2 Rozwój zaplecza nowoczesnej oświaty dopasowanej do potrzeb rynku pracy,  

6.2 Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad osobami starszymi,  

6.3 Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad dziećmi do lat 3,  

6.4 Aktywny senior. 

Cele powyższe zostały uszczegółowione w postaci zadań zapisanych w Programie 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-

2020 (ZIT),  w tym dotyczące gminy Cisek17: 

1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1422 O Zakrzów – Cisek oraz nr 1404 O Cisek – 
Bierawa wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 1404 O 

2. Termomodernizacja obiektów publicznych z wymianą źródeł ciepła w następujących 
budynkach: Hala sportowa, GOK, Poczta-Policja w Cisku, Szkoła Podstawowa w 
Landzmierzu, Przedszkole w Łanach  

3. Ocieplenia dachu i ścian w świetlicach w miejscowościach: Kobylice, Landzmierz, 
Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowicki Las, Steblów  

4. Gazyfikacja miejscowości Kobylice 

5. Budowa farmy wiatrowej w Gminie Cisek  

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Cisek, Roszowicki Las, Sukowice i Steblów 

7. Połączenie systemów sieci wodociągowych 

8. Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowej i kanalizacji deszczowej na terenie gminy  

9. Budowa punktu pomiaru stanu i przepływu wody na rzece Odrze pomiędzy 
miejscowościami Racibórz Miedonia i Kędzierzyn-Koźle 

                                                   

17 Wyszczególniono wyłącznie zadania mające odzwierciedlenie w przestrzeni 
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10. Budowa ścieżki rowerowej po koronie lewostronnego obwałowania rzeki Odry od 
Kędzierzyna-Koźla w górę rzeki, poprzez Gminę Cisek do granicy z woj. Śląskim 

11. Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym od miasta Kędzierzyna-
Koźla poprzez gminę Reńska Wieś, Gminę Cisek do Polskiej Cerekwi 

12. Oznakowanie istniejących ścieżek rowerowych (drogi polne i leśne)   

13. Wykonanie oświetlenia (ulicznego lub parkowego) części tras oraz miejsc postojowych 

14. Rewitalizacja zabytkowego parku w Miejscu Odrzańskim oraz w Steblowie 

15. Rewitalizacja obszaru chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze 

16. Rewitalizacja lasku stanowiącego siedlisko lilii złotogłów 

17. Utworzenie ścieżek konnych 

18. Trasy kajakowe (przystanie nad rz. Odrą), połączone ze ścieżkami rowerowymi po Wale 
Odrzańskim 

19. Budowa slipów (pochylni do wodowania łodzi) w każdej nadodrzańskiej miejscowości   

20. Place spotkań w centrach miejscowości (zieleń niska i wysoka, plac zabaw, siłownia, 
wiata, ławki grill, plac festynowy, oświetlenie parkowe) wieś Steblów i Przewóz 

21. Remont kościołów zabytkowych w miejscowościach Cisek, Kobylice, Łany, Miejsce 
Odrzańskie (drewniany), Przewóz (drewniany), Roszowicki Las 

22. Remont kaplic i pomników 

23. Ekspozycja wykopalisk archeologicznych sprzed 7 tys. lat w Dzielnicy 

24. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Błażejowice, Cisek (GOK), Dzielnica, 
Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, 
Roszowice, Roszowicki Las, Steblów 

25. Remont budynków szkół podstawowych w miejscowościach Landzmierz, Łany, 
Roszowicki Las 

26. Remont budynku gimnazjum w Cisku 

27. Remont budynków przedszkoli w miejscowościach Kobylice i Łany 

28. Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej  

29. Adaptacja budynku w Błażejowicach przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych na 
potrzeby opieki senioralnej. 

Większość zadań wyszczególnionych w ZIT znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązującym 

Studium, problematyczna może okazać się jedynie budowa farmy wiatrowej oraz ścieżki 

rowerowej planowanej na terenie pokolejowym, które nie są zgodne z zapisami Studium. Studium 

nie uwzględnia również istnienia stanowiska archeologicznego i wykopalisk w Dzielnicy. 

3.4.4. Strategia rozwoju Lokalnej Grupy Działania Euro Country 

Gmina Cisek przynależy do Lokalnej Grupy Działania Euro Country, której polityka rozwoju 

została zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru gmin Bierawa, 

Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Przyjęte w strategii cele obejmują głównie 

zadania związane z szeroko pojmowaną aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców oraz 

zadania zmierzające do promocji obszaru LGD i poprawy jego atrakcyjności turystycznej, w tym 

m.in. poprzez realizację systemu ścieżek rowerowych, poprawa stanu obiektów i obszarów 

cennych kulturowo i przyrodniczo oraz lepsze udostępnienie zwiedzającym. Cele te są spójne z 

celami określonymi w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Cisek, a ich realizacja jest możliwa na 

podstawie obowiązującego Studium. 
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3.5. Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną gminy 

 Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy wymaga posiadania 

wiarygodnych i akceptowanych przez społeczność instrumentów, odpowiadających aktualnym 

wyzwaniom i potrzebom. Polityka przestrzenna zawarta w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy winna kształtować korzystne uwarunkowania dla 

procesów konkurencji, innowacji i aktywności zbiorowej i indywidualnej, oddziaływać na 

przyspieszenie rozwoju, podnoszenie standardu cywilizacyjnego mieszkańców i poprawę ładu 

przestrzennego. Świadome kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy umożliwia 

zapewnienie jej harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. 

Podstawę prowadzonej w gminie polityki powinna stanowić strategia zrównoważonego rozwoju, 

uszczegółowiona i realizowana w programach sektorowych oraz poprzez dokumenty 

planistyczne, takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Konieczny jest także stały monitoring zmian społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych. 

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cisek, zostało przyjęte uchwałą Nr XXXVII/217/2002 Rady Gminy Cisek z dnia 9 października 

2002 r. formułuje następujące strategiczne cele polityki przestrzennej: 

1. Zapewnienie pożądanych warunków bezpieczeństwa ludności i mienia w przypadku 

klęski żywiołowej,  

2. Zahamowanie degradacji i obudowa systemu ekologicznego w sposób zapewniający jego 

prawidłowe funkcjonowanie oraz zmniejszenie stopnia zagrożenia powodziowego.  

3. Kreowanie wielofunkcyjnego i bezpiecznego rozwoju gospodarczego, 

podporządkowanego warunkom naturalnym i uwzględniającego stopień zagrożenia 

powodzią,  

4. Rozwój zrównoważony zapewniający ład funkcjonalno-przestrzenny i sprawność 

użytkową, dostosowany do warunków przyrodniczych, w tym szczególnie do stopnia 

zagrożenia powodzią,  

5. Kształtowanie pożądanych warunków życia mieszkańców. 

Cele te można uznać za nadal aktualne, wymagające jednak korekty ze względu na wybudowane 

wały przeciwpowodziowe wzdłuż Odry, co wpłynęło istotnie na poprawę bezpieczeństwa ludności 

i mienia. 

