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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr
XXXVII/217/2002 z dnia 9 października 2002 r., zwane w dalszej części opracowania skrótową
nazwą Studium. Wyniki przeprowadzonej oceny aktualności przedstawione zostały w formie
opisowej i graficznej. 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.
W skład opracowania Studium wchodzą następujące elementy:
●

Część tekstowa złożona z 7 rozdziałów, w tym:
–

rozdział 1 - część informacyjna i ogólna charakterystyka gminy

–

rozdziały 2-6 - uwarunkowania rozwoju gminy

–

rozdział 7 - kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki
przestrzennej

●

Część graficzna :
–

uwarunkowania rozwoju gminy - rysunki nr 1-3, w tym:
–

rysunek nr 1 – przyroda nieożywiona - warunki abiotyczne

–

rysunek nr 2 – przyroda ożywiona – warunki biotyczne

–

rysunek nr 3 – komunikacja i infrastruktura techniczna, wartości kulturowe i
krajobrazowe

–

kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek nr 4
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2.

PODSTAWA PRAWNA
Stosownie do zapisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717 z późn. zmianami: Dz.U. z
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), co najmniej raz w czasie
trwania kadencji Rady Gminy, Wójt dokonuje oceny aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
W celu oceny aktualności studium Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem
decyzji zamieszczonych w rejestrach 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 oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. 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 analizy Radzie, która podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium, a w przypadku uznania go za nieaktualne w całości lub
w części, podejmuje działania zmierzające do jego aktualizacji.
Konieczność sporządzenia oceny aktualności Studium wynika nie tylko z przepisów
prawa, ale również z podejścia do problemu zarządzania przestrzenią. Trudno mówić o
zarządzaniu w ogóle, jeżeli nie posiada się dostatecznej wiedzy na temat stanu przestrzeni oraz
sposobu wykorzystania podstawowych instrumentów planistycznych, jakimi są studium
uwarunkowań

i

zagospodarowania
sporządzeniem

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego.
oceny

aktualności

przestrzennego

Dodatkowym
dokumentów

argumentem

oraz

miejscowe

przemawiającym

planistycznych

jest

plany
za

możliwość

retrospektywnego spojrzenia na zmiany jakie zaszły w przestrzeni w ostatnim okresie (podczas
kadencji) oraz oceny uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu na przydatność w
realizacji celu, jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego.
Zgodnie z powyższym, w skład niniejszej oceny aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek wchodzi:
–

analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

–

ocena postępu w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

–

analiza aktualności Studium w odniesieniu do zapisów Art.9 i 10 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych,

–

analiza aktualności w zakresie zgodności z polityką przestrzenną państwa i regionu,

–

analiza aktualności Studium w zakresie możliwości realizacji zadań własnych samorządu
gminy.
4

3.

MATERIAŁY WEJŚCIOWE

1)

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

2)

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 wraz z aktualizacją

3)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego uchwalony przez
Sejmik Województwa 27.09.2002r.

4)

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z
oceną realizacji inwestycji celu publicznego przyjęty 27 czerwca 2006r.

5)

Wykaz proponowanych zadań samorządowych i rządowych służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Opolskiego

6)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

7)

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry
– 2006" (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)

8)

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry, Opole 2001r.

9)

Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza Polsko-Czeskiego, 2006r.

10) Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013,
11) Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
dla gminy Cisek na lata 2004-2015, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Cisek Nr
XXI/88/2004 z dnia 02 sierpnia 2004 r.
12) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek na lata 2004-2006, 2007-2013, zatwierdzony
uchwałą Rady Gminy Nr XXI/88/2004 z dnia 02 sierpnia 2004 r.
13) Gminny Program Zwiększania Lesistości (1999r.)
14) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
15) Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
16) Zgłaszane przez mieszkańców i inwestorów postulaty i wnioski o zmianę studium i
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
17) Informacje prasowe i internetowe oraz konsultacje z Urzędem Gminy w sprawie
aktualnych problemów rozwoju przestrzennego gminy.
18) Obowiązujące akty prawne
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4.

ZARYS SYSTEMU PLANISTYCZNEGO i opis jego zmian w okresie
obowiązywania Studium
Współczesny system planowania przestrzennego w Polsce określony został w ustawie z

dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z
późniejszymi zmianami). W ogromnej mierze jest on jednak warunkowany poprzedzającymi ją
aktami prawnymi oraz obowiązującymi obecnie dokumentami planistycznymi sporządzonymi na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, dając tym
samym wyraz zasadzie ciągłości planistycznej.
Synteza polityki przestrzennej gminy wynikającej z przyjętej strategii rozwoju oraz przy
uwzględnieniu zasad określonych w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii rozwoju województwa
powinna być zawarta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Ryc. 1 System planowania przestrzennego w Polsce. /źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego
województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, czerwiec 2006r/

Studium nie jest przepisem gminnym (→art.9 ust.5). Jest to akt planowania ogólnego o
charakterze wewnętrznym (akt kierownictwa wewnętrznego) i strategicznym, w którym
samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. Wiąże ono swoimi
postanowieniami Radę i wójta/burmistrza/prezydenta, którzy poprzez jego uchwalenie
zobowiązują się do działań skierowanych na realizację zapisanych ustaleń. Są również
zobowiązani do uwzględniania jego zapisów przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które muszą zachować zgodność ze Studium(→art.17 pkt
4 oraz art.20 ust 1). Dzięki takiej konstrukcji prawnej plany miejscowe są podstawowym
6

narzędziem aktywnej realizacji zapisów Studium oraz gwarancją osiągania przyjętych celów i
zmierzania do ustalonej wizji. Studium pełni również rolę informacyjną dla inwestorów w
zakresie programu rozwoju przestrzenno-gospodarczego w gminie.
Podsumowując, Studium pełni zasadniczo cztery podstawowe funkcje:
•

jest aktem polityki przestrzennej gminy

•

koordynuje ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

•

stanowi materiał promujący gminę

•

pełni funkcję informacyjną.

Studium stanowi dokument kierunkowy zawierający zbiór ogólnych wytycznych dla wszystkich
działań związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni, tj. opracowania planów miejscowych,
programów inwestycyjnych

i

operacyjnych

oraz

innych

przedsięwzięć

związanych

z

zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej.
Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wymienionych działań jest faktyczną
realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej.
Dokładny

zakres

projektu

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy, wymogi dotyczące stosowanych oznaczeń i nazewnictwa, a także skali i
rodzaju podkładów mapowych określony został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004r (Dz.U. Nr 118 poz.1233).
Dla gminy Cisek, Studium sporządzone zostało 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.
Konieczność aktualizacji Studium wiąże się również ze zmianami prawnymi jakie
nastąpiły w okresie jego obowiązywania oraz wymogiem jego dostosowania do aktualnego
stanu prawnego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Cisek sporządzone zostało w trybie nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z 7 lipca 1994r. Dodatkowo, od czasu jego uchwalenia weszło w życie wiele
przepisów odrębnych ściśle związanych z planowaniem przestrzennym i regulujących
zagadnienia uwzględniane w Studium, są to m.in.:
•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129,
poz. 902 z późn.zm.)

•

„II Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010 z dnia 8 maja 2003r. (M.P. Nr 33 poz.433)

•

Europejska Konwencja Krajobrazowa. Florencja 20 października 2000r. Ratyfikowana
przez Polskę w czerwcu 2004r.(Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98)
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•

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
późn.zm.)

•

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2005r Nr 239 poz.2019 z
późn.zm.)

•

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry –
2006" (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)

•

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.nr 283 poz. 2841),

•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr39 poz.251 z p. zm.)

•

ustawa z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94.)

•

Decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

•

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80 poz.721)

•

ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568)

Niezależnie od zmian prawnych, na konieczność aktualizacji Studium wpływają dokonujące się
stale zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze.
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5.

