
UCHWAŁA NR LI/467/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego 
uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną 

w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 
IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 

1 sierpnia 2017r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566), w związku z uchwałą Nr 
XLIII/388/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, na wniosek 
Burmistrza Kietrza

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz przyjętego uchwałą Nr 
XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. U. Woj. 
Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54. 2017.KD 
Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.), 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Kietrz tekst jednolity, 
przyjętego uchwałą Nr XLI/271/2002 Rady Miejskiej w Kietrzu, z dnia 30 sierpnia 2002 r., zmienionego 
uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r.

2. W uchwale Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. (opublikowanej 
w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017 r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 
IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 
1 sierpnia 2017r.), w części tekstowej planu, w Rozdziale 10 § 51 ust. 1 l.p. 14 (w tabeli) otrzymuje brzmienie:

14. Składy, magazyny 10 zatrudnionych nie mniej niż 1,5

3. Załącznikami, w formie tekstowej, do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu (w trybie 
nowelizacji), stanowiące załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu (w trybie nowelizacji), inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/467/2018

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 30 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kietrzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany planu, (w trybie nowelizacji) w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu

Działając, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073. ze zm.)

Rada Miejska w Kietrzu,
rozstrzyga co następuje:

do projektu zmiany planu (w trybie nowelizacji), w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, 
nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych 
rozstrzygnięć.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/467/2018

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 30 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kietrzu
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Działając, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.)

Rada Miejska w Kietrzu,
rozstrzyga co następuje:

1. Zmiana planu (w trybie nowelizacji) nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy Kietrz, w związku z powyższym nie zachodziła wiec potrzeba podejmowania 
stosownego rozstrzygnięcia.

2. Zmiana planu (w trybie nowelizacji) polega na niewielkiej modyfikacji przyjętego już dokumentu – 
wyłącznie ustaleń tekstowych uchwały Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 
2017 roku (opublikowanej w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego 
poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.) – odnoszących się do treści § 51 ust. 1 l.p. 14 (w tabeli) w zakresie zmiany 
jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz zmiany liczby miejsc parkingowych na 
jednostkę odniesienia, ustalonej dla składów i magazynów.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20  stawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kietrzu, jest projekt
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, uchwalonego uchwałą Nr
XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. U. Woj.
Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD
Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.),
w trybie nowelizacji, zwany dalej zmianą planu.

Podstawą sporządzenia ww. zmiany planu, w trybie nowelizacji, jest uchwała Nr XLIII/388/2017 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/
2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. U. Woj. Opolskiego
poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody
Opolskiego (opublikowanym w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.).

Zmiana planu polega na niewielkiej modyfikacji przyjętego już dokumentu (w trybie nowelizacji) –
wyłącznie ustaleń tekstowych uchwały Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca
2017 roku. Zakres zmiany planu dotyczy wyłącznie zmiany treści zapisu § 51 ust. 1 liczba porządkowa 14
(w tabeli) w zakresie zmiany jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz zmiany liczby
miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, ustalonej dla składów i magazynów (nowej zabudowy lub
zabudowy podlegającej rozbudowie).

Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu miejscowego
następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.

Właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) tj.: Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, uzgodniły
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu –
w trybie nowelizacji.

W związku z powyższym, Organ sporządzający ww. projekt zmiany planu – Burmistrz Kietrza uznał, iż
realizacja ustaleń ww. zmiany planu – w trybie nowelizacji, w zakresie wyżej opisanym, nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko).