3.5.1. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 

 Strategia rozwoju oraz Studium, z dobrze przeprowadzoną analizą i waloryzacją 

istniejących uwarunkowań oraz klarownym i realnym określeniem celów, przełożonych na układ 

przestrzenny i wizję struktury przestrzennej gminy powinny charakteryzować się zbieżnością 

pozwalającą na czytelne określenie polityki przestrzennej gminy i wytyczenie kierunku przemian. 

W celu uzyskania optymalnych możliwości realizacji zapisanych w strategii celów, studium 

powinno być opracowane łącznie ze strategią lub po jej przyjęciu. Wejście w życie zapisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po części reguluje tą sytuację, 

ustanawiając obowiązek uwzględniania ustaleń strategii rozwoju gminy przy sporządzaniu 

studium.  

Gmina Cisek nie posiada zatwierdzonej Strategii rozwoju, a swoje działania opierała dotychczas 

o uchwalony w 2004r Plan Rozwoju Lokalnego. Należy jednak podkreślić, że dokumenty te pod 

względem treści nie mogą być traktowane wymiennie lecz są komplementarne. Strategia jest 
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dokumentem zarządzania operacyjnego, pozwalającym na wytyczenie zamierzeń i wskazującym 

kierunki rozwoju i misję gminy. Nie jest ona dokumentem obligatoryjnym jednak powinna być 

nadrzędna w stosunku do studium, a zasady i kierunki polityki przestrzennej powinny wynikać ze 

strategicznych celów rozwoju gminy. Strategia ujmuje kompleksowo wszystkie elementy ze sfery 

zarządzania rozwojem gminy, takie jak: politykę gospodarczą, społeczną, przestrzenną, działania 

organizatorskie itp., należy zatem uznać ją za dokument wiodący w systemie planowania gmin. 

Od 2015r prowadzone są prace nad sporządzeniem Strategii rozwoju gminy Cisek na lata 2016-

2025, która w maju 2016r została poddana konsultacjom społecznym. W dalszej analizie 

aktualności odniesiono się zatem do strategicznych celów rozwoju gminy Cisek wytyczonych w 

projekcie tego dokumentu, które zostały sformułowane w następujący sposób: 

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego – studium umożliwia realizację większości zadań, konieczna jest jednak 

aktualizacja w zakresie charakterystyki środowiska i jego stanu, problemów 

środowiskowych oraz ochrony obszarów przyrodniczo cennych, w tym powstania nowych 

obszarów chronionych, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

2. Rozbudowa sieci drogowej, infrastruktury sieciowej oraz przeciwpowodziowej na rzecz 

wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej – studium umożliwia 

realizację, za wyjątkiem budowy kanału ulgi dla Kędzierzyna Koźle 

3. Rozwój systemu usług opiekuńczych (zwłaszcza dla osób starszych) poprzez poprawę 

jakości infrastruktury oraz wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego – studium 

umożliwia realizację, choć może zaistnieć potrzeba wyznaczenia nowych terenów dla 

przedmiotowych usług. 

4. Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, wspieranie 

rozwoju biznesu oraz tworzenie stref inwestycyjnych – w studium nie wskazano terenów 

dla lokalizacji farmy wiatrowej. 

5. Zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju lokalnych 

wspólnot i wszechstronna aktywizacja mieszkańców – nie dotyczy bezpośrednio ustaleń 

studium, jednak ma związek z tworzeniem przestrzeni publicznych i obiektów na potrzeby 

mieszkańców, co zostało uwzględnione w studium. Cel jest również związany z procesem 

uspołeczniania procedury tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i 

planistycznym, w tym Studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisek nie podlegało tak szeroko pojmowanej partycypacji 

społecznej, co wymaga zmiany podczas jego aktualizacji 

6. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak i kompetencji 

mieszkańców – studium zapewnia możliwość tworzenia infrastruktury na potrzeby usług 

publicznych, jak również rozwoju infrastruktury. 

Dokonana analiza pozwoliła stwierdzić, że zasadniczo obowiązujące Studium pozwala na 

realizację celów strategicznych zawartych w projekcie Strategii rozwoju, należy jednak zwrócić 

uwagę na brak wyznaczonych w Studium terenów lokalizacji farmy wiatrowej. Studium nie 

zapewnia również możliwości budowy kanału ulgi dla Kędzierzyna Koźle oraz nie podejmuje 

problematyki odnawialnych źródeł energii, w szczególności o mocy powyżej 100kW. 

Wizja oraz cele zapisane w projekcie Strategii rozwoju gminy Cisek prawidłowo odnoszą się do 

celów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego (SRWO) oraz Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju (KPZK). Dzięki zachowaniu spójności Strategia może stanowić 

podstawę dalszego programowania rozwoju gminy Cisek, w tym na płaszczyźnie przestrzennej. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w projekcie Strategii gminy Cisek nie uwzględniono wszystkich 

zadań wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, w tym 
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m.in. nowych form ochrony przyrody oraz ochrony dolin rzecznych (7 cel strategiczny SRWO). 

Należy również wskazać, że w projekcie Strategii nie uwzględniono planowanej eksploatacji 

nowych złóż w Cisku i Roszowickim Lesie. Zadanie to nie występuje również w Studium, w 

którym konieczne będzie wyznaczenie nowych złóż i terenów górniczych.  

Dla gminy Cisek, Studium (2002) zostało sporządzone wcześniej niż Strategia rozwoju i Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. W tej sytuacji konieczna jest 

weryfikacja Studium wprowadzająca zmiany wynikające z dokumentów planistycznych wyższego 

rzędu i uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 

wyznaczenia nowych kierunków rozwoju przestrzennego zgodnych z polityką przestrzenną 

zawartą w Strategii rozwoju gminy (po jej przyjęciu przez Radę Gminy). 

3.5.2. Aktualne uwarunkowania i potrzeby rozwojowe gminy Cisek 

 Podejmując zagadnienie stwierdzenia aktualności Studium z obecną polityką i potrzebami 

gminy Cisek, oparto się głównie na zgłaszanych wnioskach oraz problemach i konfliktach 

przestrzennych, a także propozycjach mieszkańców zawartych w ankietach wykonanych na 

potrzeby sporządzanej Strategii rozwoju18. Analizie poddano również zmienione uwarunkowania 

rozwoju wpływające na aktualną politykę i potrzeby gminy, szczególnie te, które mają swoje 

odzwierciedlenie w przestrzeni, w tym w szczególności: uwarunkowania demograficzne, 

przyrodnicze, gospodarcze oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Celem badania jest 

ustalenie aktualnych potrzeb rozwojowych gminy oraz sprawdzenie możliwości ich realizacji w 

obecnych warunkach planistycznych.  

a) Uwarunkowania demograficzne 

Liczba ludności gminy Cisek wykazuje stały trend spadkowy. W latach 2005 - 2015 zmalała o 748 

osób, co stanowi około 12% w stosunku do roku wyjściowego. Jest to największy odnotowany 

spadek na terenie całego województwa opolskiego, kolejny największy ubytek wystąpił w gminie 

Branice, przy czym wyniósł on 7,8%, zatem dużo mniej.  

