
UCHWAŁA NR XXIX/204/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Byczyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiazujących

na terenie gminy Byczyna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Byczyny „Ocenę aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Byczyna”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały wraz z 
dwoma załącznikami graficznymi.

§ 2. W wyniku przeprowadzonych przez Burmistrza Byczyny analiz zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym stwierdza się:

1) brak konieczności sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Byczyna,

2) potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aktualnych 
potrzeb przestrzennego rozwoju Gminy Byczyna oraz uchwalenia planów miejscowych, będących w 
trakcie trwania procedury formalno-prawnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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1. Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna opracowania i cel opracowania

Ocena aktualno�ci Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Byczyna oraz obowi�zuj�cych na terenie gminy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (zwana dalej ocen� aktualno�ci) została 

opracowana na podstawie art. 32 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pó�n. zm.) 

zgodnie, z którym Burmistrz Byczyny ma obowi�zek wykonania oceny zachodz�cych 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, poprzez sporz�dzenie oceny 

aktualno�ci przynajmniej raz w trakcie trwania kadencji. 

Niniejsza ocena aktualno�ci ma za zadanie wskazanie zakresu niezb�dnych 

zmian w obowi�zuj�cym Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz proponowanych obszarów do sporz�dzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Ocena aktualno�ci ma 

równie� za zadanie wyznaczenie obszarów problemowych na terenie gminy, 

zbadanie aktualno�ci i zgodno�ci obwi�zuj�cych gminnych dokumentów prawa 

miejscowego z Ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z 

przepisami odr�bnymi, precyzuj�c na tej podstawie kierunki działa� planistycznych 

na terenie gminy Byczyna.  

Niniejsza ocena analizuje uchwalone, wydane i obowi�zuj�ce dokumenty 

planistyczne wraz z wnioskami z okresu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.  

1.2 Metodyka opracowania

Wszystkie obowi�zuj�ce dokumenty na terenie gminy Byczyna, tj. Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna, 

obowi�zuj�ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wydane decyzje 

o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a tak�e 

zło�one wnioski mieszka�ców zostały poddane analizie i ocenie. Przeprowadzona 

analiza miała na celu sprawdzenie obowi�zuj�cych dokumentów, z dokumentem 

wy�szego szczebla tj. Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Opolskiego. Ponadto weryfikacji poddano zgodno�� z przepisami prawa tj. Ustaw� o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, aktualnymi na dzie� sporz�dzenia niniejszego opracowania.  

Dokument analizuje procesy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy Byczyna, identyfikuj�c obszary o najwi�kszym ruchu inwestycyjnym, 
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wymagaj�ce szczególnego monitorowania oraz takie, dla których niezb�dna jest 

aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich 

sporz�dzenie. Analizie poddane zostały równie� wszystkie wnioski, zło�one do 

obowi�zuj�cych na terenie gminy dokumentów planistycznych.  

Ocena aktualno�ci wskazuje równie� obszary problemowe, wyst�puj�ce na 

terenie gminy Byczyna.   

Na potrzeby oceny aktualno�ci do przeprowadzonych analiz zostały 

sporz�dzone zał�czniki graficzne, na których pokazano: 

− miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: obowi�zuj�ce i w 

trakcie sporz�dzania, 

− decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2012 – 2015, 

− wydane w latach 2012 – 2015 decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

2. Analizy zmian z zagospodarowaniu przestrzennym  

2.1 Ogólna charakterystyka gminy Byczyna

Gmina Byczyna poło�ona jest w północno-wschodniej cz��ci województwa 

opolskiego i graniczy z: 

− od północy z gmin� Trzcinica, Ł�ka Opatowska (woj. wielkopolskie), gmin�
Bolesławiec i Łubnice (woj. łódzkie), 

− od zachodu z gmin� Wołczyn, 

− od południa z gmin� Kluczbork, 

− od wschodu z gmin� Gorzów �l�ski. 

Pod wzgl�dem administracyjnym gmina Byczyna nale�y do powiatu 

kluczborskiego. 

Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 18 289 ha, co 

stanowi około 2,1% powierzchni województwa opolskiego.  

W skład gminy wchodzi miasto Byczyna i 23 wiejskie jednostki osadnicze: 

Kostów, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn, Gołkowice, Pro�lice, Jakubowice, 

Polanowie, Kochłowice, Biskupice, Sarnów, Parszowice, Dobiercice, Gosław, 

Roszkowice, Ja�kowice, Borek, Sierosławie, Nasale, Pszczonki, Pogorzałka, 

Wojsławice, Chudoba. 
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Gmina Byczyna le�y na wa�nym szlaku komunikacyjnym, kolejowym i 

drogowym. Przez obszar gminy przebiega: 

− droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg – Bytom, o znaczeniu ponadregionalnym), 

− droga wojewódzka nr 487 (Byczyna-Olesno). 