1. Zmiana planu, została wykonana zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 17
– 20, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustalonych w art. 1 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.), odnośnie
przedmiotu nowelizacji, w tym:

1) obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjęty uchwałą Nr
XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. U. Woj.
Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD
Wojewody Opolskiego (opublikowanym w  Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.),
ustala między innymi, wymagania w zakresie miejsc do parkowania dla realizowanej (zgodnie z ustaleniami
planu) nowej zabudowy lub zabudowy istniejącej podlegającej rozbudowie – w ramach niniejszej
nowelizacji przedmiotem zmiany są wymagania w zakresie jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc
parkingowych) oraz liczby miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, dla składów i magazynów;

2) zmiana planu (w trybie nowelizacji) dotyczy wymagań w zakresie ładu przestrzennego – ustala liczbę
miejsc parkingowych (nie mniej niż 1,5) na jednostkę odniesienia – liczbę zatrudnionych (10
zatrudnionych) dla realizowanej, zgodnie z ustaleniami planu, dla nowej zabudowy lub zabudowy
istniejącej podlegającej rozbudowie – składów i magazynów, co w sytuacji realizacji ww. zabudowy
zapewni dobre warunki parkingowe dla pracowników;

3) zmiana planu nie obejmuje walorów architektonicznych i krajobrazowych miasta;

4) w odniesieniu do wymagań ochrony środowiska – zmiana planu obejmuje zmianę wymagań
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w zakresie miejsc do parkowania: jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz liczby
miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, dla składów i magazynów i dotyczy ustalonych w planie
kategorii terenów, w ramach przeznaczenia których, będzie można realizować składy i magazyny –
przedmiotowa zmiana planu nie generuje nowych wymagań w zakresie ochrony środowiska;

5) tereny, w ramach przeznaczenia których (podstawowego bądź uzupełniającego) będzie można
realizować składy, magazyny (oznaczone symbolami PH/F, PH, EW, EW/F, EWN, R/F) położone są poza
formami ochrony przyrody (ustanowionymi i chronionymi na mocy przepisów ustawy o ochronie
przyrody);

6) tereny, w ramach przeznaczenia których będzie można realizować składy i magazyny położone są
w granicach administracyjnych miasta Kietrz, w stosunku do których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161) nie mają zastosowania
ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;

7) w odniesieniu do wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej: na terenach w ramach przeznaczenia których, będzie można realizować składy i magazyny
(oznaczonych symbolami PH/F, PH, EW, EW/F, EWN, R/F), zgodnie z zapisami obowiązującego planu
(w tym, wynikającymi z przepisów odrębnych) nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków województwa opolskiego (z zastrzeżeniem terenu oznaczonego symbolem 1 PH, położonego
w części w ramach średniowiecznego założenia Kietrza wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych
województwa opolskiego) oraz nie występują dobra kultury współczesnej; natomiast występują: stanowiska
archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego (na terenach
oznaczonych symbolami 1 PH/F, 2 PH/F, 5 PH/F, 6 PH/F), stanowiska archeologiczne o określonej
lokalizacji nie wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego (na terenach
oznaczonych symbolami 5 PH/F, 3 R/F, 4 F/R, 7 R/F, 8 R/F), obiekt o wartościach zabytkowych chroniony
planem, ujęty w G.E.Z. na terenie oznaczonym symbolem 3 PH. Przedmiotowa zmiana planu nie generuje
nowych wymagań w zakresie ochrony ww. zabytków;

8) w odniesieniu do wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych: zgodnie z zapisami obowiązującego planu (wynikającymi z przepisów odrębnych)
tereny w ramach przeznaczenia których, będzie można realizować składy i magazyny (oznaczone
symbolami PH/F, PH, EW, EW/F, EWN, R/F) położone są poza obszarem szczególnego zagrożenia
powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat (z zastrzeżeniem terenu
oznaczonego symbolem 1 PH położonego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat) oraz położone są poza obszarami, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, lub na którym istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, a także poza obszarami osuwania się mas
ziemnych (osuwiska okresowo aktywne) i granicami terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz
granicami terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych. Przedmiotowa zmiana planu
nie generuje nowych wymagań w zakresie wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia,
a także potrzeb osób niepełnosprawnych;

9) w odniesieniu do walorów ekonomicznych przestrzeni – obowiązujący plan uwzględnia walory
ekonomiczne przestrzeni – nastąpi maksymalne wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego oraz
maksymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej, w szczególności w zakresie zaopatrzenia przemysłu
w wodę oraz odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków – przedmiotowa zmiana planu
nie generuje konieczności uwzględnienia budowy nowych odcinków układu komunikacyjnego bądź sieci
infrastruktury technicznej;