Tabela 9. Zmiany liczby ludności gminy Cisek w podziale na sołectwa 

Lp Miejscowość 

Liczba mieszkańców Gminy Cisek 
Zmiana w stosunku 

do 2005r 

na dzień 31 grudnia 
na dzień  
30.06. 

Jednostka miary 

2005 
= 100% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 osoba % 

1 Błażejowice 262 242 242 240 235 238 239 237 -25 90% 

2 Cisek 1348 1242 1204 1196 1191 1187 1164 1156 -192 86% 

3 Dzielnica 234 236 235 235 231 230 237 238 4 102% 

4 Kobylice 515 497 498 503 480 467 470 472 -43 92% 

5 Landzmierz 630 579 560 562 560 561 561 563 -67 89% 

6 Łany 700 662 668 671 659 646 634 636 -64 91% 

7 
Miejsce 

Odrzańskie 
314 300 310 293 287 279 272 269 -45 86% 

8 Nieznaszyn 217 198 198 192 189 190 185 186 -31 86% 

9 Podlesie 239 214 210 211 200 204 199 197 -42 82% 

10 Przewóz 337 324 322 327 338 325 327 328 -9 97% 

11 Roszowice 250 224 223 218 212 202 203 203 -47 81% 

                                                   

18  projekt Strategii rozwoju gminy Cisek na lata 2016-2025,  
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12 Roszowicki Las 581 554 535 532 524 510 505 506 -75 87% 

13 Steblów 322 277 269 273 259 253 251 253 -69 79% 

14 Sukowice 357 337 331 334 334 324 320 314 -43 88% 

 Razem 6306 5886 5805 5787 5699 5616 5567 5558 -748 88% 

/źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Cisku/ 

 

Na terenie gminy Cisek tylko w jednej miejscowości tj. w Dzielnicy, nastąpił niewielki wzrost liczby 

mieszkańców (+4 osoby), stabilną perspektywą charakteryzuje się również Przewóz, w którym 

ubytek wynosi 3% (-9 osób). We wsiach Łany, Kobylice oraz Błażejowice spadek liczby 

mieszkańców jest zauważalny, jednak nie przekracza 10%. Pozostałe miejscowości, w tym Cisek, 

charakteryzują się bardzo wysokim ubytkiem dochodzącym do 21% we wsi Steblów (-69 osób). 

Żadna z miejscowości nie wykazuje trendu rozwojowego. W liczbach bezwzględnych największy 

spadek liczby mieszkańców wystąpił w Cisku (-192 osoby). Obserwowana tendencja spadkowa 

nie jest zjawiskiem, które pojawiło się w ostatnich latach lecz występuje z różnym nasileniem już 

od roku 1970 kiedy to liczba mieszkańców gminy wynosiła 8711 osób. 

Według prognozy demograficznej zamieszczonej w analizowanym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek, liczba ludności w gminie w roku 2010 

miała wynosić 6600 osób, a w roku 2015 – 6500. Zakładano również niewielki wzrost liczby 

mieszkańców we wsiach Cisek i Kobylice ze względu na napływ ludności z Kędzierzyna Koźla. 

Była to prognoza bardzo optymistyczna i jak zobrazowano w Tabeli 9, niestety znacząco 

odbiegająca od realiów, bowiem liczba mieszkańców gminy w 2015r była o tysiąc osób niższa od 

zakładanej. Konieczna jest zatem korekta powyższych danych w Studium, przy uwzględnieniu 

ogólnopolskich trendów demograficznych. 

Zdecydowanie spada również liczba urodzeń przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów, co w 

efekcie daje pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, nie zapewniający prostej 

zastępowalności pokoleń. Te niekorzystne procesy demograficzne mają istotny wpływ na 

sytuację w zakresie warunków mieszkaniowych, szkolnictwo, rynek pracy i inne dziedziny, w tym 

kształtowanie przestrzeni. 

Obserwowany spadek liczby mieszkańców gminy i prognozowane dalsze negatywne tendencje 

demograficzne i migracyjne, wskazują na nadmierną ingerencję obowiązującego Studium w 

środowisko przyrodnicze poprzez powiększanie terenów zurbanizowanych dla zabudowy 

mieszkaniowej. Szczególnie widoczne jest to w miejscowościach oddalonych od dróg krajowych 

oraz Kędzierzyna Koźla, w których obserwuje się niewielki ruch budowlany. 

Ustalenia nowego Studium powinny zmierzać do zoptymalizowanego gospodarowania 

przestrzenią, pełniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i rozwiązania 

problemów związanych z zagrożeniem powodziowym, bez tworzenia nadmiernych rezerw 

terenowych pod zabudowę mieszkaniową. 

Uwarunkowania przyrodnicze: 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej konieczne jest uwzględnienie obecnego przebiegu 

systemu obwałowań wzdłuż Odry, co wpłynęło na zmianę stopnia zagrożenia powodziowego, nie 

wyeliminowało go jednak całkowicie.  

Uwarunkowania gospodarcze, w świetle obowiązujących przepisów prawa, wymuszają 

zastosowanie nowego podejścia do problemów rozwojowych gminy, w szczególności tych, które 

oddziałują na większy obszar i nie można ich ograniczyć do granic administracyjnych. Należy do 

nich między innymi lokalizacja elektrowni wiatrowych, których konieczność wyznaczania w 

Studium wprowadziła dopiero ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. 
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Obiekty te mają często stosunkowo duży promień oddziaływania który należy brać pod uwagę w 

szczególności w przypadku ich lokalizacji przy granicy gminy. 

Zgodnie z założeniami Studium, na terenie gminy Cisek nie przewiduje się lokalizacji i rozwoju 

przemysłu nie związanego z podstawową bazą surowcową którą tworzą złoża surowców 

mineralnych oraz rolnictwo. Jednocześnie z informacji pozyskanych od organów gminy wynika, 

że dopuszczają one takie przedsięwzięcia, a nawet uważają je za pożądane. Należy jednak 

podkreślić, że wyznaczone w Studium tereny inwestycyjne są niewielkie i skierowane raczej na 

inwestora wewnętrznego. Również lokalizacja gminy w stosunku do układu komunikacyjnego nie 

stwarza korzystnych warunków dla lokalizacji większego zakładu produkcyjnego. 

