
UCHWAŁA NR LXV/480/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze 
w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z uchwałą 
Nr LIV/416/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze 
w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, Rada Miejska w Oleśnie stwierdza i uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Stwierdza się, że uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno przyjętego uchwałą Nr XV/132/15 Rady 
Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej 
w Oleśnie: Nr XVIII/142/19 z dnia 26 listopada 2019 r., Nr XL/291/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. oraz Nr 
LVII/430/22 z dnia 26 maja 2022 r. 

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze  
w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej - w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały - zwany 
dalej planem. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik 
nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne stanowiące załącznik nr 4. 

§ 3. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych 
w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz 
planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) rodzaje przeznaczenia terenu oznaczone symbolami: P/U, U/BS, U, MN/U, MN, E i KDW. 

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w § 2 ust. 1; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, o którym mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 1; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem zgodnie z legendą rysunku planu; 

4) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia do 12°; 

5) infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć związane z obiektem budowlanym: urządzenia 
budowlane, instalacje zbiornikowe gazu płynnego, zbiorniki do retencjonowania wód opadowych 
i roztopowych, instalacje i zbiorniki przeciwpożarowe, urządzenia oraz instalacje OZE (odnawialnych 
źródeł energii), zjazdy, dojścia i dojazdy do budynków i innych obiektów; 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której 
nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanych budynków oraz wiat, przy 
czym wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynków infrastruktury technicznej; 

8) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj 
przeznaczenia w obrębie danego terenu; 

9) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu uzupełniające 
jego przeznaczenie podstawowe, przy czym powierzchnia gruntu związana ze sposobem zagospodarowania 
terenu w ramach ustalonego w planie przeznaczenia uzupełniającego terenu, nie może być większa niż 
powierzchnia gruntu związana ze sposobem zagospodarowania terenu w ramach ustalonego w planie 
przeznaczenia podstawowego terenu,  z zastrzeżeniem, że realizacja infrastruktury technicznej ustalonej 
jako przeznaczenie uzupełniające, może nastąpić przed realizacją przeznaczenia podstawowego; 

10) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi nadziemnych części budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, w stosunku do powierzchni działki budowlanej, nie wliczając: schodów i ramp zewnętrznych, 
tarasów, zadaszeń i okapów dachu. 

§ 6. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 

1) tereny oznaczone symbolem P/U - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej – tereny przeznaczone pod 
lokalizację obiektów o funkcji: produkcyjnej, magazynowej, składowej, handlu hurtowego, usługowej (za 
wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2), centrów 
logistycznych, baz przeładunkowych, placów składowych  
i manewrowych, punktów skupu surowców wtórnych, wraz z towarzyszącymi obiektami  
o funkcji garażowej i gospodarczej, zielenią, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą; 

2) tereny oznaczone symbolem U/BS - tereny zabudowy usługowo - magazynowej – tereny przeznaczone 
pod lokalizację obiektów o funkcji: usługowej (za wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży przekraczającej 2000 m2) oraz  magazynowej, wraz  
z towarzyszącymi obiektami o funkcji garażowej i gospodarczej, wagą najazdową, zielenią, parkingami 
oraz infrastrukturą towarzyszącą; 

3) tereny oznaczone symbolem U - tereny zabudowy usługowej – tereny przeznaczone pod lokalizację 
budynków i obiektów usługowych (za wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 2000 m2), obiektów usług sportu i rekreacji wraz  
z towarzyszącymi obiektami o funkcji garażowej i gospodarczej, zielenią, parkingami oraz infrastrukturą 
towarzyszącą; 
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4) tereny oznaczone symbolem MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – tereny 
przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych wraz  
z towarzyszącymi obiektami o funkcji garażowej i gospodarczej oraz infrastrukturą towarzyszącą; 

5) teren oznaczony symbolem MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – teren przeznaczony pod 
lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz  
z towarzyszącymi obiektami o funkcji garażowej i gospodarczej oraz infrastrukturą towarzyszącą; 

6) teren oznaczony symbolem E - teren infrastruktury technicznej – energetyka – teren przeznaczony pod 
lokalizację budynków, budowli i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą; 

7) tereny oznaczone symbolem KDW - tereny dróg wewnętrznych – tereny przeznaczone pod lokalizację 
dróg wewnętrznych. 