10) obowiązujący plan ustala zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym
telekomunikacji w oparciu o istniejące i projektowane urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych – przedmiotowa zmiana planu nie generuje zmian ustaleń w tym zakresie;

11) uwzględniono prawo własności, a także potrzeby interesu publicznego – poprzez udział
społeczeństwa w trakcie sporządzania zmiany planu (w trybie nowelizacji):

a) na etapie przystąpienia do sporządzania zmiany planu (w trybie nowelizacji), nie wpłynęły wnioski od
osób fizycznych, na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
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Organ sporządzający – Burmistrz Kietrza, wydał stosowną informację o braku wniosków do zmiany planu,
w trybie nowelizacji,

b) na etapie składania wniosków do zmiany planu (w trybie nowelizacji), zarówno Wojewódzki Sztab
Wojskowy w Opolu jak również Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu nie zgłosiły wniosków
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa,

c) zmiana planu (w trybie nowelizacji), została zaopiniowana i uzgodniona (przez instytucje i organy
właściwe do opiniowania i uzgadniania) lub została uzgodniona w trybie art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (organy nie przedstawiły stanowiska, w terminie zakreślonym
w zawiadomieniu, co uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem),

d) na etapie wyłożenia zmiany planu (w trybie nowelizacji), do publicznego wglądu wraz
z uzasadnieniem, nie wpłynęły uwagi, na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073, ze zm.) – Organ sporządzający – Burmistrz
Kietrza, wydał stosowną informację o braku uwag do zmiany planu;

12) zgodnie z wymogami art. 17 ustawy został zapewniony udział społeczeństwa w pracach nad zmianą
planu (w trybie nowelizacji), poprzez ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu
i możliwości składania wniosków (zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) oraz o wyłożeniu zmiany planu do publicznego wglądu wraz z uzasadnieniem i terminie
dyskusji publicznej i możliwości wnoszenia uwag (zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym);

13) procedury planistyczne zostały przeprowadzone z zachowaniem ich jawności i przejrzystości;

14) zmiana planu nie dotyczy rozwiązań przestrzennych ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów;

15) zmiana planu dotyczy terenów (oznaczonych symbolami PH/F, PH, EW, EW/F, EWN, R/F),
w ramach przeznaczenia których (podstawowego bądź uzupełniającego) będzie można realizować składy,
magazyny – przedmiotowe tereny ustalone zostały w obowiązującym planie przy uwzględnieniu
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz dążenia do minimalizowania transportochłonności układu
przestrzennego – przedmiotowa zmiana planu nie generuje zmian ustaleń w tym zakresie.

3. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały Rady Miejskiej
w Kietrzu, o której mowa w art. 32 ust. 2 – Organ sporządzający – Burmistrz Kietrza nie dokonał analizy,
o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w związku z powyższym, Rada Miejska w Kietrzu, nie podjęła stosownej uchwały o której
mowa w art. 32 ust. 2. Biorąc powyższe pod uwagę, nie można ocenić zgodności sporządzania
przedmiotowej zmiany planu z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Wpływ ustaleń zmiany planu (w trybie nowelizacji) na finanse publiczne, w tym budżet gminy –
realizacja ustaleń zmiany planu – zmiany wymagań w zakresie miejsc do parkowania: jednostki odniesienia
(dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz liczby miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, dla składów
i magazynów, nie spowoduje obciążenia budżetu Miasta Kietrz związanego z rozbudową układu
komunikacyjnego i realizacją sieci infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

Gmina może liczyć na wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą na terenach, w ramach przeznaczenia których, możliwa będzie realizacja składów
i magazynów.

Dokumentacja prac planistycznych zmiany planu (w trybie nowelizacji), będąca podstawą do
stwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego jego zgodności z prawem, jest sporządzana zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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