Ze względu na gospodarkę gminy opartą głównie na rolnictwie, istotna jest ochrona rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej przed przeznaczaniem jej na cele nierolnicze oraz poprawa jakości gleb 

w zakresie proekologicznej regulacji stosunków wodnych, zalesień gruntów porolnych i struktury 

własnościowej. Szczególnie istotne są działania na rzecz rolnictwa ekologicznego i produkcji 

żywności wysokiej jakości, a także stworzenia zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Realizując zasadę ochrony Studium wprowadza zakaz zabudowy na gruntach rolnych I-III klasy 

bonitacyjnej występujących głównie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego.  

Aktualizacji wymagają również dane dotyczące struktury użytkowania gruntów w gminie, będące 

odzwierciedleniem faktycznej działalności inwestycyjnej, mieszkaniowej i rolniczej, a także 

struktury gospodarstw rolnych i produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

W badanym okresie stwierdzono nieznaczne zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych z 310 

w 2010r do 344 w 2015r. Odnotowany wzrost nastąpił głównie w sekcjach: C -przetwórstwo 

przemysłowe, F - budownictwo, G -handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 

samochodowych. Jednocześnie są to wiodące rodzaje działalności gospodarczej w gminie Cisek. 

Potrzeby w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną: 

W zakresie wyposażenia gminy w kanalizację sanitarną stwierdzono konieczność aktualizacji 

zapisów Studium do obecnego stanu sanitacji gminy, w tym uwzględnienia istniejącej sieci we 

wsiach Kobylice i Landzmierz oraz planowanej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we 

wsi Cisek (a docelowo również w pozostałych) w celu odprowadzenia ścieków do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach zadania wykonanych zostanie około 344 

przyłączy do budynków.  

Poprawa działania sieci telefonii komórkowej co wymaga budowy stacji przekaźnikowej. 

W zakresie energetyki konieczne jest wskazanie możliwości lokalizacji obiektów służących 

pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW. Zasadne jest również 

przeanalizowanie możliwości uprawy wierzby energetycznej.  

Należy dokonać korekty zapisów wskazujących na konieczność realizacji dwutorowej przesyłowej 

linii elektroenergetycznej 400kV relacji Dobrzeń-Wielopole, ze względu na zmianę jej przebiegu 

poza teren gminy Cisek.  

W nowym Studium należy uwzględnić planowaną budowę gazociągu przesyłowego DN 1000, 8,4 

MPa relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy) dla którego toczy się obecnie 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

Inwestycja zaliczana jest do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

W zakresie komunikacji drogowej, konieczna jest aktualizacja kategorii, klas i numerów dróg, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. Uwzględnienia wymaga 

również planowana budowa drogi rowerowej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych 
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Należy zaznaczyć, że będące przedmiotem analizy aktualności Studium należy skorygować pod 

względem zapisów stosowanych w części dotyczącej kierunków rozwoju. W zapisach tych często 

pojawiają się wskazania do realizacji zadań w odniesieniu do których gmina nie ma kompetencji 

bądź też zadania, które lokalizowane są poza obszarem gminy Cisek np. w dziale 5.4.7 

obejmującym kierunki rozwoju infrastruktury specjalnej zapisano budowę zbiorników 

przeciwpowodziowych na rzece Odrze, w tym budowę zbiornika Racibórz. Taki sposób 

formułowania zapisów nie jest prawidłowy, ponieważ każda z gmin ma wyłączną właściwość do 

kształtowania polityki przestrzennej na swoim terytorium, zatem budowa zbiornika Racibórz 

powinna być ujęta w Studium gminy Racibórz, a nie gminy Cisek. 

W wyniku oceny aktualności Studium stwierdzono także błędne określanie przysiółka Biadaczów 

jako wsi, co jest błędem formalnym, jak również wywołuje nieporozumienia w analizie danych 

statystycznych. 

Zasadniczo można stwierdzić, że cele i wizja rozwoju gminy określone w Studium pozostają 

aktualne, stanowiąc ogólny kierunek dążenia do wytyczonych celów. Zmiana występujących 

uwarunkowań, w tym o podłożu demograficznym, gospodarczym, przyrodniczym, wywołuje 

jednak inne potrzeby w zakresie gospodarowania przestrzenią. Potrzeby te wpływają natomiast 

na konieczność aktualizacji Studium. 

Główne potrzeby warunkujące kształt przestrzeni i sposób jej wykorzystywania zaobserwowane 

na terenie gminy Cisek dotyczą: 

 rozwoju rolnictwa – nowoczesnego, wyspecjalizowanego, wymagającego lokalizacji 

nowych budowli rolniczych oraz budynków inwentarskich.  

 rozwoju funkcji gospodarczej, generującej miejsca pracy oraz wpływającej na 

wykorzystanie istniejącego potencjału, w tym rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 

 rozwoju mieszkalnictwa na terenach najlepiej skomunikowanych z Kędzierzynem Koźle i 

uzbrojonych przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernemu rozpraszaniu zabudowy,  

 rozwoju układu komunikacyjnego i modyfikacji dotychczasowych i projektowanych 

połączeń drogowych, 

 rozbudowy systemu ścieżek rowerowych na bazie dróg transportu rolnego oraz wałów 

przeciwpowodziowych i byłej linii kolejowej, przy minimalizacji odcinków przebiegających 

w pasach dróg publicznych; 

 rozwoju energetyki odnawialnej, w tym o mocy powyżej 100 kW, z jednoczesnym 

zapewnieniem ochrony gruntów rolnych; 

 poprawy uzbrojenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w sieć 

kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjną (przekaźniki) 

 rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej przy wykorzystaniu 

istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego wraz z budową zaplecza 

noclegowego; 

Wyszczególnione powyżej potrzeby rozwojowe gminy wymagają odzwierciedlenia w zapisach 

Studium, które w obecnym kształcie nie w pełni pozwala na ich realizację.
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4. OCENA AKTUALNOŚCI PLANÓW MIEJSCOWYCH  

ORAZ POSTĘPÓW W ICH OPRACOWYWANIU  

4.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Cisek posiada jedno z najniższych w skali województwa pokrycie obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wynoszące zaledwie 1,25% 

powierzchni (89ha), przy średniej wojewódzkiej wynoszącej na koniec 2015r 39,9%.  Mniejsze 

pokrycie planami miejscowymi mają tylko gminy Praszka, Gorzów Śląski, Otmuchów i Dąbrowa. 