Ponadto przez teren gminy przebiega  dwutorowa zelektryfikowana magistrala 

kolejowa nr 272 z Katowic do Poznania. 

W sposobie u�ytkowania gruntów dominuj� tereny u�ytkowane rolniczo, 

zwłaszcza grunty orne. Powierzchnie le�ne zajmuj� zaledwie kilka wi�kszych 

kompleksów znajduj�cych si� w północnej i południowo-wschodniej cz��ci gminy. 

Obszar centralny gminy tworzy wysoczyzna opadaj�ca w kierunku rzeki Prosny i 

Pratwy, tworz�c wyra�ne doliny o równole�nikowym i południkowym układzie po 

północnej stronie gminy. Zabudowa poszczególnych wsi jest zwarta, rozmieszczona 

równomiernie na obszarze gminy. 

Za ostoje fauny na terenie gminy Byczyna nale�y uzna� doliny rzeczne o 

zachowanym, w ograniczonym stopniu, charakteru półnaturalnego: 

− dolin� Prosny, 

− dolin� Pratwy, 

− dolin� Wołczy�skiej Strugi. 

Gmina Byczyna jest bardzo bogata w obiekty zabytkowe i stanowiska 

archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz uj�te w gminnej ewidencji 

zabytków. 

  

2.2 Ocena aktualno�ci i analiza Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna

2.2.1 Ocena aktualno�ci i analiza tre�ci dokumentu i rysunku studium 

Na terenie gminy Byczyna obowi�zuje Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna przyj�te Uchwał� Nr 

XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  Projektowane w 

Studium obszary pod zainwestowanie nie koliduj� ze sob�, zapewniaj�c 

jednocze�nie ochron� wyst�puj�cym na obszarze gminy form ochrony przyrody. 

Zastosowane rozwi�zania planistyczne skoncentrowane s� na zrównowa�onym 

rozwoju gminy. Uwarunkowania opisuj� wszystkie elementy obecnego 
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zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowi�zuj�ce Studium jest dokumentem 

czytelnym i przejrzystym, d��y do przekwalifikowania struktury gminy przeznaczaj�c 

tereny zwi�zane z u�ytkowaniem rolniczym na rzecz terenów mieszkaniowych, 

usługowych i rekreacyjnych. Nowa zabudowa d��y do wykreowania spójnych i 

zwartych urbanistycznie jednostek osadniczych poprzez uzupełnianie istniej�cych luk 

w zagospodarowaniu. Przyrost terenów zabudowy uwzgl�dnia chłonno�ci terenów. 

Wzrost gospodarczy gminy Byczyna jest zgodny z zasadami zrównowa�onego 

rozwoju, bowiem d��y do poprawy jako�ci �rodowiska przy jednoczesnym 

uwzgl�dnieniu potrzeb przyszłych inwestorów. W tym celu w Studium zostały 

wyznaczone strefy produkcji, magazynów, składów i usług, zlokalizowane w 

podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ponadto w Studium zostały 

wyznaczone strefy, na których dopuszcza si� rozmieszczenie urz�dze�
wytwarzaj�cych energi� z odnawialnych �ródeł energii o mocy przekraczaj�cej 

100KW wraz ze strefami ochronnymi. W zwi�zku ze zmianami obowi�zuj�cych 

przepisów prawa, tj. przyj�ciem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych, studium b�dzie wymagało zmiany w zakresie stref, na których 

dopuszcza si� urz�dzenia wytwarzaj�ce energi� z odnawialnych �ródeł energii o 

mocy przekraczaj�cej 100kW.  Obowi�zuj�ce studium, okre�la kierunki i wska�niki 

dotycz�ce zagospodarowania przestrzennego oraz lokalne zasady u�ytkowania 

terenu bardzo ogólnie. Nie precyzuj�c ustale� dla poszczególnych terenów, 

pozostawiaj�c te mo�liwo�ci regulacji planom miejscowym. Przyj�cie takiej polityki 

przez gmin� jest wła�ciwe. Poprawnie formułowane zapisy prawa miejscowego, na 

ni�szym szczeblu planowania przestrzennego, powinny w pełni zrealizowa�
zało�enia i cele gminy Byczyna, umo�liwiaj�c jej zrównowa�ony rozwój oparty na 

ochronie istniej�cych dóbr kultury oraz przyrody.  

Na terenie gminy Byczyna brak jest lokalizacji terenów, dla których istnieje 

obowi�zek sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odr�bnych. W studium nie wyznaczono równie� obszarów 

wymagaj�cych scale� i podziałów nieruchomo�ci. W zwi�zku z tym, jedynymi 

obszarami, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego s� obszary planowanej lokalizacji farm 

wiatrowych oraz solarów słonecznych. Studium wskazuje, i� planem miejscowym 

mo�na obj�� jeden obszar lub kilka obszarów poło�onych ze sob� bezpo�rednio. 