PRZEPROWADZONE ANALIZY AKTUALNOŚCI STUDIUM

Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
poddano ocenie prowadzonej w dwu obszarach:
–

formalno–prawnym, w celu ustalenia jego ważności oraz zgodności z wymaganiami
nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określonymi w Art.9 i 10
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym ze względu
na 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, który to obowiązek wynika z art.9 ust.2 , art.10 ust.1 pkt 14 oraz art.10 ust.2 pkt 6
i 7 ustawy.

–

merytorycznym – zapis tekstowy i część graficzna Studium w odniesieniu do przyjętej
wizji rozwoju gminy, aktualnych uwarunkowań wewnętrznych, złożonych wniosków o
zmianę studium, możliwości realizacji inwestycji, zgodności ze szczególnie istotnymi
przepisami odrębnymi.

5.1

Zgodność ustaleń Studium z wymogami określonymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

Na podstawie Art. 87 ust.1 ustawy, 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.
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.

Tabela 2. Zgodność zapisów Studium z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
L.
p.

Zakres uwarunkowań
wymagany przy sporządzaniu studium
(Art.10 ust.1)

Ustalenia Studium
Nadal
aktualne

częściowo aktualne

1

Dotychczasowe przeznaczenie,
zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

√

2

Stan ładu przestrzennego i wymogów jego
ochrony

√

Brak ustaleń
lub nieaktualne
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L.
p.

Zakres uwarunkowań
wymagany przy sporządzaniu studium
(Art.10 ust.1)

Ustalenia Studium
Nadal
aktualne

Stan środowiska przyrodniczego

częściowo aktualne
Konieczna jest aktualizacja
danych dotyczących poziomów
zanieczyszczeń w środowisku oraz
dostosowanie do zapisów ustawy
o ochronie przyrody i ustawy
Prawo ochrony środowiska

3

4

Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

Konieczna jest aktualizacja
wykazu zabytków oraz stanowisk
archeologicznych

5

Warunki i jakość życia mieszkańców, w
tym ochrony ich zdrowia

Wymaga aktualizacji w każdym
zakresie o dane dotyczące okresu
2002-2008,

6

Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej
mienia

7

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy

8

Stan prawny gruntów

9

Występowanie obiektów i terenów
chronionych

10

Występowanie obszarów naturalnych
zagrożeń geologicznych

11

Występowanie udokumentowanych złóż
kopalin oraz zasobów wód podziemnych

12 Występowanie terenów górniczych

Uwzględnienie systemu
przeciwpowodziowego
√

√
√

√
√
√

Stan systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej, w tym stopnia
13 uporządkowania gospodarki wodnościekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami

Wymaga aktualizacji numeracji i
parametrów dróg oraz w zakresie
poziomu wyposażenia w
infrastrukturę techniczną

Zadania służące realizacji ponadlokalnych
celów publicznych

Wymaga uzupełnienia o zadania z
Planu Województwa
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L.
p.

Brak ustaleń
lub nieaktualne

Ustalenia Studium
Przedmiot ustaleń wymagany ustawą
(Art.10 ust.2)

1

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej
oraz w przeznaczeniu terenów

2

Kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania oraz użytkowania
terenów,

Nadal
aktualne

Częściowo aktualne

Brak ustaleń
lub nieaktualne

√
√

2a w tym tereny wyłączone spod zabudowy

√

3

Obszary oraz zasady ochrony środowiska
i jego zasobów oraz ochrony przyrody

√

4

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków i dóbr kultury

5

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej

√

6

Obszary na których rozmieszczone będą
inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym

√

Wprowadzenie zasad ochrony
zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz w nawiązaniu do
Programu ochrony zabytków

10

L.
p.

7

Ustalenia Studium
Przedmiot ustaleń wymagany ustawą
(Art.10 ust.2)

Nadal
aktualne

Obszary na których rozmieszczone będą
inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów
zadań rządowych

Częściowo aktualne

Brak ustaleń
lub nieaktualne

√

8a Obszary dla których obowiązkowe jest
sporządzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrębnych

√

8b Obszary wymagające przeprowadzenia
scaleń i podziału nieruchomości

√

8c Obszary rozmieszczenia
wielkoprzestrzennych obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2

√

8d 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

√

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i
10 leśnej przestrzeni produkcyjnej
Obszary narażone na niebezpieczeństwo
11 powodzi

√
√

Obiekty lub obszary, dla których
wyznacza się w złożu kopaliny filar
12 ochronny
Obszary pomników zagłady i ich stref
13 ochronnych – nie występują
14 Obszary wymagające przekształceń,
rehabilitacji lub rekultywacji

√

__

__
√

15 Granice terenów zamkniętych i ich stref
ochronnych
16 Inne obszary problemowe wynikające z
lokalnych uwarunkowań

__

√
√

Źródło: opracowanie własne

Należy również zaznaczyć, że Studium wymaga aktualizacji zapisów we wszystkich
powyższych aspektach w zakresie zgodności z obowiązującymi zapisami prawa.
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Zgodność ustaleń Studium z wymogami określonymi w Rozporządzeniu w

5.2

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 2003r., nowej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oprócz modyfikacji systemu
planistycznego, łączyło się z wprowadzeniem aktów wykonawczych – rozporządzeń,
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. Nr 118, poz.1233).
Zgodnie z § 4.1. rozporządzenia, projekt studium powinien zawierać cztery części:
1) część określającą uwarunkowania, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy, przedstawioną w

formie tekstowej i graficznej – częściowo aktualna
2) część

tekstową

zawierającą

ustalenia

określające

kierunki

zagospodarowania

przestrzennego gminy, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy – częściowo aktualna;
3) rysunek przedstawiający ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego

gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy – częściowo
aktualny;
4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu

studium – brak elementu w analizowanym Studium – nie występuje.
Zgodnie z § 6.3 rozporządzenia zapisy Studium powinny zawierać w szczególności
wytyczne wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Jednym z
ważniejszych elementów,

jest

nałożona powyższą ustawą

konieczność

sporządzenia

dokumentacji ekofizjograficznej przed przystąpieniem do opracowywania studium (art.72
ust.3,4,5).

Jednocześnie zgodnie z § 3.2 rozporządzenia, dane zawarte w materiałach

planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, 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 dla całego obszaru w granicach administracyjnych
gminy, które będzie stanowiło materiał wejściowy przy aktualizacji analizowanego Studium.
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5.3

Zgodność ustaleń Studium z przepisami odrębnymi

5.3.1

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.
5.3.2

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.
5.3.3

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, w
tym Planu zagospodarowania przestrzennego pasma Odry, w którym przewidziano utworzenie
na obszarze gminy Cisek tej formy ochrony. Konieczne jest także sporządzenie Gminnej
Ewidencji Zabytków, która będzie podstawą do wpisu poszczególnych obiektów do Studium.
5.3.4

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.
5.4

Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną państwa zawartą w Koncepcji
Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK) stanowi dokument
określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele
polityki państwa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. Została ona sporządzona
przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie oraz przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 5 października 1999r., a następnie zaktualizowana w roku 2005, po uprzednim
sporządzeniu Aktualizacji Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju1. Stanowi
ona podstawę do programowania i lokalizacji przedsięwzięć publicznych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym,

wprowadzanych następnie do Planów Zagospodarowania

1 PAN – Warszawa, lipiec 2003 r.
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Przestrzennego Województw lub przyjmowanych do realizacji jako odrębne Programy.
Zatwierdzone Programy są aktami tzw. planowania rzeczowego, określając zamierzenia
administracji rządowej służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających na
zagospodarowanie kraju np. Program budowy dróg krajowych, Program rozwoju sieci lotnisk i
lotniczych urządzeń naziemnych, Program dla Odry 2006 czy też Narodowa strategia rozwoju
regionalnego. Zadania ujęte w Programach wprowadzane są na wniosek Ministra właściwego
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, a w następnym etapie do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

gminy oraz

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego jako aktu prawa miejscowego. Zatem sprawdzenie zgodności ustaleń Studium
z

polityką

przestrzenną

państwa

zawartą

w

Koncepcji

Polityki

Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju odbywa się poprzez sprawdzenie zgodności jego ustaleń z Planem
województwa oraz programami przyjętymi po dacie uchwalenia danego planu województwa.
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.
Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną Regionu:

5.5

5.5.1

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000–2015

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym elementem programowania w skali
regionu, stanowiącym podstawę realizacji polityki rozwoju. Dla województwa opolskiego
Strategia po raz pierwszy uchwalona została w dniu 30 maja 2000r., a następnie
zaktualizowana i przyjęta przez Sejmik Województwa uchwałą nr XXXIX/350/2005 z dnia 11
października 2005r. Ustalone w Strategii priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego to:
Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego.
Wyrównywanie szans rozwoju w regionie.
Dla ich osiągnięcia określono cele strategiczne, które w różnym zakresie znajdują
odzwierciedlenie w analizowanym Studium:
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●

INNOWACYJNY

REGION

Z

DOBRZE

WYKSZTAŁCONYMI

I

AKTYWNYMI

MIESZKAŃCAMI - częściowo zapewniona możliwość realizacji; postulowana aktualizacja
Studium w tym zakresie.
W ramach tego obszaru przewidziano następujące cele operacyjne:
–

wzrost poziomu wykształcenia, przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy oraz
zwiększenie

aktywności

społeczeństwa

-

nie

wymaga

odzwierciedlenia

przestrzennego w Studium,
–

wzrost powiązań nauki z rozwojem regionalnym - nie wymaga odzwierciedlenia
przestrzennego w Studium,

–

budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój bazy technicznej na jego potrzeby
– konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie stworzenia nowoczesnej
infrastruktury teleinformatycznej

–

budowanie efektywnego regionalnego systemu innowacyjności – nie wymaga
odzwierciedlenia przestrzennego w Studium

–

wzmocnienie konkurencyjności firm - nie wymaga odzwierciedlenia przestrzennego w
Studium

–

rozwój społeczeństwa obywatelskiego -nie wymaga odzwierciedlenia przestrzennego
w Studium

●

ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW ŻYCIA W REGIONIE - częściowo
zapewniona możliwość realizacji; postulowana aktualizacja Studium w tym zakresie.
W ramach tego obszaru przewidziano następujące cele operacyjne:
–

wzmocnienie potencjału ludnościowego – konieczne jest uwzględnienie w Studium w
zakresie

poszerzania

oferty

edukacyjnej

oraz

tworzenia

nowych

terenów

mieszkaniowych
–

tworzenie warunków do zwiększania zatrudnienia – konieczne jest uwzględnienie w
Studium w zakresie działań proinwestycyjnych w tym, przygotowania i uzbrojenia
terenów pod działalność

–

aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy - nie wymaga odzwierciedlenia przestrzennego w Studium

–

korzystne warunki zamieszkania i rozwoju– konieczne jest uwzględnienie w Studium w
zakresie tworzenia nowej substancji mieszkaniowej oraz rozwój towarzyszącej
infrastruktury technicznej i systemów komunikacji

–

rewitalizacja miast i miasteczek – nie dotyczy obszaru gminy Cisek

–

Województwo

opolskie

bezpiecznym

regionem

-nie wymaga

odzwierciedlenia

przestrzennego w Studium
–

tworzenie warunków poprawy zdrowia mieszkańców i skutecznej pomocy społecznej–
konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie zwiększania dostępności do
podstawowej opieki zdrowotnej szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych

–

tworzenie warunków do realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa –
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konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie racjonalnego planowania sieci
szkół i placówek oświatowych oraz instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji
–

zachowanie, popularyzacja i wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
Śląska Opolskiego – konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie rozwoju
obszarowego systemu ochrony przyrody oraz programu zwiększania lesistości

●

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

– częściowo zapewniona

możliwość realizacji; postulowana aktualizacja Studium w tym zakresie.
W ramach tego obszaru przewidziano następujące cele operacyjne:
–

podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej – konieczne jest uwzględnienie
w Studium w zakresie budowy i modernizacji szlaków komunikacyjnych (drogowych i
wodnych), budowy obwodnic miejscowości oraz przepraw mostowych

–

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – konieczne jest uwzględnienie w
Studium w zakresie optymalizacji wykorzystania energii, umożliwienia pozyskiwania
energii odnawialnej , w tym w szczególności wiatru i wody oraz biomasy

–

wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej – konieczne jest
uwzględnienie w Studium w zakresie wyznaczenia terenów i budowy urządzeń i
instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej

–

pełna dostępność mediów technicznych – konieczne jest uwzględnienie w Studium w
zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
energetycznych i gazowych

–

systemowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe – konieczne jest uwzględnienie w
Studium w zakresie realizacji Programu dla Odry 2006

–

ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych– konieczne jest
uwzględnienie w Studium w zakresie objęcia ochroną istniejących zasobów wodnych w
powiązaniu z tworzeniem warunków do rozwoju turystyki i rekreacji

–

ochrona powietrza i ochrona przed hałasem – konieczne jest uwzględnienie w Studium
w zakresie projektowania i tworzenia pasów zieleni izolacyjnej, budowy obwodnic i
obejść wsi

–

Systemowa gospodarka odpadami i ściekami – konieczne jest uwzględnienie w
Studium w zakresie likwidacji i rekultywacji dzikich wysypisk śmieci, rozbudowy
systemów kanalizacji.

●

AKTYWIZACJA

GOSPODARCZA

REGIONU

Z

ZACHOWANIEM

ZASADY

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - częściowo zapewniona możliwość realizacji;
postulowana aktualizacja Studium w tym zakresie.
W ramach tego obszaru przewidziano następujące cele operacyjne:
–

rozwój sektora MSP – konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie tworzenia
terenów inwestycyjnych
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–

rozwój sektora usług – konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie budowania
sieci usług, w tym usług turystycznych i agroturystycznych

–

wykorzystanie potencjału i pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu
a zastosowanie proekologicznych technologii – nie dotyczy gminy Cisek

–

Autostrada A4 jako oś rozwoju gospodarczego – nie dotyczy gminy Cisek

–

rozwój centrów logistycznych – ewentualnie do uwzględnienia w Studium, w
powiązaniu do planowanego centrum logistycznego Kędzierzyna Koźla

–

rozwój i wzmocnienie instytucji wzmocnienia biznesu - -nie wymaga odzwierciedlenia
przestrzennego w Studium

–

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu – konieczne jest uwzględnienie w Studium
w zakresie kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych

–

turystyka

jako

element

rozwoju

gospodarczego

regionu

–

konieczne

jest

uwzględnienie w Studium w zakresie turystycznego wykorzystania Odry oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Wronin Maciowakrze”, a także kształtowania przestrzeni
turystycznej w nawiązaniu do cennych zasobów dziedzictwa kulturowego, szczególnie
w zakresie archeologii.
●

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ – nie dotyczy
gminy Cisek

●

WIELOFUNKCYJNE, RÓŻNORODNE ORAZ ATRAKCYJNE DLA INWESTYCJI I
ZAMIESZKANIA OBSZARY WIEJSKIE - częściowo zapewniona możliwość realizacji;
postulowana aktualizacja Studium w tym zakresie.
W ramach tego obszaru przewidziano następujące cele operacyjne:
–

zachowanie i wykorzystanie zasobów kulturowych oraz przyrodniczych wsi, poprawa
stanu środowiska – konieczna jest aktualizacja Studium w zakresie ochrony
zabytkowej

zabudowy

i

układów

przestrzennych

wsi,

tworzenie

przestrzeni

rekreacyjno-wypoczynkowych dla potrzeb mieszkańców, prowadzenie zalesień i
zadrzewień
–

poprawa zagospodarowania obszarów wiejskich i kształtowanie warunków życia z
udziałem społeczności lokalnych – konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie
tworzenia

obszarów

przestrzeni

publicznej

poprzez

kształtowanie

centrów

miejscowości, rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie powierzchni wskazanych
do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
–

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i rozwój infrastruktury
technicznej – konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie kompleksowego
przygotowania terenów inwestycyjnych, realizacji sieci infrastruktury technicznej oraz
polepszenia dostępności komunikacyjnej