Rozdział 2. 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 7. W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia: 

1) wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą nowych budynków oraz rozbudowywanych części 
budynków istniejących, z dopuszczeniem remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, nadbudowy 
i odbudowy istniejących budynków lub ich części, znajdujących się w mniejszej odległości od dróg niż 
określają to wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) określone w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów budynków, dotyczą głównych połaci dachu, 
nie dotyczą następujących elementów budynków: wykuszy dachowych, lukarn, przekryć tarasów, werand, 
wiatrołapów, wbudowanych garaży; 

3) ustala się następujące zasady kształtowania budynków infrastruktury technicznej lokalizowanych na 
obszarze planu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi: 

a) ustala się maksymalną wysokość budynków, wynoszącą: 6,5m - w przypadku zastosowania dachów 
spadzistych oraz 5,0m - w przypadku zastosowania dachów płaskich, 

b) ustala się następującą geometrię dachów budynków - dachy dwuspadowe lub czterospadowe, 
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45o lub jako dachy płaskie. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody, obowiązują następujące ustalenia: 

1) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na 
obszarze objętym planem wskazuje się tereny: 

a) oznaczony symbolem MN – zaliczony do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) oznaczone symbolem MN/U – zaliczone do terenów mieszkaniowo - usługowych; 

2) w terenach oznaczonych symbolami: 1.P/U i 2.P/U ustala się zakaz lokalizacji: 

a) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 
w rozumieniu przepisów odrębnych, 

b) inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

c) inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierzęcą, mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) w terenach oznaczonych symbolami: 1.U/BS, 2.U/BS ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlu 
hurtowego, zakładów kamieniarskich a także inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

4) w terenach oznaczonych symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U, 1.U, 2.U, ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
handlu hurtowego, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów kamieniarskich, 
a także inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

5) w terenie oznaczonym symbolem 3.MN/U, ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlu hurtowego, 
punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów kamieniarskich, 
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a także lokalizacji inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

6) w terenie 2.U/BS dopuszcza się magazynowanie odpadów w budynku magazynowym, w hali namiotowej 
i kontenerach, z wyłączeniem magazynowania w pryzmach, stosach i boksach; 

7) w terenie 2.U/BS obowiązuje zakaz prowadzenia prac przy zastosowaniu paczkarek oraz innych urządzeń 
prasujących i belujących złom i odpady; 

8) w terenie 1.MN/U ustala się zakaz lokalizacji nowych warsztatów samochodowych oraz lakierni. 

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek wynoszącą: 

a) 800m2 - w terenach oznaczonych symbolem MN, MN/U, 1.U/BS, 

b) 1500m2 - w terenach oznaczonych symbolami: P/U, 2.U/BS, U; 

2) ustala się minimalną szerokość frontów nowo wydzielanych działek wynoszącą 20m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna terenu, 
ustala się na  90o z tolerancją do 20o; 

4) ustalenia określone w pkt 1 - 3 nie dotyczą działek drogowych i infrastruktury technicznej. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej dystrybucyjnej, a także przebudowę 
i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej; 

2) ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów: 

a) w ramach infrastruktury towarzyszącej, dopuszcza się instalacje OZE (odnawialnych źródeł energii): 

- w postaci instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków, 

- w terenach oznaczonych symbolami: 1.P/U, 2.P/U, 1.U/BS, 2.U/BS, 1.U, 2.U, 3.MN/U w postaci 
instalacji fotowoltaicznych wolnostojących – z ograniczeniem mocy do 500 kW, 

- w terenach oznaczonych symbolami: 1.MN, 1.MN/U, 2.MN/U w postaci instalacji fotowoltaicznych 
wolnostojących – z ograniczeniem mocy do 100 kW, 

b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, 

c) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

- ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii, o których 
mowa w pkt 2 lit a), 

d) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, 

- dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz, 

e) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego, na obszarze planu dopuszcza się lokalizację 
infrastruktury technicznej związanej z telekomunikacją, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
z przepisów odrębnych, 

f) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych: 