Jest to bardzo niekorzystna sytuacja ze względu na znaczące ograniczenia w zagospodarowaniu 

przestrzeni oraz brak instrumentu wdrażania polityki przestrzennej ujętej w Studium. Dodatkowo 

negatywne konsekwencje może przynieść wydawanie dużej ilości decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, które ze względu na swój charakter są instrumentem zastępczym i 

nie mogą być traktowane jako podstawowa forma prawna normalizująca zasady kształtowania 

przestrzeni. Należy również podkreślić, że decyzje te nie muszą wykazywać zgodności ze 

Studium, co w przyszłości może prowadzić do nieładu przestrzennego. 

Podstawową korzyścią posiadania aktualnych planów miejscowych jest możliwość szybkiego 

wystąpienia o pozwolenie budowlane i realizacji inwestycji, a w konsekwencji zatrzymanie 

inwestora w gminie. Istotna jest również możliwość pobierania przez Gminę tzw. renty 

planistycznej, która stanowi jej dochód własny i może znacząco wpływać na budżet gminy. 

Tabela 10.  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązujących na obszarze 

gminy Cisek, zatwierdzonych w latach 1995-2007 

lp Nazwa Podstawowe 
przeznaczenie terenu w 

planie 

Data i nr uchwały 
Rady Gminy 

zatwierdzającej 
MPZP 

data i nr Dziennika 
Urzędowego 

 Woj. Opolskiego 

Obszar 
objęty 
MPZP  
[w ha] 

1.  Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisek 

Teren górniczy 
eksploatacji piasku i 

żwiru kopalni Kobylice. 
Teren poeksploatacyjny 

wskazany do 
rekultywacji w kierunku 

rolniczym 

Nr VIII/38/2003 
z dnia 30.06.2003 r 

Dz.Urz.Woj.Op 
Nr 57  

z dnia 23.07.2003 

21ha 

2.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w granicach 
udokumentowanego złoża 
kruszywa naturalnego „Kobylice 
III”, zlokalizowanego w sołectwie 
Kobylice w gminie Cisek 

Teren eksploatacji 
powierzchniowej 

Nr 
XXXVII/165/2005 

z dnia 
05.12.2005r. 

Dz.Urz.Woj.Op 
Nr 2 poz. 13  

z dnia 13.01.2006 

68ha 

      89 ha 
tj. 1,25 % 

Źródło: opracowanie własne 

W gminie Cisek w trybie ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym jak 

również obowiązującej obecnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

sporządzone zostały jedynie dwa plany miejscowe obejmujące tereny górnicze złóż piasku i żwiru 

w Kobylicach. Nie opracowano natomiast żadnego planu miejscowego dla terenów 

zabudowanych wsi. Obowiązujący uprzednio Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 

terenu gminy Cisek zatwierdzony uchwałą Nr 25/III/90 Rady Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 1990 

roku utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku, natomiast władze samorządowe nie podjęły 

się sporządzenia nowych planów. Porównując powyższe dane z liczbą wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy dla poszczególnych miejscowości należy stwierdzić, że działanie takie nie 
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znajduje uzasadnienia ekonomicznego, jest natomiast zdecydowanie niekorzystne dla 

racjonalnego gospodarowania przestrzenią. 

 

Rysunek 6. Pokrycie gminy Cisek planami miejscowymi 

wraz z wskazaniem przeznaczenia podstawowego 

/źródło: opracowanie własne/ 

 

Należy podkreślić, że powyższe plany miejscowe 

sporządzone zostały pod konkretną inwestycję, 

której zgodnie z przepisami odrębnymi (Prawo 

geologiczne i górnicze) nie można było 

realizować na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono 

zgodność obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z 

zapisami Studium.  

 

 

 

Jednocześnie stwierdzono, że ze względu na 

zmianę przepisów, nie występuje obecnie wymóg 

sporządzania mpzp dla wszystkich terenów 

wyszczególnionych w Studium, konieczna jest 

wiec aktualizacja jego zapisów w powyższym 

zakresie. 

 

 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, w gminie Cisek obowiązek sporządzenia planu 

miejscowego występuje w odniesieniu do : 

 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

 obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 

 obszarów przestrzeni publicznej, 

 obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

 terenów górniczych (ustawa Prawo geologiczne i górnicze) oddziaływujących negatywnie 

na srodowisko; 

 terenów, w obrębie których znajdują się grunty rolne lub leśne, dla których zmiana ich 

przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wymaga zgody właściwych organów (ustawa o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych); 

 cmentarzy (ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych); 

 obszarów, dla których obowiązek taki został wyznaczony w Studium tj. 

 terenów położonych na obszarze zagrożonym powodzią w tym wsi Cisek, Kobylice, 

Landzmierz, Biadaczów, Przewóz i Roszowicki Las, 
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 terenów przeznaczonych pod lokalizację przemysłu, składów i obsługi rolnictwa we 

wsiach Łany, Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Dzielnica i Sukowice, 

 terenów przeznaczonych pod rozwój mieszkalnictwa we wsiach Łany, Miejsce 

Odrzańskie, Błażejowice, Dzielnica, Nieznaszyn, Steblów-Sukowice, 

 wyznaczonych w studium zabytkowych układów ruralistycznych wsi Łany, Nieznaszyn i 

Steblów, 

 terenów przeznaczonych pod rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

Z powyższego wyszczególnienia wynika obowiązek sporządzenia mpzp praktycznie dla 

wszystkich miejscowości w gminie, co jednocześnie wyklucza wydawanie decyzji o warunkach 

zabudowy. 

W trakcie obowiązywania obecnego Studium nastąpiła zmiana obowiązujących aktów prawnych 

regulujących system planowania przestrzennego na poziomie gminy. Zasadniczej zmianie uległa 

relacja pomiędzy Studium, a ustaleniami planów miejscowych. Wszystkie obowiązujące MPZP na 

terenie gminy sporządzone zostały pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 

1994r. zakładającej jedynie tzw. spójność ustaleń planów z polityką przestrzenną określoną w 

Studium. Zapis taki dopuszczał nieznaczne niezgodności w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w 

przestrzeni, przyjmowano bowiem, że istotą jest realizowanie w planach miejscowych zasad i 

generalnych założeń ustalonych w studium, a nie ścisłe powtarzanie dyspozycji dotyczącej 

przeznaczenia gruntów, stąd często zauważalne są rozbieżności pomiędzy ustaleniami obu 

dokumentów. Obowiązująca obecnie ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wskazuje, że ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń studium. 