–

rozwój turystyki wiejskiej

– konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie
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tworzenia bazy turystycznej (hotelowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, sportowej) oraz
rozbudowy infrastruktury drogowej
konkurencyjność i wzrost wielofunkcyjności gospodarstw rolnych -nie wymaga

–

odzwierciedlenia przestrzennego w Studium
rozwój przedsiębiorczości

–

oraz poprawa efektywności ekonomicznej i produkcyjnej

przetwórstwa rolno-spożywczego -nie wymaga odzwierciedlenia przestrzennego w
Studium
poprawa edukacji oraz rozwój kapitału ludzkiego i społecznego wsi – konieczne jest

–

uwzględnienie w Studium w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej oraz dostępności
do usług społecznych
powszechność odnowy wsi i podejście LEADER oraz usprawnienie instrumentów

–

sterowania rozwojem -nie wymaga odzwierciedlenia przestrzennego w Studium
●

ROZWÓJ

WI ELOKULTUROWEJ

TOŻSAMOŚCI

ORAZ

MIĘDZYNARODOWEJ

I

KRAJOWEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
konieczne jest uwzględnienie w Studium w zakresie ochrony i przywracania

–

dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony zabytków i zespołów zabytkowych, realizacji
Programu dla Odry 2006 oraz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego.
Głównym instrumentem realizacji Strategii w zakresie możliwości finansowania jest Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego, a
w

zakresie

planowania

przestrzennego

–

Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa Opolskiego.
5.5.2

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego opracowywano w
latach 2000–2002, a następnie przyjęto uchwałą nr XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 24 września 2002r. Plan sporządzono w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. nr15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie z art.
54b wyżej wymienionej ustawy, w planie województwa powinny być zamieszczone zadania
wpisane do rejestru zadań rządowych i samorządowych prowadzonego przez wojewodę.
Działając w oparciu o art. 54d ust. 6 ustawy, Zarząd Województwa przekazał Wojewodzie
Opolskiemu w dniu 4 marca 2003r. wykaz zadań samorządu województwa służących realizacji
ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych, w celu ich wprowadzenia do Wojewódzkiego
rejestru zadań rządowych i samorządu województwa. Wykaz obejmował 10 zadań wskazanych
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, które wymagały
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i jednocześnie były ujęte w
„Programie rozwoju województwa opolskiego na lata 2001-2002” - przyjętym uchwałą nr
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XXV/187/2001 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.01.2001r. i finansowane w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego zawartego między Radą Ministrów, a Samorządem Województwa
Opolskiego, przyjętego uchwałą nr XXXI/223/2001 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
21.06.2001r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego nr 4 poz. 130 z dnia 31 stycznia 2003r.). Ponieważ do
czasu obowiązywania w/w ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Rejestr zadań
rządowych i samorządu województwa nie został przez Wojewodę wypełniony zadaniami,
zamieszczone w Planie Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Opolskiego

inwestycje nie posiadają rangi wynikającej z przepisu ustawy, a stanowią jedynie propozycje
inwestycji celu publicznego2

Ryc. 2 Wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
W Planie województwa znajdują się zapisy odnoszące się do obszaru gminy Cisek dotyczące
następujących kierunków zagospodarowania przestrzennego, szczegółowo ujętych w „Wykazie
proponowanych zadań samorządowych i rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego” :

2 Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Opole, czerwiec 2006r
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Tabela 1. Wykaz zadań samorządowych i rządowych dla obszaru gminy Cisek
L.p
Wykaz zadań

Ustalenia Studium
Uwzględnione Uwzględnione
Nie
w pełni
częściowo uwzględnione

1.

W zakresie środowiska przyrodniczego
1.1. Realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększania
lesistości na lata 2000-2020 – zalesianie gruntów o niskiej
przydatności rolniczej oraz łączenie rozdrobnionych
kompleksów leśnych.

√

zadanie rządowe, wymaga wprowadzenia do Studium i
mpzp
2.
W zakresie ochrony przeciwpowodziowej
2.1. Budowa obwałowań przeciwpowodziowych na lewym
brzegu rzeki Odra km 68.0 - 94.0 na odcinku Podlesie Landzmierz
–

√

zadanie rządowe ujęte w „Programie dla Odry 2006” wymaga wprowadzenia do Studium i mpzp
2.2. Budowa systemu monitoringu i osłony meteorologicznej
(SMOK)
–

zadanie rządowe ujęte w „Programie dla Odry 2006” wymaga wprowadzenia do Studium i mpzp
3.
W zakresie infrastruktury gospodarczej
3.1. Brak zadań
4.
W zakresie rozwoju obszarów wiejskich
4.1. Realizacja programu „Odnowa wsi” polegająca na
przekazywaniu małych grantów społecznościom lokalnym w
celu sfinansowania działań gospodarczych,
infrastrukturalnych i społecznych wpływających na poprawę
warunków życia na wsi

√

–

zadanie samorządu województwa – nie wymaga
wprowadzenia do Studium i mpzp
4.2. Poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i
komunikacyjnej na terenach wiejskich
5.
W zakresie komunikacji
5.1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 410 na odcinku Reńska
Wieś-Brzeźce do pełnych parametrów klasy Z

--

--

--

–

zadanie samorządu województwa – wymagające
wprowadzenia do Studium i mpzp,
5.2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku Szczyty
- Nędza do pełnych parametrów klasy Z
–

zadanie samorządu województwa – wymagające
wprowadzenia do studium i mpzp,
5.3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 422 na odcinku
Błażejowice-Dziergowice do pełnych parametrów klasy Z
–

zadanie samorządu województwa – wymagające
wprowadzenia do studium i mpzp
5.4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 427 na odcinku
Zakrzów - Dzielnica do pełnych parametrów klasy Z
–

zadanie samorządu województwa – wymagające
wprowadzenia do studium i mpzp
6.
W zakresie energetyki
6.1. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia
400kV relacji Dobrzeń -Wielopole
–

–

zadanie samorządu województwa – wymagające ujęcia
w MPZP

√

√
√
√
√
√
(zadanie
nieaktualne,
przebieg poza
gminą Cisek)
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L.p
Wykaz zadań

Ustalenia Studium
Uwzględnione Uwzględnione
Nie
w pełni
częściowo uwzględnione

7.
W zakresie środowiska kulturowego
7.1. Działania inspirujące, koordynujące i wspomagające
rewaloryzację układów przestrzennych oraz obiektów
zabytkowych ważnych dla wizerunku regionu i mogących
stanowić potencjalną atrakcję turystyczną

√

zadanie samorządu województwa – wymagające ujęcia
w MPZP
7.2. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w
opracowaniach planistycznych zgodnie z opracowanym
programem Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

√

–

–

zadanie samorządu województwa – wymagające ujęcia
w MPZP

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Wykazu proponowanych zadań samorządowych i rządowych
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych ujętych w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Opolskiego

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 Plan Województwa wraz z wykazem zadań, także
wymagają aktualizacji. Marszałek Województwa przystąpił do prac nad aktualizacją ustaleń
Planu Województwa i w 2006r 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.
W zaktualizowanym Studium należy również odnieść się do opracowań regulujących kwestie
gospodarki przestrzennej na obszarze województwa opolskiego poprzez włączenie go w
strukturę większego obszaru. Są to: Plan dla Odry 2006, Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry oraz Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza
polsko-czeskiego.
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5.6