- ustala się sposób odprowadzania ścieków przemysłowych i komunalnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, z dopuszczeniem przebudowy i wymiany istniejących indywidualnych systemów 
gromadzenia ścieków oraz z możliwością zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków dla terenu 
2.MN/U, 
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- ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej 
lub do innych odbiorników wód opadowych, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, albo 
zagospodarowania ich w granicach działki w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) w zakresie zagospodarowania odpadów: obowiązuje sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

h) zaopatrzenie budynków w ciepło: w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające 
z właściwej uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, z wykorzystaniem systemów grzewczych 
opartych na energii elektrycznej, gazie, oleju opałowym, biopaliwach, drewnie 
i węglu - przy zastosowaniu technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, a także odnawialnych źródłach energii o których mowa w pkt 2 lit a). 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez 
ul. Weselną, włączoną do drogi wojewódzkiej – ul. Częstochowskiej; 

2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, drogowych 
obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zieleni przydrożnej, zjazdów, 
miejsc postojowych, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) w rejonie skrzyżowań należy stosować trójkąty widoczności, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, 
nie mniejszą niż: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 2 stanowiska postojowe w obrębie działki przypadające 
na każdy lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu 
użytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 40m2 powierzchni lokalu użytkowego, jednak 
nie mniej niż jedno stanowisko, 

b) dla budynków produkcyjnych - 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 100m2 powierzchni 
użytkowej budynku, lecz nie mniej niż 1 stanowisko, 

c) dla budynków magazynowych - 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 250m2 powierzchni 
użytkowej budynku, lecz nie mniej niż 1 stanowisko, 

d) w odniesieniu do budynków usługowych: 

- dla stacji obsługi samochodów - 1 stanowisko postojowe przypadające na 1 stanowisko naprawcze, 

- dla obiektów usług gastronomicznych – 3 stanowiska postojowe przypadające na 10 miejsc 
konsumpcyjnych, 

- dla obiektów hotelarskich – 1 stanowisko postojowe przypadające na 1 pokój lub apartament, 

- dla pozostałych budynków usługowych: 1 stanowisko postojowe na każde 50m2 powierzchni  
użytkowej budynku,  

e) ponadto w odniesieniu do funkcji usługowej i produkcyjnej, dla pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową - 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 10 wyznaczonych miejsc 
postojowych, lecz nie mniej niż 1 stanowisko; 

5) ustala się następujący sposób realizacji miejsc postojowych: 

a) w przypadku budynków mieszkalnych - jako stanowiska zewnętrzne lub garażowe, 

b) w przypadku budynków usługowych i produkcyjnych - jako stanowiska zewnętrzne, garażowe lub 
w formie parkingów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 44290190-B744-40A8-B425-9B9CCE38A6E4. Podpisany Strona 5



Rozdział 3. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWEPrzeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

zasady ochrony i kształtowania krajobrazu 

§ 12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.P/U, 2.P/U, dla których obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 1500m2, 

b) ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w terenie 1.P/U w odległości 8,0m od linii rozgraniczającej terenu 1.KDW, 
w odległości od 5,0m do 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 4.KDW, w odległości od 4,5m do 6,0m 
od linii rozgraniczającej terenu 3.KDW, w odległości od 4,5m do 5,0m od linii rozgraniczającej terenu 
2.KDW oraz w odległości 4,5m od terenu 1.E, 

- w terenie 2.P/U w odległości 8,0m od linii rozgraniczającej terenu 1.KDW oraz 
w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 2.KDW i 3.KDW, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 50% powierzchni działki 
budowlanej, 

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,01, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,8, 

f) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 15% powierzchni działki budowlanej; 

4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy produkcyjno - usługowej, wynoszącą 12,0m, – przy czym 
dla budynków o dachu płaskim, ustala się maksymalną wysokość wynoszącą 10,0m, 

b) ustala się następującą geometrię dachów budynków związanych z zabudową produkcyjno - usługową – 
dachy dwuspadowe, jednospadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40° lub dachy 
płaskie. 