Wszelkie ustalenia oraz zakres studium spełniaj� wymagania obowi�zuj�cych 

w momencie uchwalenia dokumentów prawa i nie zawiera uchybie�.  

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Byczyna, nie wymaga aktualizacji ze wzgl�du na potrzeb� wprowadzenia zmian. 
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2.2.2 Ocena aktualno�ci i analiza studium z planem zagospodarowania 

województwa 

Podstawowym dokumentem okre�laj�cym kierunki zagospodarowania w skali 

województwa jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego przyj�ty Uchwał� Nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 wrze�nia 2010 r.  

Przy wyznaczaniu kierunków na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, nale�y 

uwzgl�dni� polityk� przestrzenn� zawart� w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. W zwi�zku z konieczno�ci� dostosowania Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego do przyj�tej Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020 r., Sejmik Województwa Opolskiego podj�ł Uchwał� Nr 

XXXIV/419/2013 z dnia 25 pa�dziernika 2013 r. w sprawie przyst�pienia do 

sporz�dzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego uchwalonego Uchwał� Nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 

W trakcie sporz�dzania przedmiotowej „Analizy…” procedura formalno-prawna 

nad zmian� Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego nie 

została jeszcze zako�czona. W zwi�zku z powy�szym od momentu uchwalenia 

Studium nie zaszły zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Opolskiego.. 

Obowi�zuj�ce Studium uwzgl�dnia wszystkie zadania samorz�dowe i 

rz�dowe słu��ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych uj�tych w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyj�tego Uchwał�
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 

Fakt zgodno�ci Studium z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego został równie� potwierdzony, poprzez uzgodnienie 

projektu studium z zarz�dem województwa.  

Ponadto nale�y zwróci� uwag� na fakt, i� do dnia uchwalenia niniejszego 

dokumentu Marszałek Województwa Opolskiego nie przyst�pił do sporz�dzenia 

audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze wzgl�du na brak rozporz�dzenia, 

które ma okre�la� klasyfikacj� krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologi�
sporz�dzania audytu krajobrazowego. 

2.2.3 Ocena aktualno�ci i analiza studium z „Strategi� Rozwoju Gminy 

Byczyna na lata 2015 – 2020” 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Byczyna jest dokumentem, który okre�la 

cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Stanowi ona 
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podstaw� do opracowania i konkretyzowania ró�nych przedsi�wzi�� społecznych i 

gospodarczych. 

Zgodnie z wizj� rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Gminy Byczyna zakłada jej 

kształtowanie, jako gminy: 

− chroni�cej walory i zasoby historyczno-ekologiczne, 

− dbaj�cej o wzrost poziomu �ycia mieszka�ców, 

− tworz�cej warunki dla rozwoju przedsi�biorczo�ci, 

− wspieraj�cej rozwój rolnictwa, turystyki i sportu, 

−  realizuj�cej wspólne przedsi�wzi�cia z s�siadami, 

− Otwartej na wyzwania XXI wieku. 

Obowi�zuj�ce Studium uwzgl�dnia wszystkie cele wyznaczone w Strategii 

Rozwoju Gminy Byczyna.  

2.2.4  Ocena aktualno�ci i analiza studium z ustaw� z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Na terenie gminy Byczyna obowi�zuje Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna przyj�te Uchwał� Nr 

XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 kwietnia  2013 r. Dokument 

planistyczny został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi, w tym czasie przepisami 

prawa, tj. Ustaw� z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Rozporz�dzeniem 

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

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 nr 

118 poz. 1233).  

Na potrzeby niniejszego opracowania analizie zostały poddane ustalenia 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Byczyna w odniesieniu do ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporz�dzenia w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 

28 kwietnia 2004r., co przedstawia poni�sza tabela. 
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Tab. 1. Wykaz ustale� „Studium …” z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.). 

Lp. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 ze zm.) 

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

Art. 10 ust. 1 

1. 
dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i 
uzbrojenie terenu 

uwzgl�dnione 

2. stan ładu przestrzennego i wymóg jego ochrony uwzgl�dnione 

3. 

stan �rodowiska, w tym stan rolniczej i le�nej przestrzeni 
produkcyjnej, wielko�ci i jako�ci zasobów wodnych oraz 
wymogów ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego 

uwzgl�dnione 

4. 
stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

uwzgl�dnione 

5. 
rekomendacja i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym 
lub okre�lenie przez audyt krajobrazowy granic 
krajobrazowych priorytetowych 

brak informacji w studium 

6. 
warunki i jako�� �ycia mieszka�ców, w tym ochrona ich 
zdrowia 

uwzgl�dnione 

7. zagro�enia bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia uwzgl�dnione 

8. 

potrzeby i mo�liwo�ci rozwoju gminy, uwzgl�dniaj�c w 
szczególno�ci: 

a) analizy ekonomiczne, �rodowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzgl�dniaj�ce, 
tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych o�rodka 
wojewódzkiego, 

c) mo�liwo�ci finansowania przez gmin� wykonania 
sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a 
tak�e infrastruktury społecznej, słu��cych realizacji 
zada� własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudow�

brak informacji w studium 

9. stan prawny gruntów uwzgl�dnione 

10. 
wyst�powanie obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odr�bnych 

uwzgl�dnione 

11. 
wyst�powanie obszarów naturalnych zagro�e�
geologicznych 

uwzgl�dnione 
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Lp. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 ze zm.) 