Zasadę powyższą utożsamia się z koniecznością zachowania zgodności w zakresie 

przeznaczenia podstawowego danego terenu, jednakże z pewną elastycznością w zakresie 

funkcji uzupełniających. Nie są jednak dopuszczone rozbieżności, szczególnie w zakresie funkcji, 

które docelowo mogłyby uniemożliwić realizację zapisów Studium. Oznacza to, że rola Studium 

znacznie wzrosła, a ranga jego zapisów ma decydujące znaczenie przy sporządzaniu planów 

miejscowych. Konieczna jest zatem aktualizacja Studium w celu ujednolicenia decyzji 

dotyczących przeznaczenia przestrzeni na określone funkcje we wszystkich dokumentach 

planistycznych. 

Po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniły się także 

wymagania dotyczące zakresu zagadnień jakie powinny być obowiązkowo ujęte w ustaleniach 

planu. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania            

i warunków zabudowy terenu następuje już w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a pozwolenia na budowę wydawane są bezpośrednio na jego podstawie. 

Konieczne jest zatem, aby treść planu zawierała wszystkie elementy, na podstawie których 

można określić sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla danego terenu. Plany 

sporządzone według poprzednio obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie 

musiały uwzględniać tych wymogów, ponieważ uzyskanie przez inwestora pozwolenia na 

budowę było każdorazowo poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Decyzja ta, oprócz potwierdzenia zgodności inwestycji z 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określała szczegółowo 

warunki, jakie inwestor musiał spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę i stanowiła podstawę 

do opracowania projektu budowlanego.  

Wszystkie plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 1994 r. zachowały co prawda ważność po wejściu w życie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak ich ustalenia nie zawierają wszystkich wymaganych 

przepisami tej ustawy elementów, a wydawanie pozwoleń na budowę bezpośrednio w oparciu        

o ich zapisy bywa utrudnione i może prowadzić do naruszenia ładu przestrzennego. Plany te 
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wymagają zmiany w całości, w celu dostosowania do przepisów obowiązującej ustawy, jak 

również z uwagi na konieczność uwzględnienia ustaleń Studium oraz bieżących potrzeb 

mieszkańców, inwestorów i gminy. W gminie Cisek do tej grupy zalicza się uchwalona w 2003r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III”, zlokalizowanego w sołectwie 

Kobylice w gminie Cisek sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pomimo niewielkich braków w zakresie zasad 

zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu, generalnie spełnia wymogi ustawowe, 

wymaga jednak aktualizacji ze względu na utratę swojej faktycznej użyteczności i konieczność 

dostosowania do potrzeb inwestorów oraz aktualnej polityki gminy 

4.2. Analiza wniosków o zmianę Studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 Jednym ze wskaźników aktualności studium i planów miejscowych jest liczba 

wpływających wniosków w sprawie ich zmiany lub nowego opracowania. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi z gminy Cisek w badanym okresie od 1.11.2010 do 31.07.2016 (6 lat) złożone 

zostały jedynie dwa wnioski o zmianę Studium i sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Liczba ta jest zadziwiająco niska, szczególnie w porównaniu 

do poprzedniego okresu badawczego trwającego 4 lata, w którym złożono 14 wniosków. 

Oba wnioski złożone w okresie będącym przedmiotem analiz dotyczą sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych złóż kruszywa naturalnego, w 

tym złoża w Roszowickim Lesie oraz złoża w Cisku. Ze względu na brak zgodności 

przedmiotowych inwestycji z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek, w którym złoża te nie występują, konieczne jest 

w pierwszej kolejności dokonanie zmiany Studium, a następnie sporządzenie planów 

miejscowych. Należy jednak podkreślić, że nie oceniano zasadności danego wniosku pod 

względem merytorycznym, a jedynie jego zgodność z zapisami studium, rozumianą jako 

możliwość uwzględnienia. 

Mając na uwadze, że w wyniku dokonanej w poprzednim okresie badawczym analizy aktualności 

Studium nie zostało ono zaktualizowane, należy podkreślić, że wszystkie złożone wcześniej 

wnioski nadal pozostają nie rozpatrzone i nie zrealizowane. Zasadnym jest zatem skrótowe 

przybliżenie ich treści. Większość złożonych wniosków dotyczyła przeznaczenia terenu pod 

budownictwo mieszkaniowe z towarzyszącymi usługami oraz pod tereny inwestycyjne 

przeznaczone na działalność gospodarczą. Największa ilość wniosków dotyczyła obszaru wsi 

Cisek, Kobylice i Steblów, a następnie Roszowice i Sukowice. Obejmują one lokalizacje 

rozproszone na obszarze całych miejscowości, przy czym największa koncentracja występuje na 

terenie wsi Kobylice. Większość wniosków złożonych w poprzednim okresie badawczym była 

niezgodna z ustaleniami obowiązującego Studium, przy czym uwzględnienie znacznej części 

wydaje się dyskusyjne ze względu na niekorzystne uwarunkowania lub oddalenie od istniejącej 

zabudowy. Należy jednak podkreślić, że ocena zgodności została dokonana na podstawie ustaleń 

strefowych i przeznaczenia terenu określonych na rysunku studium. W niektórych wypadkach w 

części tekstowej Studium zawarta jest możliwość stosowania odstępstw od przyjętych ustaleń, 

jednak sytuacje te należy uważać za wyjątki. Właściwe rozpatrzenie złożonych wniosków 

następować będzie przy sporządzaniu zmiany Studium oraz planów miejscowych, po ich 

szczegółowej analizie.  

Ze względu na brak zgodności większości złożonych wniosków ze Studium, w przypadku woli ich 

uwzględnienia, przed przystąpieniem do sporządzania planów miejscowych konieczna byłaby 

uprzednia aktualizacja zapisów Studium. 
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4.3. Postępy w opracowywaniu planów miejscowych 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią najważniejszy instrument 

planistyczny mający bezpośredni wpływ na możliwości inwestowania w gminie. Jako akt prawa 

miejscowego wpływają na zmianę przeznaczenia terenów, w tym w szczególności, możliwość 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zapisy planów mają również wpływ na 

wartość nieruchomości. Znaczenie planów dla realizacji polityki przestrzennej gminy zostało 

również podkreślone przez ustawodawcę, który art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wprowadził obowiązek cyklicznego monitoringu postępów         

w ich opracowywaniu. 

Postępy w opracowywaniu planów miejscowych w gminie Cisek należy ocenić negatywnie. W 

momencie sporządzania niniejszej analizy na terenie gminy obowiązują zaledwie 2 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, które łącznie obejmują powierzchnię 89 ha co stanowi 

1,25% powierzchni gminy. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego nie nastąpiła 

żadna zmiana w zakresie pokrycia terenu planami miejscowymi. Władze gminy nie rozpoczęły 

również procedury sporządzania żadnego nowego planu miejscowego. Podejście do zagadnienia 

planowania przestrzennego w gminie jest nieprawidłowe i może świadczyć o braku dbałości 

władz o ład przestrzenny.  

5. WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA PLANÓW 

MIEJSCOWYCH 

 Uzyskanie wysokiego standardu przestrzeni wymaga długookresowego podejścia do 

realizacji zadań z zakresu polityki przestrzennej. Celem sporządzania strategii, planów, 

programów czy wieloletnich planów inwestycyjnych oraz programów sporządzania planów 

miejscowych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym. Planowanie długookresowe pozwala na 

wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (m.in. 

rozwiązywanie problemów przestrzennych, terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji 

projektowej) oraz zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych oraz opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium.  

W celu realizacji zasady kształtowania ładu przestrzennego istotne jest sporządzenie planów 

miejscowych dla wszystkich wsi które dotychczas go nie posiadają, w tym również dla obszarów 

poza zwartą zabudową. Pozwoli to na ograniczenie rozpraszania zabudowy będącej wynikiem 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz, zapisów obowiązującego Studium, zapisów 

dokumentów planistycznych wyższego rzędu, rozpoznania potrzeb społecznych oraz potrzeb 

gminy Cisek w zakresie realizacji inwestycji, wskazane jest opracowanie wyszczególnionych 

poniżej planów miejscowych w następującej kolejności: 

a) Cisek, Kobylice, Łany – jako wsie o największej presji inwestycyjnej, zarówno w zakresie 

terenów mieszkaniowych jak również lokalizacji usług; Dodatkowo konieczne będzie 

sporządzenie planów miejscowych dla terenów górniczych 

b) Roszowicki Las, Landzmierz, Przewóz – ze względu na aktywną działalność rolniczą, 

która może prowadzić do konfliktów przestrzennych, jak również potencjalną możliwość 

rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i lokalizację usług; 
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c) Dzielnica, Sukowice, Steblów – ze względu na potencjalną możliwość rozwoju usług 

turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe (stanowisko archeologiczne w Dzielnicy) 

oraz potencjał związany z hodowlą koni (Zakrzów - Lewada) i konną turystyką 

kwalifikowaną; 

d) Nieznaszyn, Podlesie, Roszowice 

e) Błażejowice, Miejsce Odrzańskie. 

Powyższy wykaz nie ma charakteru zamkniętego i nie wyklucza przystąpienia przez Radę Gminy 

do sporządzania innych planów miejscowych jeżeli będzie to uzasadnione względami 

społecznymi, gospodarczymi czy też wyniknie z aktów prawnych bądź dokumentów o 

charakterze zewnętrznym.  

Rozwiązaniem optymalnym byłoby sporządzenie planów miejscowych dla poszczególnych 

sołectw w granicach ich obrębów z wyłączeniem terenów górniczych, dla których sporządzenie 

planu opiera się na innych uwarunkowaniach prawnych. 

Lokalizacja inwestycji lub określenie przeznaczenia terenów na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy, w aktualnym systemie prawnym (brak obowiązku uwzględnienia ustaleń studium przy 

wydawaniu decyzji) stwarza niebezpieczeństwo rozproszenia zabudowy, także lokalizowania 

inwestycji w sposób sprzeczny z kierunkami i polityką przestrzenną gminy, co ponadto może 

skutkować także nieuzasadnionymi wydatkami na uzbrojenie techniczne terenów oraz na budowę 

dróg. Plany miejscowe stwarzają natomiast możliwość skoordynowania ruchu inwestycyjnego z 

długofalowymi programami rozwojowymi oraz z wymogami ładu i porządku przestrzennego i 

korzystnie wpływają na procesy zachodzące w sferze obrotu nieruchomościami. Dodatkowo plan 

miejscowy reguluje rozwiązania dotyczące układów komunikacyjnych, zabezpieczając 

odpowiednie tereny na rozbudowę i budowę nowych dróg  Wskazuje też klasyfikację ulic oraz 

innych szlaków komunikacyjnych regulując jednocześnie docelową strukturę ich własności. 

Ustalenia planu wyznaczają dopuszczalne wskaźniki w zakresie zabudowy dotyczące np. ilości 

miejsc parkingowych w stosunku do liczby mieszkań lub liczby zatrudnionych. Pozwala to na 

zapewnienie układu funkcjonalnego, w którym relacja zabudowy i wolnej przestrzeni pozostaje w 

optimum. Restrykcyjnie nakreślone normy w zakresie dopuszczalnego rodzaju zabudowy oraz 

parametrów technicznych zabudowy, pozwalają uniknąć chaosu przestrzennego wprowadzając 

spójność kolorystyki i form architektonicznych, zarówno na terenach zainwestowanych jak i 

dotychczas niezabudowanych. Opracowanie planów miejscowych pozwala również 

skoncentrować jednorodną zabudowę, co ułatwia realizację infrastruktury technicznej i obniża 

koszty jednostkowe tych inwestycji. Plan miejscowy zawiera ustalenia ochronne (ograniczenia w 

zabudowie, zakazy zabudowy, itp.) pozwalające na zachowanie unikalnych linii widokowych 

obejmujących kompleksy zabytkowe lub atrakcyjne elementy krajobrazu naturalnego i 

kulturowego. Dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego procedura 

poprzedzająca proces budowlany jest łatwiejsza i krótsza, a potencjalny inwestor może uzyskać 

informacje o terenach przez niego poszukiwanych, w tym o powierzchni terenu, o możliwości 

zabudowy, obsłudze komunikacyjnej i uzbrojeniu terenu. 

 Podsumowując, korzyści wynikające z posiadania planów miejscowych są wymierne  

i wielowymiarowe i zdecydowanie przeważają nad kosztem ich sporządzenia. 
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6. WNIOSKI i REKOMENDACJE 

 W wyniku analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisek (2002) oraz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra 

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w wymiarze formalnym i merytorycznym 

odniesionym do wymogów ustawy określonych w art. 10 i wymogów realizacyjnych wynikających 

z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz potrzeb gminy określonych         

w projekcie strategii rozwoju gminy Cisek – stwierdza się nieaktualność Studium. 

1. W zakresie formalno-prawnym analizowane Studium w świetle art.87 ust.2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie straciło mocy prawnej jest więc nadal 

obowiązujące. 