§ 13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.U, 2.U, dla których obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 1500m2, 

b) ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w terenie 1.U w odległości 8,0m od linii rozgraniczającej terenu 1.KDW, 

- w terenie 2.U w odległości 8,0m od linii rozgraniczającej terenu 1.KDW oraz 10,0m od linii 
rozgraniczającej terenu od strony południowej, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 30% powierzchni działki 
budowlanej, 

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,01, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,6, 

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 20% powierzchni działki 
budowlanej; 
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4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) w terenie 1.U ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej, wynoszącą 12,0m, 

b) w terenie 2.U ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej, wynoszącą 12,0m, przy czym dla 
budynków o dachu płaskim, ustala się maksymalną wysokość wynoszącą 10,0m, 

c) ustala się następującą geometrię dachów budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych do 45° lub dachy płaskie. 

§ 14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.U/BS, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowo - magazynowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się oznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0m od linii 
rozgraniczającej terenu 1.KDW oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 2.KDW, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 31% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,01, 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,6, 

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 20% powierzchni działki 
budowlanej; 

4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy, wynoszącą 10,0m – przy czym dla budynków o dachu 
płaskim, ustala się maksymalną wysokość wynoszącą 8,0m, 

b) ustala się następującą geometrię dachów budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych do 45° lub dachy płaskie. 

§ 15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UB/S, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowo - magazynowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 1500m2, 

b) ustala się oznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii 
rozgraniczającej terenu 2.KDW, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 40% powierzchni działki 
budowlanej, 

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,01, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,6, 

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 20% powierzchni działki 
budowlanej; 

4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej, wynoszącą 10,0m – przy czym dla budynków 
o dachu płaskim, ustala się maksymalną wysokość wynoszącą 8,0m, 

b) ustala się następującą geometrię dachów budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych do 45° lub dachy płaskie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 44290190-B744-40A8-B425-9B9CCE38A6E4. Podpisany Strona 7



§ 16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, dla 
których obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 800m2, 

b) ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w terenie 1.MN/U w odległości 4,5m od linii rozgraniczającej terenu 2.KDW, 

- w terenie 2.MN/U w odległości 4,0m od linii rozgraniczającej terenu 1.KDW oraz 
w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony południowej, 

- w terenie 3.MN/U w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony południowej, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 30% powierzchni działki 
budowlanej, 

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,05, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,6, 

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 30% powierzchni działki 
budowlanej; 

4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) ustala się obowiązek realizowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolno 
stojącym, 

b) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych, wynoszącą 9,0m, 

c) ustala się maksymalną wysokość budynków usługowych, wynoszącą 9,0m - w przypadku zastosowania 
dachu spadzistego oraz 7,0m - w przypadku zastosowania dachu płaskiego, 

d) ustala się maksymalną wysokość towarzyszących obiektów o funkcji garażowej 
i gospodarczej, wynoszącą 6,0m - w przypadku zastosowana dachu spadzistego oraz 4,5m - w przypadku 
zastosowania dachu płaskiego, 

e) ustala się następującą geometrię dachów budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się 
w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub ich imitacją, 

f) ustala się następującą geometrię dachów budynków usługowych: dachy dwuspadowe, lub czterospadowe, 
o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 
45°, z dopuszczeniem dachów płaskich, 

g) ustala się następującą geometrię dachów budynków o funkcji garażowej i gospodarczej: dachy 
dwuspadowe lub czterospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych 
mieszczących się w przedziale od 20° do 45° lub dachy płaskie. 

§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MN, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna; 

3) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 800m2, 

b) ustala się, oznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0m od linii 
rozgraniczającej terenu 1.KDW, w odległości 4,5m od linii rozgraniczającej terenu 2.KDW oraz 
w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony południowej, 
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c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynoszący 25% powierzchni działki 
budowlanej, 

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,05, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0,5, 

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 40% powierzchni działki 
budowlanej; 

4) zasady kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym terenu: 

a) ustala się obowiązek realizowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolno 
stojącym, 

b) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych, wynoszącą 9,0m, 

c) ustala się maksymalną wysokość towarzyszących obiektów o funkcji garażowej 
i gospodarczej, wynoszącą 6,0m - w przypadku zastosowana dachu spadzistego oraz 4,5m - w przypadku 
zastosowania dachu płaskiego, 

d) ustala się następującą geometrię dachów budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się 
w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub ich imitacją, 

e) ustala się następującą geometrię dachów budynków o funkcji garażowej i gospodarczej: dachy 
dwuspadowe lub czterospadowe o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych 
mieszczących się w przedziale od 20° do 45° lub dachy płaskie. 