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

12. 
wyst�powanie udokumentowanych złó� kopalin, zasobów 
wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku w�gla 

uwzgl�dnione 

13. 
wyst�powanie terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odr�bnych 

uwzgl�dnione 

14. 
stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym 
stopnia uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami 

uwzgl�dnione 

15. zadania słu��ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych uwzgl�dnione 

16. wymagania dotycz�ce ochrony przeciwpowodziowej brak informacji w studium 

Art. 10 ust. 2 

17. 

uwzgl�dniaj�ce bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudow�: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów, w tym wynikaj�ce z audytu 
krajobrazowego, 

b) kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania 
oraz u�ytkowania terenów, w tym tereny 
przeznaczone pod zabudow� oraz tereny wył�czone 
spod zabudowy 

uwzgl�dnione cz��ciowo 

18. 
obszary oraz zasady ochrony �rodowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

uwzgl�dnione 

19. 
obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

uwzgl�dnione 

20. 
kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

uwzgl�dnione 

21. 
obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym 

uwzgl�dnione 

22. 

obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w 
art. 48 ust.1; 

uwzgl�dnione 

23. 

obszary, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce 
przeprowadzenia scale� i podziału nieruchomo�ci, a tak�e 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

uwzgl�dnione 
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Lp. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 ze zm.) 

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

sprzeda�y oraz obszary przestrzeni publicznej 

24. 

obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych 
na cele nierolnicze i niele�ne 

uwzgl�dnione 

25. 
kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le�nej przestrzeni 
produkcyjnej 

uwzgl�dnione 

26. 
obszary szczególnego zagro�enia powodzi� oraz obszary 
osuwania si� mas ziemnych 

uwzgl�dnione 

27. 
obiekty lub obszary, dla których wyznacza si� w zło�u 
kopaliny filar ochronny 

brak informacji w studium 

28. 

obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowi�zuj�ce na nich ograniczenia prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 
1999 r.  o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady 

uwzgl�dnione 

29. 
obszary wymagaj�ce przekształce�, rehabilitacji lub 
rekultywacji 

brak informacji w studium 

30. obszary zdegradowane brak informacji w studium 

31. granice terenów zamkni�tych i ich stref ochronnych brak informacji w studium 

32. 
obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zale�no�ci od 
uwarunkowa� i potrzeb zagospodarowania wyst�puj�cych w 
gminie 

uwzgl�dnione 

33. 

obszary, na których rozmieszczone b�d� urz�dzenia 
wytwarzaj�ce energi� z odnawialnych �ródeł energii o mocy 
przekraczaj�cej 100kW, a tak�e ich strefy ochronne 
zwi�zane z ograniczeniami w zabudowie oraz  
zagospodarowaniu i u�ytkowaniu terenu  

uwzgl�dnione 
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Tab.2. Wykaz ustale� „Studium …” z § 4, § 6, i § 7 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury
  

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowa�  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. z 2004r. nr 118, poz. 1233)

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

§ 4 ust. 1

1. 
cz��� okre�laj�c� uwarunkowania, o których mowa w art. 10 

ust.1 ustawy, przedstawion� w formie tekstowej i graficznej 
uwzgl�dnione 

2. 

cz��� tekstow� zawieraj�c� ustalenia okre�laj�ce kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w 

art. 10 ust. 2 ustawy 

uwzgl�dnione 

3. 

rysunek przedstawiaj�cy w formie graficznej ustalenia, 

okre�laj�ce kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, a tak�e granice obszarów, 

o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 

uwzgl�dnione 

4. 
uzasadnienie zawieraj�ce obja�nienia przyj�tych rozwi�za�
oraz syntez� ustale� projektu studium 

uwzgl�dnione 

§ 4 ust. 2

5. 

w projekcie studium nale�y okre�li� wpływ uwarunkowa�, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków 

i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, 

o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy. 

uwzgl�dnione 

§ 6

6. 

ustalenia dotycz�ce kierunków zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów powinny 

okre�la� dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a 

tak�e zawiera� wytyczne ich okre�lania w MPZP 

uwzgl�dnione 

7. 