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, Programie Rozwoju Lokalnego,
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 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

następujących

zmian

społecznych,

gospodarczych i przestrzennych.
5.6.1

Strategia Rozwoju Gminy Cisek oraz Plan Rozwoju Lokalnego

Strategia rozwoju gminy, Plan Rozwoju Lokalnego 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 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy powinno być opracowane łącznie ze strategią lub po jej przyjęciu.
Wejście w życie zapisów nowej ustawy o planowaniu 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 opiera 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
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. Plan Rozwoju Lokalnego jest z kolei kompleksowym
dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne, a obowiązek jego
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posiadania nałożył Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Pojęcie Planu
rozwoju, w rozumieniu Unii Europejskiej, dotyczy tzw. planów sprawczych, czyli planów
będących narzędziem w realizacji celów rozwojowych danej jednostki administracyjnej,
zawierających wieloletnie programowanie inwestycji publicznych. Plan Rozwoju Lokalnego
przedstawia aktualną sytuację gospodarczo-społeczną, formułuje cele i opisuje strategie
zmierzające do osiągnięcia założonego kierunku rozwoju. Plan szacuje również spodziewane
efekty planowanych przedsięwzięć zapisanych szczegółowo w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym. Dokument ten służy jako punkt odniesienia dla działań rozwojowych i
strategicznych gminy oraz ukazuje powiązania z innymi dokumentami programowymi zarówno
gminnymi jak i krajowymi.
Wieloletni Program Inwestycyjny jest integralną częścią Planu Rozwoju Lokalnego jak również
samej Strategii Rozwoju Gminy. WPI określa konkretne zadania oraz wskazuje kierunki
zaangażowania środków z funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że brak przyjętej i powszechnie
akceptowanej Strategii rozwoju gminy oraz wyznaczonych do realizacji zadań celu publicznego
jest znaczącym utrudnieniem w przemyślanym i planowym funkcjonowaniu gminy jako jednostki
samorządu terytorialnego. Zasadnym wydaje się więc wskazanie na konieczność szybkiego
sporządzenia tego dokumentu i dostosowanie go do obecnych realiów społecznogospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym czy krajowym. Pozwoliłoby to również na
utrzymanie prawidłowej kolejności sporządzania dokumentów strategicznych i planistycznych, a
w konsekwencji dostosowanie nowego Studium do aktualnej polityki Gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek został przyjęty przez Radę Gminy dnia 02 sierpnia
2004r jako załącznik do uchwały Nr XXI/88/2004 i zasadniczo powinien stanowić narzędzie
realizacji celów zawartych w Strategii rozwoju. W przedmiotowej sytuacji jest on jednak
traktowany zastępczo.
Zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek zadania podzielone zostały na dwa
horyzonty czasowe: lata 2004-2006 oraz 2007-2013 odpowiadające okresom programowania
działań w Unii Europejskiej. Projekty zgrupowano w następujących obszarach interwencji:
●

Infrastruktura ochrony środowiska – w odniesieniu do terenu wsi Kobylice, Landzmierz,
Cisek, Steblów, Sukowice

●

Infrastruktura komunikacyjna – w odniesieniu do terenu całej gminy;

●

Lokalna baza kulturalna, oświatowa i sportowa – w odniesieniu do terenu wsi Łany i
Cisek

●

Ochrona zdrowia – w odniesieniu do terenu wsi Łany i Cisek

●

Gospodarka i rynek pracy – w odniesieniu do wsi Kobylice. Landzmierz, Łany i Cisek

●

Sfera społeczna i bezpieczeństwo publiczne – w odniesieniu do terenu całej gminy, a w
szczególności dla wsi: Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las, Przewóz, Podlesie,
Miejsce Odrzańskie.
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Dołączona do Planu Rozwoju Lokalnego lista wieloletnich zadań inwestycyjnych do realizacji na
lata 2004-2013 obejmuje 17 projektów dotyczących głównie inwestycji w zakresie budowy
infrastruktury: kanalizacji sanitarnej i wodnej oraz budowy lub remontu dróg gminnych i
dojazdowych, a także zadania polegające na remoncie i budowie budynków przeznaczonych na
cele sportowe, oświatowo-kulturalne, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Do zadań
priorytetowych z zakresu komunikacji zaliczono również budowę przepraw mostowych w ciągu
drogi powiatowej na odcinku Cisek-Bierawa oraz w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku
Przewóz-Dziergowice, jak również budowę wałów przeciwpowodziowych, jednak zadania te
mają charakter ponadlokalny i nie stanowią one zadań własnych gminy, stąd nie powinny być
zawarte w PRL. Konieczne jest natomiast ich odzwierciedlenie w Studium.
Podsumowując, należy stwierdzić że wskazane w Programie Rozwoju Lokalnego
zadania są zgodne z obecnym Studium, jednak ze względu na brak Strategii rozwoju gminy nie
można ocenić poziomu spójności prowadzonej polityki społeczno-gospodarczo-przestrzennej
pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi.
Wobec powyższego za zasadne uznano przedstawienie strategicznych celów polityki
przestrzennej

przyjętych

w

analizowanym

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek , do których zaliczono:
1. Zapewnienie pożądanych warunków bezpieczeństwa ludności i mienia w przypadku

powodzi.
2. Zahamowanie degradacji i odbudowa 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

osadniczy 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.

Powyższe cele nie obejmują pełnego zakresu, który powinien być rozpatrzony i uwzględniony w
Strategii rozwoju. Nie został również wskazany cel nadrzędny, któremu należałoby
podporządkować wszelkie dalsze działania zarówno w sferze przestrzennej jak i społecznogospodarczej. Wynika to z zaburzonego procesu tworzenia dokumentów strategicznych i
planistycznych pozwalających na sprawne i kompleksowe zarządzanie gminą. Zatem, jak
wspomniano wcześniej, przed przystąpieniem do aktualizacji Studium wskazane jest
wypracowanie i zatwierdzenie Strategii rozwoju, co poprzez jednolite zapisy w obu
dokumentach umożliwi realizację strategicznych celów poprzez ich przełożenie na przestrzeń.
Ze względów proceduralnych oraz politycznych, istotne jest również przeprowadzenie
uspołecznionego procesu aktualizacji Studium.
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5.6.2

Aktualna polityka i potrzeby gminy

W trakcie oceny aktualności Studium, analizie poddano również zmienione uwarunkowania
rozwoju wpływające na aktualną politykę i potrzeby gminy, szczególnie te, które mają swoje
odzwierciedlenie w przestrzeni. Należą do nich:
■

Uwarunkowania demograficzne. Liczba ludności gminy Cisek wykazuje stały trend
spadkowy. W latach 1998–2007 zmalała o 942 osoby, co stanowi około 13,5% w stosunku
do roku wyjściowego.

W żadnej wsi nie przybyło mieszkańców, natomiast największy

spadek liczby ludności odnotowano w sołectwach Cisek, Łany i Landzmierz (ponad 100osób)
oraz kolejno Roszowicki Las, Steblów, Sukowice i Dzielnica (ponad 50osób). Obserwowana
tendencja spadkowa nie jest efektem, który pojawił 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 Studium 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 poniższej tabeli, niestety
znacząco odbiegająca od realiów. Konieczna jest zatem korekta powyższych danych w
Studium, przy uwzględnieniu ogólnopolskich trendów demograficznych.
Tabela 3. Liczba ludności gminy Cisek

Sołectwo

1998

2003

2004

2005

2006

2007

Zmiana
liczby
ludności

Błażejowice

289

270

260

262

267

245

- 44

Cisek

1485

1405

1393

1348

1327

1268

- 217

Dzielnica

287

232

234

234

231

235

- 52

Kobylice

532

527

518

515

503

506

- 26

Landzmierz

698

650

641

630

617

590

- 108

Łany

825

719

706

700

695

688

- 137

Miejsce Odrzańskie

347

328

319

314

314

315

- 32

Nieznaszyn

250

225

221

217

212

203

- 47

Podlesie

247

246

242

239

226

216

- 31

Przewóz

362

345

342

337

340

331

- 31

Roszowice

273

252

252

250

246

243

- 30

Roszowicki Las

631

590

577

581

573

558

- 73

Steblów

355

333

332

322

315

298

- 57

Sukowice

401

374

374

357

355

344

- 57

Razem :

6982

6496

6411

6306

6221

6040

- 942

/źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Cisku/
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Ryc. 2 Liczba ludności gminy Cisek /źródło:
opracowanie własne/
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Ryc. 3 Urodzenia i zgony w gminie Cisek /źródło: opracowanie własne/
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Ryc. 4 Przyrost naturalny w gminie Cisek w latach 1996-2006 /źródło: opracowanie własne/
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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 ośrodków przemysłowych Kędzierzyna Koźla, w których
obserwuje się niewielki ruch budowlany. Ciekawe natomiast jest
zjawisko suburbanizacji stref podmiejskich Kędzierzyna Koźla, w
tym również zainteresowanie terenami mieszkaniowymi w gminie
Cisek, do której w okresie 2000 - I półrocze 2005r migrowało 100
osób. Tendencja ta prawdopodobnie będzie się pogłębiać w
kolejnych latach, należy jednak podkreślić, że potencjalnie
najbardziej atrakcyjne będą miejscowości położone najbliżej miasta i dobrze z nim
skomunikowane, jednak położone poza strefą zagrożenia powodziowego.
Tabela 4. Suburbanizacja stref podmiejskich miasta Kędzierzyn-Koźle

L.p.