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.E, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren infrastruktury technicznej - energetyka; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna niezwiązana z zaopatrzeniem w energię 
elektryczną; 

3) zasady kształtowania zabudowy: obowiązują ustalenia określone w § 7 pkt 3 uchwały. 

§ 19. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KDW, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi wewnętrznej; 

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 10,0m do 11,5m. 

§ 20. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.KDW, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi wewnętrznej; 

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 5,0m, 
z poszerzeniem do 21,0m w rejonie placu do zawracania. 

§ 21. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.KDW, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi wewnętrznej; 

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 6,0m do 7,0m. 

§ 22. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.KDW, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi wewnętrznej; 

2) zasady i standardy urządzania terenu: 

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 5,0m, 

b) droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 44290190-B744-40A8-B425-9B9CCE38A6E4. Podpisany Strona 9



Rozdział 4. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 23. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu, ustala się w wysokości: 

1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami: P/U, U, U/BS, MN/U, MN; 

2) 1 % dla pozostałych terenów. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/480/22 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZE W REJONIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ I WESELNEJ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie rozstrzyga, co następuje: 

1. Uwaga wniesiona w dniu 30 grudnia 2019 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, wyłożonego do wglądu 
publicznego w dniach od 18 listopada 2019 r. do 16 grudnia 2019 r., z terminem wnoszenia uwag określonym 
w ogłoszeniu ma dzień 30 grudnia 2019 r., w zakresie wykluczenia możliwości budowy „stacji bazowej sieci 
transmisji danych” z uwagi na bardzo bliską odległość od zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Oleśnie:  uwaga nieprzyjęta 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/480/22 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZE W REJONIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ I WESELNEJ, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), wskazuje się następujący sposób 
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

1.1. Zadania własne gminy obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. 
Zadanie powinno zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym. 

1.3. Zasady finansowania inwestycji: 

Źródłem finansowania będą: 

1) budżet gminy; 

2) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne 
środki zewnętrzne. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/480/22 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UZASADNIENIE 

 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej 

 
Zgodnie z uchwałą Nr LIV/416/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, Burmistrz Olesna przystąpił do 
opracowania ww. dokumentu planistycznego. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 11,5 ha. Celem 
planu jest uregulowanie sytuacji konfliktowej pomiędzy kolidującymi między sobą różnymi rodzajami 
zabudowy – zabudową mieszkaniową i zabudową produkcyjno – usługową. Plan sporządzono na mapie 
zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego. Rozwiązania zawarte w sporządzonym 
planie zgodne są z polityką przestrzenną Gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy wprowadzonego przez Radę Miejską w Oleśnie uchwałą Nr XV/132/15 Rady 
Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienionego uchwałą Nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w 
Oleśnie z dnia 26 listopada 2019 r., uchwałą Nr XL/291/21  
z dnia 15 czerwca 2021 r. oraz uchwała Nr LVII/430/22 z dnia 26 maja 2022 r. Rady Miejskiej               w 
Oleśnie.  

W toku procedury planistycznej projekt planu został trzykrotnie wyłożony do wglądu publicznego. Po 
pierwszym wyłożeniu wpłynęła uwaga poza terminem składania uwag, dotycząca korekty zapisów dla 
terenu usługowego, wniesiona przez właściciela istniejącego obiektu hotelowo – restauracyjnego. Projekt 
został uzupełniony o zapis dotyczący możliwości realizacji urządzeń sportu i rekreacji, oraz ponownie 
zaopiniowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Opolu, Państwowym Powiatom Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym, a także uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po drugim 
wyłożeniu do wglądu publicznego nie wniesiono uwag, jednakże zaistniała potrzeba wprowadzenia 
drobnych korekt w projekcie w związku z czym projekt wyłożono do wglądu publicznego po raz trzeci. Po 
wyłożeniu wpłynęła uwaga dotycząca umożliwienia realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenie 2 MN/U z uwagi na zły stan istniejącego szamba, która to uwaga została przyjęta przez Burmistrza 
Olesna. Z uwagi na brak negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, projekt planu został skierowany 
na sesję Rady Miejskiej w celu uchwalenia. 
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
1) Wymagania dotyczące zachowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. 