ustalenia dotycz�ce kierunków i wska�ników dotycz�cych 

zagospodarowania oraz u�ytkowania terenów powinny w 

szczególno�ci okre�la� minimalne i maksymalne parametry i 

wska�niki urbanistyczne, uwzgl�dniaj�ce wymagania ładu 

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz 

zrównowa�onego rozwoju, wskazywa� tereny do wył�czenia 

spod zabudowy, a tak�e zawiera� wytyczne okre�lania tych 

wymaga� w planach miejscowych 

uwzgl�dnione 

8. ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska 

i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i 

uwzgl�dnione 
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Lp. 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury
  

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowa�  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. z 2004r. nr 118, poz. 1233)

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

uzdrowisk powinny zawiera�
w szczególno�ci wytyczne ich okre�lania w planach 

miejscowych, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 

(Prawo Ochrony �rodowiska, 

w szczególno�ci art.72: nale�y zapewni� warunki utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonaln� gospodark� zasobami 

�rodowiska), obowi�zuj�cych ustale� planów ochrony 

ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody 

i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody 

wyst�puj�cych na terenach obj�tych projektem studium, a 

tak�e uzdrowisk, o których mowa w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 

9. 

ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny zawiera�
w szczególno�ci wytyczne okre�lania tych zasad w planach 

miejscowych, wynikaj�ce z potrzeb ochrony zabytków i 

parków kulturowych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(W Studium i Planie okre�la si� zabytków i parków 

kulturowych, wyznacza si� w zale�no�ci od potrzeb strefy 

ochrony konserwatorskiej, ograniczenia, nakazy zakazy) 

uwzgl�dnione 

10. 

ustalenia dotycz�ce kierunków rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawiera� w 

szczególno�ci wytyczne okre�lania w planach miejscowych 

wykorzystania i rozwijania potencjału ju� istniej�cych 

systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych 

zamierze� inwestycyjnych 

uwzgl�dnione 

11. 

ustalenia dotycz�ce kierunków i zasad kształtowania 

rolniczej i le�nej przestrzeni produkcyjnej powinny okre�la� w 

szczególno�ci obszary, w których planuje si� zmian�
przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i 

niele�ne. 

uwzgl�dnione 

§ 7 pkt 1 

12. granica obszaru obj�tego studium lub jego zmian� uwzgl�dnione 

13. granica terenów zamkni�tych brak informacji w studium 

14. 
granice i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na 

podstawie przepisów odr�bnych, w tym: tereny górnicze, 

nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych 

uwzgl�dnione 
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Lp. 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury
  

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowa�  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. z 2004r. nr 118, poz. 1233)

Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Byczyna uchwalonego 
Uchwał� Nr XXXIV/274/11 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

1. 2. 3. 

osuwaniem si� mas ziemnych, a tak�e symbole literowe i 

numery wyró�niaj�ce je spo�ród innych obszarów 

15. 

granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a 

tak�e symbole literowe i numery wyró�niaj�ce je spo�ród 

innych obszarów 

uwzgl�dnione  

16. 
obja�nienia wszystkich u�ytych na rysunku projektu studium 

oznacze� i symboli 
uwzgl�dnione 

Obowi�zuj�ce Studium, zostało sporz�dzone przed zmian� Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w �ycie w 2015 r., 

z tego wzgl�du dokument nie zawiera wymaganych w art. 10 pkt 7 w/w ustawy, 

analiz ekonomicznych, �rodowiskowych i społecznych oraz prognoz 

demograficznych uwzgl�dniaj�cych migracj�, bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudow�, a tak�e mo�liwo�ci finansowania przez gmin� infrastruktury technicznej i 

społecznej. Dokument nie zawiera równie� art. 10 pkt 4a ww. ustawy, według którego 

obowi�zuj�ce studium powinno zawiera� rekomendacj� i wnioski zawarte w audycie 

krajobrazowym lub okre�lone przez audyt krajobrazowy granice krajobrazów 

priorytetowych.  

Ponadto w Studium zostały wyznaczone strefy, na których dopuszcza si�
rozmieszczenie urz�dze� wytwarzaj�cych energi� z odnawialnych �ródeł energii o 

mocy przekraczaj�cej 100KW wraz ze strefami ochronnymi. W zwi�zku z ustaw� z 

dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, studium 

b�dzie wymagało zmiany w zakresie stref, na których dopuszcza si� urz�dzenia 

wytwarzaj�ce energi� z odnawialnych �ródeł energii o mocy przekraczaj�cej 100kW. 