2. W zakresie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym korekty 

wymaga przebieg granicy gminy zawartej na rysunku Studium. Konieczne jest również 

sporządzenie uzasadnienia zawierającego objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezy 

ustaleń projektu studium, a także uwzględnienie pełnego zakresu ustaleń zgodnie z art.10 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

3. Weryfikacji merytorycznej ustaleń Studium w zakresie kształtowania struktury przestrzennej 

wynikającej z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i aktualnie 

formułowanych uwarunkowań oraz potrzeb i kierunków rozwoju wymagają w szczególności 

następujące elementy: 

a) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a dokumentami planistycznymi 

wyższego rzędu, w szczególności w odniesieniu do zadań publicznych o charakterze 

regionalnym i krajowym wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego, Strategii Rozwoju Województwa, dokumentów strategicznych i 

planistycznych dla Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego, jak również innych opracowań sektorowych, 

b) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a Strategią rozwoju gminy, 

c) aktualizacji uwarunkowań rozwoju warunkujących zasady kształtowania przyszłej polityki 

przestrzennej w gminie poprzez uwzględnienie aktualnych trendów demograficznych, 

społecznych i gospodarczych przy planowaniu przyszłego rozwoju gminy, w tym w 

szczególności weryfikacja terenów przeznaczonych pod funkcje osadnicze w zakresie 

wyznaczonej granicy urbanizacji/ruralizacji, przy uwzględnieniu wykonanego bilansu 

terenów pod zabudowę oraz wyników audytu krajobrazowego, 

d) korekta zapisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, w tym w 

szczególności uwzględnienia wykopalisk archeologicznych w Dzielnicy, poprzedzona 

aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz sporządzeniem Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami 

e) aktualizacja opisu stanu środowiska i przyrody, korekta zapisów dotyczących istniejących 

form ochrony przyrody oraz wskazanie obszarów planowanych do objęcia ochroną, w tym 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Cisek oraz rezerwatu przyrody Las 

Błażejowice, wskazanie i objęcie ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i 

zwierząt; 

f) wskazanie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji, w tym 

obszarów zdegradowanych oraz wymagających remediacji oraz określenie kierunków 
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przekształceń; 

g) uwzględnienie problemów związanych z zagrożeniami środowiska oraz bezpieczeństwa 

ludzi, w tym: zagrożenia powodziowego, zagrożenia geologicznego; 

h) uwzględnienia obszarów na których gmina przewiduje rozmieszczenie urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, w tym zapisanych w 

Strategii rozwoju farm wiatrowych; 

i) kształtowanie systemu obszarów zieleni i rekreacji w gminie uwzględniającego budowę 

systemu powiązań w oparciu o ścieżki rowerowe, w tym budowa ścieżki rowerowej po 

nieczynnym nasypie kolejowym od miasta Kędzierzyna-Koźla poprzez gminę Reńska 

Wieś, Gminę Cisek do Polskiej Cerekwi; 

j) wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznych; 

k) określenie stanu prawnego gruntów; 

l) określenie aktualnego stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym głównie w 

zakresie poziomu wyposażenia w sieć gazową, kanalizacji sanitarnej, 

szerokopasmowego internetu oraz w zakresie systemu gospodarowania odpadami; 

m) aktualizacji stref ochronnych ujęć wód podziemnych; 

n) aktualizacji stanu systemów komunikacji, w tym powiązań drogowych i numeracji dróg; 

o) optymalizacji wykorzystania terenów, przy uwzględnieniu istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia technicznego oraz możliwości jego faktycznej realizacji, w tym rozmieszczenia 

terenów aktywności gospodarczej; 

p) uzupełnienia wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów; 

q) uwzględnienie aktualnego stanu zagospodarowania terenu, w tym będącego wynikiem 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy; 

r) aktualizacja wykazu obszarów dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagających zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

4. Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga problematyka wynikająca z 

wymogów przepisów odrębnych, w tym: 

a) poddania procesowi uspołecznienia procedury tworzenia i udostępniania Studium; 

b) wprowadzenia ustaleń audytu krajobrazowego, po jego sporządzeniu przez Zarząd 

Województwa; 

c) aktualizacja posiadanego opracowania ekofizjograficznego; 

d) uzupełnienia udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów górniczych; 

e) uwzględnienia klasyfikacji działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

f) uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

g) uwzględnienia elementów europejskiej sieci korytarzy ekologicznych ECONET, której 

częścią jest korytarz Odry; 

h) aktualizacji podstawy prawnej powołania, nazwy i granicy Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wronin- Maciowakrze; 

i) budowy gazociągu przesyłowego DN 1000 8,4 MPa Kędzierzyn-Koźle - Granica RP; 

j) aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV (poza gminą Cisek). 
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5. Korekty wymagają również obszary w stosunku do których złożone zostały wnioski o zmianę 

Studium, przy czym nie wszystkie wnioski uważa się za zasadne. 

Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotowe Studium przedstawia dużą wartość 

merytoryczną i metodyczną, a wyliczone powyżej elementy warunkujące jego nieaktualność 

związane są przede wszystkim ze zmianą prawodawstwa oraz sytuacji społeczno-gospodarczej.  

Przy aktualizacji Studium należy uwzględnić posiadane przez gminę Cisek lub nowo wykonane 

opracowania branżowe i programy sektorowe, co umożliwi zachowanie spójności zawartych w 

nich celów. Zakres, znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne elementów wymagających 

aktualizacji przemawiają za weryfikacją Studium w pełnych granicach administracyjnych gminy, 

uwzględniając przy tym powiązania z obszarami gmin sąsiadujących. 

W wyniku analizy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

stwierdza się co następuje: 

1. Stopień pokrycia gminy Cisek miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest 

na bardzo niskim poziomie (1,25% powierzchni) i nie zapewnia możliwości realizacji 

nadrzędnych  zasad planowania przestrzennego tj. dążenia do ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony na podstawie nieobowiązującej już 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., ze względu na brak pełnego zakresu 

wymaganych ustaleń oraz nieaktualność podstawy prawnej należy uznać za nieaktualny. 

3. Obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego sporządzony na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. należy uznać 

za aktualny pod względem formalnym, przy czym nie spełniający wszystkich wymogów 

ustawowych, co kwalifikuje go do zmiany. 

4. Dotychczasowe postępy w opracowywaniu planów miejscowych należy uznać za 

niewystarczające. 

5. Konieczne jest podjęcie prac zmierzających do sporządzenia i uchwalenia planów 

miejscowych według programu określonego w Rozdziale 5, w tym w szczególności dla 

obszarów wsi Cisek, Kobylice i Łany.   

 Podsumowując, stwierdza się nieaktualność analizowanego Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek jak również częściową 

nieaktualność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podczas aktualizacji Studium, oprócz wprowadzenia zmian w tekście, zasadne jest sporządzenie 

w skali 1:10 000 całkowicie nowego rysunku określającego kierunki rozwoju, co pozwoli na 

zwiększenie szczegółowości zapisu oraz uniknięcie konieczności interpretacji. Efektem prac 

powinien być aktualny ujednolicony zapis graficzny i tekstowy Studium. 

 Zaktualizowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisek, po poddaniu go konsultacjom społecznym przyczyni się 

z pewnością do ułatwienia realizacji polityki przestrzennej w gminie. 

  

     Sporządziła:  

mgr. inż. arch. Renata Klimek 

uprawnienia urbanistyczne nr 1663  
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