W planie zawarto ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy w postaci określenia jej 
parametrów takich jak wysokość i geometria dachu. Ponadto, w celu zachowania ładu 
przestrzennego, w planie określono minimalną liczbę miejsc postojowych w zależności od 
rodzaju zabudowy, ustalono zasady obsługi komunikacyjnej terenów, określono warunki podziału 
nieruchomości w postaci określenia minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek 
budowlanych, ustalono wskaźniki urbanistyczne. 

2) Wymagania dotyczące zachowania walorów historycznych i krajobrazowych. 
W celu ochrony walorów historycznych i krajobrazowych w planie wprowadzono zakaz 
lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz sformułowano ustalenia dotyczące rozwiązań 
architektonicznych, mające na celu ochronę i zachowanie krajobrazu zurbanizowanego. 

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych. 
W odniesieniu do ochrony środowiska, w planie wskazano dopuszczalny poziom hałasu  
dla chronionej akustycznie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. W celu ochrony stanu powietrza wprowadzono ustalenia dotyczące obowiązku 
stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 
Ze względu na stopień zainwestowania terenu, charakter zabudowy oraz przeznaczenie w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ochrona gruntów 
rolnych nie stanowi w tym przypadku istotnej bariery rozwoju. Nowe tereny inwestycyjne nie 
obejmują gruntów chronionych (obszary gruntów klasy III zostały już zainwestowane lub 
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przeznaczone na cele przemysłowe w planie zagospodarowania, który utracił ważność). W celu 
ochrony zasobów wód podziemnych,  
w terenach zagrożonych zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi ustalono obowiązek utwardzenia terenu oraz zneutralizowania substancji 
ropopochodnych lub chemicznych.  

4) Wymagania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
W planie stwierdzono brak problematyki związanej z występowaniem dóbr kultury współczesnej, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

5) Wymagania dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób niepełnosprawnych. 
Na obszarze planu nie stwierdza się zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia w postaci 
występowania zagrożenia powodziowego, terenów osuwiskowych lub innych czynników. 
W planie uwzględniono wymagania dotyczące ochrony zdrowia poprzez:  
- wskazanie dopuszczalnych poziomów hałasu, w odniesieniu do poszczególnych typów 
zabudowy określonych w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony środowiska w zakresie 
ochrony przed hałasem, 
- ustalenie obowiązku stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu 
emisji zanieczyszczeń, 
- ustalenie obowiązku zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych. 
W planie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez odniesienie się do obowiązku 
uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową. 

6) Wymagania dotyczące walorów ekonomicznych przestrzeni oraz potrzeb interesu publicznego. 
Na obszarze planu utrzymano możliwość rozwoju inwestycji związanych z rozwojem terenów 
aktywności gospodarczej w postaci dużej strefy przeznaczonej pod rozwój tego typu terenów, co 
w rezultacie przyniesie możliwość uzyskania znaczących wpływów podatkowych do budżetu 
gminy jak również potencjalnie stworzy ofertę zatrudnienia dla lokalnej społeczności. 

7) Wymagania dotyczące praw własności. 
W świetle powszechnie obowiązujących przepisów, prawo własności jest chronione i plan w tym 
aspekcie nie powoduje jego ograniczenia.  

8) Wymagania dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 
W zakresie wymagań dotyczących potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,  
w procedurze planu wystąpiono o wnioski do właściwych organów wojskowych, ochrony granic 
oraz bezpieczeństwa państwa. Ze względu na położenie obszaru opracowania oraz przeznaczenie 
funkcjonalne terenów, nie występuje na obszarze planu przedmiotowa problematyka. 

9) Wymagania dotyczące potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,  
w szczególności sieci szerokopasmowych. 
W zakresie wymagań dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej w planie ustalono zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenów poprzez 
dopuszczenie na obszarze planu lokalizacji infrastruktury technicznej oraz określenie sposobów 
zaopatrzenia inwestycji w wodę, energię elektryczną, gaz i sposobu odprowadzenia ścieków. W 
zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w obszarze planu dopuszczono możliwość lokalizacji 
infrastruktury technicznej w zakresie łączności publicznej. 

10) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zachowanie jawności i 
przejrzystości procedur planistycznych. 
Stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podano do 
publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu, poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz publikację stosownego ogłoszenia 
w prasie i Biuletynie Informacji Publicznej. Poinformowano w ww. ogłoszeniach o możliwości 
zgłaszania wniosków do projektu planu. Zawarto również informację, iż z dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Na etapie dwóch wyłożeń do wglądu 
publicznego, podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do wglądu publicznego 
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez obwieszczenie na tablicy 
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ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz publikację stosownego ogłoszenia w prasie i Biuletynie 
Informacji Publicznej. W ramach drugiego wyłożenia do wglądu publicznego, na stronie BIP 
umieszczono projekt wraz z prognozą. W ogłoszeniach poinformowano o terminie dyskusji 
publicznej nad projektowanymi rozwiązaniami zmiany planu. 

11) Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 
Przedmiotowy plan w niewielkim zakresie wprowadza nowy teren zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej (dwie działki budowlane). 

2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W procesie tworzenia przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie ustalania 
przeznaczenia terenów oraz określania możliwych sposobów ich zagospodarowania  
i użytkowania, w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego oraz możliwego uwzględnienia 
interesów prywatnych zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i 
zmian w zakresie jego zagospodarowania, na etapie projektowym wzięto pod uwagę następujące 
aspekty: 
a) wnioski zgłaszane na etapie przystąpienia do sporządzenia planu przez właściwe organy i 

instytucje, 
b) wnioski określone w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu stanowiące materiał 

analityczny w zakresie ekonomicznych warunków realizacji założeń projektu planu, 
c) wnioski określone w prognozie oddziaływania na środowisko, stanowiącej materiał analityczny w 

zakresie środowiskowych warunków realizacji założeń projektu planu, 
d) politykę Gminy określoną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W procesie sytuowania nowej zabudowy, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni  
z uwzględnieniem poniższej problematyki: 

1) W zakresie kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do 
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego, w przedmiotowym projekcie planu 
wskazano układ drogowy oparty na istniejących drogach wewnętrznych. 

2) W zakresie lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający 
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako 
podstawowego środka transportu, należy stwierdzić, iż w związku ze znikomym powiększeniem 
terenów mieszkalnych w rejonie istniejącej zabudowy, w planie nie przewiduje się aktywizacji 
obszarów pod zabudowę mieszkalną stanowiących nowe tereny osiedli, dla których system 
publicznego transportu zbiorowego miałby znaczenie. 

3) W zakresie zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i 
rowerzystów, w planie wprowadzono ustalenia dotyczące możliwości realizacji 
w liniach rozgraniczających dróg. 

4) W zakresie dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w planie zaprojektowano nowe 
obszary nowej zabudowy jako uzupełnienie zabudowy istniejącej w rejonie występowania sieci 
infrastrukturalnych. 

4. W zakresie zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się, iż w opracowaniu p.t. "Ocena aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 
XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie oceny aktualności 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno, obszar wsi Świercze ujęty jest w rozdziale 
"Wieloletni program sporządzania planów miejscowych" i wskazany do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
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5. W zakresie sposobu uwzględnienia „uniwersalnego projektowania”, należy stwierdzić, iż 
przedmiotowy plan stwarza przestrzeń dla stosowania ww. rozwiązań, jednakże  
z uwagi na stopień uszczegółowienia zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego 
przeznaczenia terenu oraz ogólnych parametrów i wskaźników zabudowy, należy podkreślić, iż 
uniwersalne projektowanie stanowi narzędzie w zakresie kształtowania przestrzeni użytkowej  
stosowane na poziomie rozwiązań architektonicznych i budowlanych. 

6. W zakresie wpływu na finanse publiczne, w wyniku realizacji ustaleń planu należy się spodziewać 
wpływów do budżetu z tytułu podatków od gruntów i budynków. Plan wprowadza obciążenia dla 
Gminy związane z rozbudową infrastruktury technicznej, natomiast nie przewiduje się budowy dróg 
publicznych.  
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