Analizuj�c zgodno�� Studium z przepisami prawa nale�y stwierdzi�, 
i� obowi�zuj�ce Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Byczyna wymaga aktualizacji w zakresie doprowadzenia do 

zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Jednak w zwi�zku z licznymi 

zmianami legislacyjnymi zachodz�cymi w systemie prawnym, przesłanki do zmiany 

obowi�zuj�cego studium wynikaj�ce wył�cznie ze zmian w aktach normatywnych 

nale�y uzna� za niewystarczaj�ce. Brak w Studium analiz ekonomicznych, 

�rodowiskowych i społecznych oraz prognoz demograficznych uwzgl�dniaj�cych 

migracj�, bilans terenów przeznaczonych pod zabudow�, a tak�e mo�liwo�ci 

finansowania przez gmin� infrastruktury technicznej i społecznej oraz rekomendacji i 

wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub okre�lone przez audyt 

krajobrazowy granice krajobrazów priorytetowych nale�y uzna� jako przesłank�
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istotn� do uwzgl�dnienia w przypadku zmiany dokumentu ale nie jako podstaw� do 

przeprowadzenia zmiany.  

2.3 Ocena aktualno�ci i analiza obowi�zuj�cych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wraz z zał�cznikiem graficznym  

Obowi�zuj�ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zajmuj�
powierzchnie ok. 2580 ha. Rada Miejska w Byczynie uchwaliła od 26 listopada 1998 

r. do 26 maja 2015 r., 8 planów miejscowych, w tym plan miejscowy obejmuj�cy 

centrum miasta Byczyna. Wszystkie z obowi�zuj�cych planów miejscowych 

ogłoszone zostały w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. Ponadto 

trwaj� praca przy sporz�dzaniu kolejnych 6 planach miejscowych, obejmuj�cych 

cz��� obr�bów: Biskupice, Borek, Byczyna, Ciecierzyn, Gołkowice, Gosław, 

Jakubowice, Ja�kowice, Kochłowice, Miechowa, Nasale, Parszowice, Polanowice, 

Pro�lice, Roszkowice, Sarnów, Wojsławice, o ł�cznej powierzchni 13 468 ha, co 

stanowi około 76,3% obszaru gminy. W momencie przyj�cia planów miejscowych, 

b�d�cych w trakcie sporz�dzenia, obszar gminy obj�ty b�dzie prawie w 90% planami 

miejscowymi (87,7%). 

Wyznaczone w obowi�zuj�cych dokumentach planistycznych przeznaczenia 

terenu pod zainwestowanie, koncentruj� si� głównie na ternach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługach, jednak nie brakuje równie� terenów 

wyznaczonych pod tereny produkcyjne, czy te� pod obsług� rolnictwa. 

Na poni�szym rysunku przedstawiony został procentowy udział 

poszczególnych terenów, przeznaczonych w obowi�zuj�cych na terenie gminy 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Ryc. 1. Procentowy udział przeznaczenia terenów w obowi�zuj�cych planach 

miejscowych. 
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Z powy�szego wykresu wynika, i� najwi�kszy odsetek terenów w 

obowi�zuj�cych planach stanowi� lasy, które zajmuj� prawie 78% ogólnej 

powierzchni terenów obj�tych planami. Dominuj�cym przeznaczeniem terenów w 

zakresie terenów przeznaczonych pod zabudow� to tereny, dla których ustalono 

zabudow� mieszkaniow� (1,71%) oraz usługow� (0,96%), a tak�e produkcyjn�
(0,82%). Dla pozostałych terenów, obj�tych planami miejscowymi, ustalono 

przeznaczenie: komunikacja (0,61%), infrastruktura techniczna (0,05%), wody 

(0,09%), rola i obsługa rolnictwa (0,4%), oraz inne (17,89%). 

Procentowy udział przeznaczenia terenów w planach miejscowych, w trakcie 

sporz�dzania, przedstawiony został na poni�szych rysunkach (Ryc. 2 – Ryc. 7). 

Nale�y tutaj nadmieni�, i� powierzchnia poszczególnych przeznacze� terenów 

mo�e ulec zmianie w zwi�zku z trwaj�c� procedur� sporz�dzania planów. Wpływ na 

zmian� powierzchni ma uzyskanie zgody na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze, a tak�e uwzgl�dnienie ewentualnych uwag zło�onych w czasie 

trwania wyło�enia projektów planów do publicznego wgl�du. 

Ryc. 2. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego cz��ci miejscowo�ci Byczyna, Biskupice, 

Paruszowice. 
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Ryc. 3. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego MPZP JA�KOWICE obejmuj�cego obszar w 

obr�bach: Polanowie, Ciecierzyn, Gołkowice, Ja�kowice, Byczyna, Borek, 

Roszkowice. 
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Ryc. 4. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmuj�cego obszar w 

obr�bach: Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice. 
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Ryc. 5. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obr�bów geodezyjnych Jakubowice, 

Pro�lice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna. 
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Ryc. 6. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego obszary w obr�bach: Gołkowice, 

Pro�lice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice. 
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Ryc. 7. Procentowy udział przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obr�bów geodezyjnych Ciecierzyn, 

Miechowa, Pro�lice, Polanowie w gminie Byczyna. 