Gmina w obszarze
powiatu kędzierzyńskokozielskiego

Liczba osób wymeldowanych z Kędzierzyna-Koźla,
którzy zamieszkali na terenie sąsiednich gmin w latach 2000-I półrocze
2005
2000

2001

2002

2003

2004

I
półrocze
2005

RAZEM:

1

Bierawa

30

51

47

58

67

20

273

2

Cisek

23

23

6

16

30

2

100

3

Pawłowiczki

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4

Polska Cerekiew

3

2

7

11

5

5

33

5

Reńska Wieś

25

31

38

42

28

17

181

RAZEM:

81

107

98

127

130

44

587

źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Ustalenia nowego Studium powinny zmierzać do zoptymalizowanego gospodarowania
przestrzenią, pełniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i rozwiązania
problemów związanych z zagrożeniem powodziowym, w zgodzie z zasadą zrównoważonego
rozwoju i bez tworzenia nadmiernych rezerw terenowych pod zabudowę mieszkaniową.
■

Uwarunkowania przyrodnicze:

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej konieczne jest uwzględnienie zapisów Programu
dla Odry 2006, w tym dotyczących budowy i modernizacji systemu obwałowań oraz systemu
ochrony meteorologicznej SMOK.
■

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.
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Należy do nich między innymi lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
których konieczność wyznaczania w Studium wprowadziła dopiero ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. Obiekty te mają często stosunkowo duży promień
oddziaływania (kilkadziesiąt kilometrów) i pełnią rolę ośrodka handlowego o znaczeniu
ponadlokalnym. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z definicją wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych wprowadzoną ustawą z dnia 11 maja 2007r., są to obiekty których
powierzchnia sprzedaży nie przekracza 400m2 – zatem jest ona stosunkowo niewielka .
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. W świetle
powyższego należy raz jeszcze podkreślić, że sprawą nadrzędną jest wypracowanie Strategii
rozwoju gminy Cisek, która nakreśli ramy działania i wskaże główne kierunki rozwoju, które
znajdą przełożenie na zapisy Studium.
Studium wprowadza zakaz zabudowy na gruntach rolnych I-III klasy bonitacyjnej
występujących głównie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, czyli poza strefą zagrożenia
powodzią. Jednocześnie, ze względu na bezpieczeństwo, to właśnie te tereny są najbardziej
atrakcyjne dla lokalizacji inwestycji oraz zabudowy mieszkaniowej. Zapisy Studium należy
zatem ponownie przeanalizować pod kątem powstającego konfliktu celów oraz w kontekście
aktualnej polityki przestrzennej gminy.
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.
■

Uwarunkowania związane z wyposażeniem w infrastrukturę techniczną:

W zakresie wyposażenia gminy w kanalizację sanitarną stwierdzono konieczność aktualizacji
zapisów Studium do obecnego stanu sanitacji gminy.
W zakresie energetyki – konieczne jest wskazanie możliwości lokalizacji obiektów służących
pozyskiwaniu energii wiatru – tzw. elektrowni wiatrowych oraz innych możliwości pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych np. uprawa wierzby energetycznej. Należy również dokonać
korekty zapisów wskazujących na konieczność realizacji dwutorowej linii przesyłowej 400kV
relacji Dobrzeń-Wielopole, ze względu na zmianę przebiegu linii poza teren gminy Cisek.
W zakresie komunikacji drogowej, konieczna jest aktualizacja kategorii, klas i numerów dróg,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
Należy zaznaczyć, że będące przedmiotem analizy aktualności Studium należy skorygować
pod względem zapisów stosowanych w części dotyczącej kierunków rozwoju. W zapisach tych
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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.
5.7
5.7.1

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina Cisek posiada jedno z najniższych w skali województwa pokrycie obowiązującymi
miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego,

powierzchni, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 28,5%.

wynoszące

zaledwie

1,25%

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.
W gminie Cisek w trybie ustawy 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 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy
Cisek z dniem 1 stycznia 2000r. stracił swoją ważność, 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 znajduje uzasadnienia ekonomicznego, jest natomiast zdecydowanie
niekorzystne dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią.
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Tabela 5.

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązujących na

obszarze gminy Cisek, zatwierdzonych w latach 1995-2007
lp

Nazwa

1. Zmiana miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego gminy Cisek

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

Podstawowe
przeznaczenie terenu
w planie

Data i nr uchwały
Rady Miejskiej
zatwierdzającej
MPZP

data i nr
Obszar objęty
Dziennika
MPZP
Urzędowego
[w ha]
Woj. Opolskiego

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

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
Ryc. 6 Pokrycie gminy 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
wszystkich

wymóg

sporządzania

terenów

mpzp

wyszczególnionych

dla
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 :
–

terenów, na których przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu
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ponadlokalnym ujętych w programie zadań rządowych i samorządu województwa, z
wyjątkiem inwestycji drogowych;
–

terenów górniczych (ustawa Prawo geologiczne i górnicze);

–

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,

–

terenów przeznaczonych pod lokalizację przemysłu, składów i obsługi rolnictwa we
wsiach Łany, Miejsce Odrzańskie, Podlesie,Dzielnica i Sukowice

–

terenów przeznaczonych pod rowój 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. Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. nakazuje zachowanie jednoznacznej zgodności w
tym zakresie, co w praktyce oznacza brak możliwości jakichkolwiek odstępstw w nowych
planach miejscowych od ustaleń Studium i konieczność jego każdorazowej aktualizacji w
przypadku zmiany polityki przestrzennej. 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.
5.7.2

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w okresie
11.07.2003 – 22.08.2008

Stosownie do uregulowań, zawartych w art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego oraz braku
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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.
Analizie poddano decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydane w odniesieniu do terenów, dla których nie ma obecnie obowiązujących
planów miejscowych, zgodnie z założeniem, że decyzje sprzeczne z mpzp są przez niego
znoszone i powinna być z urzędu poddana procedurze wygaszenia, a decyzje zgodne
utrzymują swoją moc poprzez ich jednolite z planem miejscowym ustalenia.
Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego
województwa opolskiego oraz informacjami pozyskanymi w urzędzie gminy, w okresie od lipca
2003r do sierpnia 2008r. na terenie gminy Cisek wydanych zostało 19 decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w tym jedna o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz 132
decyzje o warunkach zabudowy. Powyższe wskazuje na rosnącą potrzebę sporządzenia przez
gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Tabela 6. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w latach 07.2003
– 08.2008r.
od VII 2003

2004

2005

2006

2007

do VIII 2008

Liczba wydanych decyzji o
warunkach zabudowy

26

8

21

33

23

21

Liczba wydanych decyzji o
lokalizacji inwestycji celu
publicznego

2

7

8

1

1

Największą ilość decyzji o warunkach zabudowy wydano dla inwestycji zlokalizowanych na
obszarze wsi Roszowicki Las (18) i Kobylice (16) i Łany (15) oraz kolejno we wsi Cisek (10) i
Landzmierz (7). Są to wsie o największym potencjale rozwojowym ze względu na istniejące już
zakłady wydobywcze i przemysłowe, bliskość Kędzierzyna Koźla oraz najwyższą liczbę
ludności. Wieś Łany posiada również korzystną lokalizację w stosunku do drogi krajowej nr 45
relacji Opole-Racibórz. Następną grupę stanowią trzy wsie Sukowice, Nieznaszyn i Przewóz
posiadające korzystną lokalizację w stosunku do drogi krajowej nr 45 relacji Opole-Racibórz
oraz dróg wojewódzkich nr 422 i 427 prowadzących do mostu na Odrze. W pozostałych
miejscowościach aktywność inwestycyjna jest incydentalna.
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Tabela 7. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w latach 01.2005
– 08.2008r. W podziale na sołectwa.
lp.