�"�

"�

��

�� $�
 �

����������

������������

.�/�)�*�

��������� �

!�"�#���$���$���

���������% ��

&�'�(�������)�*�

��(���$��

"�+��%

Tab.3. Wykaz obowi�zuj�cych na terenie gminy Byczyna miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa planu Nr uchwały 
Data przyj�cia 

uchwały 

Data i Nr 

Dziennika 

Urz�dowego 

Województwa 

Opolskiego 

Powierzchnia 

planu 

[ha] 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Zmiana w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego miasta Byczyna 

dot. dz. nr 55/1w Byczynie przy 

ul. Pozna�skiej 

II/15/98 26 listopada 1996 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 34, poz. 317 

z 30.12.1998 

0,5 

2. 

Zmiana w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Byczyna 

dot. m. Gołkowice dz. nr 209 

XIV/135/99 30 grudnia 1999 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 11, poz. 42 

z 08.02.2000 

1,2 

3. 

Zmiana w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Byczyna 

dot. m. Ciecierzyn, Nasale, 

Sierosławice, Polanowice, 

XIV/134/99 30 grudnia 1999 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 11, poz. 41 

z  08.02.2000 

2453,4 
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Lp. Nazwa planu Nr uchwały 
Data przyj�cia 

uchwały 

Data i Nr 

Dziennika 

Urz�dowego 

Województwa 

Opolskiego 

Powierzchnia 

planu 

[ha] 

1 2 3 4 5 6 
Biskupice, gm. Byczyna 

4. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Byczyna 

dot. dz. nr 7/3 km. 1 Dobiercice 

oraz Biskupice – Brzózki 

XLII/300/2002 28 maja 2002 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 57, poz. 783 

z 27.06.2002 

15,8 

5. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Byczyna 

dot. ul. Paruszowickiej dz. nr 

947/3 

XLVII/321/2002 10 pa�dziernika 2002r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 122, poz. 1582 

z  29.11.2002 

2,1 

6. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego tj. Strefy Rozwoju 

Gospodarczego 

XXII/145/2008 28 marca 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 38, poz. 1332 

z 04.06.2008 

25,8 

7. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Byczyna 

LVIII/428/2010 30 wrze�nia 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 141, poz. 1655 

z 07.12.2010 

82,5 

8. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Byczyna 

w cz��ci dotycz�cej przebiegu 

drogi gminnej osiedlowej w 

obr�bie ulicy Brzozowej 

X/69/15 26 maja 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. Op. 

poz. 1435 

z 16.06.2015 

0,3 

Pokrycie gminy Byczyna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wynosi:  

14,1%

Wi�kszo�� z obowi�zuj�cych planów miejscowych dotyczy przeznaczenia 

terenów pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� i usługi. Ponadto obowi�zuj�ce 

plany dotycz� m.in. przeznaczenia terenów pod tereny produkcyjne, zlokalizowane w 

strefie rozwoju gospodarczego, pod tereny eksploatacji kruszywa, teren cmentarza 

oraz tereny rekreacyjne, w tym: zbiornik retencyjny, urz�dzenia sportowe, rekreacja 

nawodna.  
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2.3.1 Ocena zgodno�ci obowi�zuj�cych planów miejscowych z 

ustaleniami Studium 

Jedynie plan miejscowy przyj�ty uchwał� Nr XIV/135/99 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 listopada 1999 r. jest niezgodny z obowi�zuj�cym studium. Cały 

obszar obj�ty planem miejscowym przeznaczony został pod zabudow� usługow�, 

natomiast studium wskazuje jedynie cz��� terenu pod usługi, przeznaczaj�c 

pozostał� cz��� terenu obj�tego planem pod rol�. Pozostałe, obowi�zuj�ce na 

terenie gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zarówno te 

przyj�te na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym, jak i te uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporz�dzone zostały zgodnie z 

kierunkami i ustaleniami zawartymi w Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna. 

W zakresie zgodno�ci obowi�zuj�cych planów miejscowych z ustaleniami 

studium, jest konieczno�� przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przyj�tego uchwał� Nr XIV/135/99 Rady 

Miejskiej w Byczynie z dnia 26 listopada 1999r. W przypadku pozostałych planów 

miejscowych nie ma konieczno�ci przyst�powania do sporz�dzenia ich zmian.

2.3.2 Ocena aktualno�ci obowi�zuj�cych planów miejscowych z ustaw� z 

dnia 27 macra 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie gminy Byczyna obowi�zuje 8 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz 6 kolejnych jest w trakcie sporz�dzania. 