Nazwa
miejscowości

Liczba
decyzji o
warunkach
zabudowy

Liczba
decyzji o
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

1.

Błażejowice

1

1

2.

Cisek

10

1 (**)

3.

Dzielnica

4

0 (**)

4.

Kobylice

16

0

5.

Landzmierz

7

0 (**)

6.

Łany

15

2 (***)

7.

Miejsce
Odrzańskie

4

0

8.

Nieznaszyn

5

0

9.

Podlesie

2

0 (*)

10. Przewóz

5

0 (*)

11. Roszowice

2

0

12. Roszowicki

18

0 (*)

13. Steblów

3

0 (*)

14. Sukowice

6

0 (*)

98

1+7

Las

RAZEM

(*) budowa wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach: Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las
(*) budowa kabla optoelektrycznego Bierawa – Polska Cerekiew w miejscowościach: Przewóz, Dzielnica, Łany
(*) posadowienie szaf telefonicznych ONU wraz z budową przyłącza energetycznego w miejscowościach: Łany,
Dzielnica
(*) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Cisek, Landzmierz
(*) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Łany, Podlesie
(*) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Sukowice-Steblów

Źródło: opracowanie własne

Większość wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczy budowy lub przebudowy
budynków mieszkalnych oraz garażowo-gospodarczych, a także zamkniętych zbiorników na
odchody zwierzęce i płyt gnojowych. Sześć decyzji dotyczyło budowy chlewni lub obory, cztery budowy lub przebudowy budynków z przeznaczeniem na działalność handlową i dwie budowy
obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także budowy stacji LPG.
Natomiast decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły wyłącznie infrastruktury
technicznej tj. budowy wałów przeciwpowodziowych, kabla optoelektrycznego, posadowienia
szaf telefonicznych a także budowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.
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5.7.3

W

Analiza wniosków o zmianę lub sporządzenie MPZP oraz zmianę Studium

okresie

obowiązywania

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Cisek złożono 13 wniosków o sporządzenie lub zmianę planów
miejscowych oraz o zmianę obecnego Studium.
Tabela 8. Wykaz złożonych wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
lp

data

Imię i
nazwisko

Miejscowość
i numer działki

Wnioskowane
przeznaczenie
terenu

1.

16.12
.2005

Marta Hyla
poprzez
pełnomocnika
Kinga Knopik

Kobylice,
dz. nr 708 k.m. 2

Budownictwo
mieszkaniowe

Uwagi
Brak dołączonego pełnomocnictwa
Niezgodny ze Studium
Użytki zielone – łąki klasa III
dz nr 573/1 - Zgodny ze Studium
dz nr 55 – Niezgodny ze Studium:
użytki rolne I-III klasy wyłączone z
zabudowy oraz użytki rolne
narażone na erozję wodną i
wietrzną wskazane do zalesienia,
obszar lokalnego korytarza
ekologicznego
dz. nr 200 - Niezgodny ze
Studium: użytki rolne I-III klasy
wyłączone z zabudowy

2.

06.02
.2006

Elżbieta
Füllbeck

Sukowice dz. nr 573/1;
Steblów, dz. nr, 55, 200,
124, 142, 15, 61

Budownictwo
mieszkaniowe i
usługi

dz. nr 124 - Niezgodny ze
Studium: użytki rolne I-III klasy
wyłączone z zabudowy, użytki
rolne narażone na erozję wodną i
wietrzną wskazane do zalesienia,
obszar lokalnego korytarza
ekologicznego
dz. nr 142 - Niezgodny ze
Studium: użytki rolne I-III klasy
wyłączone z zabudowy, użytki
rolne na niewielkiej części
narażone na erozję wodną i
wietrzną wskazane do zalesienia,
na części obszar lokalnego
korytarza ekologicznego
dz. nr 15 - Niezgodny ze Studium:
Użytki zielone – łąki klasa III

Sukowice,

Budownictwo
usługowe i
rekreacyjne, dz.
siedliskowa

3.

06.02
.2006

Maria Bugiel

4.

18.08
.2006

Józef Thiel

Roszowice (Lipowina),
dz. nr 512

produkcja
suchych zapraw
cementowych

5.

09.01
.2008

Joanna i
Norbert Broj

Cisek,
dz. nr 1341/2 k.m. 3

Zalesienie

Niezgodny ze Studium:
Grunty rolne

6.

20.03
.2008

Ewa Barczyk

Kobylice (?),
dz. nr 733

Działka
budowlana

Zgodny ze Studium

7.

25.07
.2008

Lotariusz
Gawlik

Cisek, dz. nr 1013

Zalesienie

Niezgodny ze Studium: Tereny
użytków zielonych oraz grunty rolne
dopuszczone do zabudowy

8.

08.08
.2008

Irmgarda i
Bertold Barcz

Kobylice, dz. nr 476

Budownictwo
mieszkaniowe

Zgodny ze Studium

573/2 k.m. 4

Zgodny ze Studium
Zgodny ze Studium
Wydano decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
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9.

10
.

11
.

12
.

18.08
.2008

Cisek, dz. nr 195/3

Budownictwo
mieszkaniowe i
usługi

Zgodny ze Studium

Gmina Cisek

Roszowicki Las,
dz. nr 350, 351, 361

Tereny
inwestycyjne –
planowana
instalacja
solarna

Niezgodny ze Studium:
Zabudowa zagrodowa, Grunty
rolne , użytki zielone, Tereny
zagrożone powodzią

Gmina Cisek

Roszowice, dz. nr 116,
117, 120, 121, 122,
231/1, 234, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130,
133, 134, 135, 304, 305,
306, 307, 3309,08/1,
308/2, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316,
317, 318/1, 319/1, 320,
321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328,329, 495,
496, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 521

Kroll Karina

Gmina Cisek

Steblów, dz. nr 244, 245,
249, 271, 272, 273, 275,
276, 277, 278, 281, 282,
348, 347/1, 347/2,

Niezgodny ze Studium:

Tereny
inwestycyjne

Tereny
inwestycyjne

Tereny zagrożone powodzią
Korytarz ekologiczny rzeki Odry
Łąki podmokłe
Grunty rolne
Stanowiska archeologiczne
W niewielkiej części pod
działalność gospodarczą
Grunty w części wyłączone z
zabudowy – III Klasa
Niezgodny ze Studium:
Lasy ochronne, obszar zagrożony
powodzią, korytarz ekologiczny
Odry, użytki rolne I-III klasy –
wyłączone z zabudowy oraz
grunty rolne dopuszczone do
zabudowy
Niezgodny ze Studium:

13
.

Gmina Cisek

Steblów, dz. nr 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238,
239, 240,

Tereny
inwestycyjne

Użytki rolne III klasy – wyłączone z
zabudowy, tereny narażone na
erozję wodną i wietrzną
przeznaczone do zadrzewienia lub
zalesienia

Źródło: opracowanie własne

Opisane powyżej wnioski w większości są niezgodne z obowiązującym obecnie Studium, a co
za tym idzie brak jest możliwości uchwalenia satysfakcjonujących dla wnioskodawców planów
miejscowych bez uprzedniej aktualizacji Studium.
Większość wniosków dotyczy przeznaczenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe z
towarzyszącymi usługami oraz pod tereny inwestycyjne przeznaczone na działalność
gospodarczą. Potencjalna działalność inwestycyjna oceniana na podstawie ilości złożonych
wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego dla poszczególnych miejscowości
oraz wydanych dotychczas decyzji o warunkach zabudowy na pierwszym miejscu koncentrować
się będzie we wsi Kobylice, Roszowicki Las, Cisek i Łany. Wydaje się zatem zasadne, aby po
aktualizacji Studium w pierwszej kolejności sporządzić plany miejscowe w granicach
administracyjnych wymienionych powyżej sołectw .
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Tabela 9.

Zestawienie złożonych wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
lp.

Nazwa
miejscowości

Liczba złożonych
wniosków

1.

Błażejowice

0

2.

Cisek

3

3.

Dzielnica

0

4.

Kobylice

3

5.

Landzmierz

0

6.

Łany

0

7.

Miejsce Odrzańskie

0

8.

Nieznaszyn

0

9.

Podlesie

0

10. Przewóz

0

11. Roszowice

2

12. Roszowicki Las

1

13. Steblów

3

14. Sukowice

2

Źródło: opracowanie własne

5.7.4

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, terenowoprawnych, 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. Opracowany
Wieloletni program sporządzania planów miejscowych po zaopiniowaniu przez właściwą
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powinien być przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty w
formie uchwały.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy, zapisów obowiązującego Studium i rozpoznania
potrzeb społecznych, w tym w zakresie realizacji inwestycji, w najbliższych latach wskazane jest
opracowanie planów miejscowych w następującej kolejności :
1. Kobylice, Cisek, Landzmierz,
2. Łany, Roszowicki Las, Roszowice
3. Nieznaszyn, Sukowice, Steblów
4. Dzielnica, Przewóz, Podlesie
5. Błażejowice, Miejsce Odrzańskie.

Rozwiązaniem optymalnym byłoby sporządzenie planów miejscowych dla poszczególnych
jednostek administracyjnych tj. sołectw w ich granicach administracyjnych 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.
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Podsumowując, korzyści wynikające z posiadania planów miejscowych są wymierne i
wielowymiarowe i zdecydowanie przeważają nad kosztem ich sporządzenia.
5.7.5

Zgodność procesu realizacyjnego z ustaleniami Studium

Zgodność procesu realizacyjnego z zapisami Studium przeanalizowano pod względem
możliwości wykonania zadań zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2007-2013 (WPI) i stwierdzono, że jest on zasadniczo zgodny z ustaleniami Studium. Należy
również podkreślić zgodność zapisów WPI z Planem Rozwoju Lokalnego. Zawarte w nim
zadania dotyczą głównie:
–

budowy dróg transportu rolnego oraz modernizację dróg gminnych

–

budowy ścieżek rowerowych

–

budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice

–

budowy ośrodka sportowego oraz budynku wielofunkcyjnego we wsi Łany

–

modernizacji budynków komunalnych.

WPI zawiera również inne zadania, które nie muszą mieć odzwierciedlenia w Studium i planach
miejscowych.
Proces realizacyjny obejmuje również inwestycje powstałe w przestrzeni gminy bez uzyskania
wymaganego prawem pozwolenia budowlanego lub użytkowanie budynków niezgodnie z
określonym w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego przeznaczeniem, będące tzw. samowolami budowlanymi. Powstawanie takich
obiektów w przestrzeni jest niestety dość częstą praktyką w polskiej rzeczywistości. W gminie
Cisek stwierdzono występowanie samowoli budowlanych w kilkunastu przypadkach, z których
większość dotyczy adaptacji poddaszy lub nieznacznej przebudowy budynków mieszkalnych,
co nie powoduje znaczącej ingerencji w przestrzeń i kolizji z zapisami Studium.
6.

WNIOSKI i REKOMENDACJE DO STUDIUM

W wyniku analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

gminy Cisek przeprowadzonej na podstawie art.32 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), 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 aktualnych potrzeb – stwierdza się jego częściową nieaktualność.
1.

W zakresie formalno-prawnym analizowane Studium w świetle art.87 ust.2 ustawy nie
straciło mocy prawnej, jest zatem nadal obowiązujące.
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2.

Weryfikacji

merytorycznej

ustaleń

Studium

w

zakresie

kształtowania

struktury

przestrzennej wynikającej z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i
aktualnie formułowanych uwarunkowań i potrzeb 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, Programu dla Odry 2006,
jak również innych opracowań sektorowych;
b) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a Strategią rozwoju gminy Cisek po

jej uprzednim sporządzeniu.
c) określenie i wprowadzenie do Studium granic terenów zamkniętych i ich stref

ochronnych;
d) korekta zapisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;
e) kształtowanie systemu obszarów zieleni i rekreacji w gminie uwzględniającego budowę

systemu powiązań w oparciu o ścieżki rowerowe;
f)

optymalizacja

wykorzystania

terenów,

przy

uwzględnieniu

istniejącego

i

projektowanego uzbrojenia technicznego oraz możliwości jego faktycznej realizacji, w
tym rozmieszczenia terenów aktywności gospodarczej;
g) aktualizacji uwarunkowań warunkujących zasady kształtowania przyszłej polityki

przestrzennej w gminie, w tym uwzględnienie aktualnych trendów demograficznych,
społecznych i gospodarczych przy planowaniu przyszłego rozwoju gminy;
h) zweryfikowania prowadzonej dotychczas polityki przestrzennej w nawiązaniu do

obowiązujących planów miejscowych oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego, a także dalszego konsekwentnego jej prowadzenia
w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w
granicach całych wsi.
3.

Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga problematyka wynikająca z
wymogów przepisów odrębnych, w tym między innymi :
3.1.ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a) poddania procesowi uspołecznienia procedury tworzenia i udostępniania Studium;
b) klasyfikacji działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.
3.2. Ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) uwzględnienia elementów europejskiej sieci korytarzy ekologicznych ECONET, której

częścią jest korytarz Odry;
b) aktualizacji podstawy prawnej powołania i nazwy Obszaru Chronionego Krajobrazu

Wronin- Maciowakrze;
40

3.3.ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności:
a) uwzględnienia

„Planów

aglomeracji”

określających

granice

i

zasięg

sieci

kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych
3.4.ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności

określonych w art.10:
a) wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów
b) obszarów lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
c) obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji,
d) obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości;
e) obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni

sprzedaży powyżej 400m2;
f)

obszarów zamkniętych i ich stref ochronnych;

g) obszarów przestrzeni publicznych;
h) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
i)

obszarów, dla których gmina powinna sporządzić miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, w tym wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne;

j)

Problematyki związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

k) problematyki związanej ze stanem prawnym gruntów.
3.5.

rozporządzenia

w

sprawie

projektu

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
a) ujęcie w Studium uzasadnienia zawierającego objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz

syntezę ustaleń projektu Studium.
4.

Przy aktualizacji Studium należy uwzględnić posiadane przez Gminę lub nowo wykonane
opracowania branżowe i programy sektorowe, a w szczególności Strategię rozwoju gminy,
co umożliwi zachowanie spójności zawartych w nich celów.

Podsumowując należy stwierdzić częściową nieaktualność analizowanego Studium, przy czym
zakres,

znaczenie

i

rozmieszczenie

przestrzenne

wymagających

aktualizacji

ustaleń

przemawiają za aktualizacją Studium w pełnym zakresie. Jednocześnie należy podkreślić, że
analizowane Studium przedstawia bardzo dużą wartość merytoryczną i metodyczną, a
wyliczone powyżej elementy warunkujące jego częściową nieaktualność związane są przede
wszystkim ze zmianą prawodawstwa oraz sytuacji społeczno-gospodarczej. Stąd występuje
konieczność

dokonania

aktualizacji

Studium

na

bazie

obecnie

obowiązującego,

z

wyodrębnieniem w części tekstowej nowych zapisów, a w części graficznej- obszarów których
przeznaczenie uległo zmianie. Dopuszcza się również wykonanie nowego rysunku Studium
jako zastępczego za obecnie obowiązujący.
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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.

Ocenę aktualności Studium wykonała

mgr. inż. arch. Renata Klimek
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów Z-287

42