Ponad 60% obowi�zuj�cych planów miejscowych (5 planów) zostało 

opracowane w oparciu o ustaw� o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 

1994r., natomiast 3 obowi�zuj�ce na terenie gminy plany miejscowe sporz�dzone 

zostały na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Id: DF1E0608-8AB3-4A29-B492-8264BBEAE9F6. Podpisany Strona 24



�

Tab.4. Wykaz ustale� planów zagospodarowania przestrzennego z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) 

Lp. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Byczyna dot. dz. nr 55/1 

ul. Pozna�ska, 
uchwalona Uchwał� Nr 

II/15/98 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 
listopada 1998 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego dot. m. 
Gołkowice dz. nr 209, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/135/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Byczyna dot. m. 

Ciecierzyn, Nasale, 
Sierosławie, Polanowie, 
Biskupice Gm. Byczyna, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/134/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Byczyna dot. dz. nr 7/3 
k.m. 1 Dobiercice oraz 

Biskupice – Brzózki, 
uchwalona Uchwał� Nr 

XLII/300/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 maja 2002 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna dot. ul. 

Paruszowickiej dz. nr 

947/3, uchwalona 
Uchwał� Nr 

XLVII/321/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 10 pa�dziernika 

2002 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennegotj. Strefy 
Rozwoju 

Gospodarczego, 

uchwalony Uchwał� Nr 
XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 marca 2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna, uchwalony 

Uchwał� Nr 

LVIII/428/2010 Rady 
Miejskiej w Byczynie z 

dnia 30 wrze�nia 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna w cz��ci 

dotycz�cej przebiegu drogi 

gminnej osiedlowej w 
obr�bie ulicy Brzozowej, 
uchwalona Uchwał� Nr 

X/69/15 Rady Miejskiej w 
Byczynie z dnia 26 maja 

2015 r. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Art. 15 ust. 2

1. 

przeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 
przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 

zagospodarowania 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

2. 
zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

3. 
zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

4. zasady kształtowania krajobrazu uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

5. 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

6. 
wymagania wynikaj�ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

7. 

zasady kształtowania zabudowy oraz 
wska�niki zagospodarowania terenu, 
maksymaln� i minimaln� intensywno��
zabudowy jako wska�nik powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymaln�
wysoko�� zabudowy, minimaln� liczb�
miejsc do parkowania w tym miejsca 
przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kart� parkingow� i sposób 
ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty 
obiektów 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

8. 

granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie 

odr�bnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a tak�e obszarów szczególnego 
zagro�enia powodzi�, obszarów osuwania 

si� mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych okre�lonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego 
województwa 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

9. 
szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomo�ci obj�tych planem 
miejscowym 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

10. 

szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

11. 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

12. 

sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzania i 

u�ytkowania terenów 
uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

13. 

stawki procentowe, na podstawie których 

ustala si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 
4 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 
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Lp. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Byczyna dot. dz. nr 55/1 

ul. Pozna�ska, 
uchwalona Uchwał� Nr 

II/15/98 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 
listopada 1998 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego dot. m. 
Gołkowice dz. nr 209, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/135/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Byczyna dot. m. 

Ciecierzyn, Nasale, 
Sierosławie, Polanowie, 
Biskupice Gm. Byczyna, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/134/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Byczyna dot. dz. nr 7/3 
k.m. 1 Dobiercice oraz 

Biskupice – Brzózki, 
uchwalona Uchwał� Nr 

XLII/300/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 maja 2002 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna dot. ul. 

Paruszowickiej dz. nr 

947/3, uchwalona 
Uchwał� Nr 

XLVII/321/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 10 pa�dziernika 

2002 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennegotj. Strefy 
Rozwoju 

Gospodarczego, 

uchwalony Uchwał� Nr 
XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 marca 2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna, uchwalony 

Uchwał� Nr 

LVIII/428/2010 Rady 
Miejskiej w Byczynie z 

dnia 30 wrze�nia 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna w cz��ci 

dotycz�cej przebiegu drogi 

gminnej osiedlowej w 
obr�bie ulicy Brzozowej, 
uchwalona Uchwał� Nr 

X/69/15 Rady Miejskiej w 
Byczynie z dnia 26 maja 

2015 r. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Art. 15 ust. 3 

14. 
granice obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów 

nieruchomo�ci 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

15. 
granice obszarów rehabilitacji istniej�cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

16. 
granice obszarów wymagaj�cych 
przekształce� lub rekultywacji 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

17. 

granice terenów pod budow� urz�dze�, o 
których mowa w art. 10 ust. 2a oraz granice 
stref ochronnych zwi�zanych z 

ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu, i u�ytkowaniu terenu 
oraz wyst�powaniem znacz�cego 

oddziaływania tych urz�dze� na �rodowisko  

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

18. 
granice terenów pod budow� obiektów 

handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 
3a 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

19. 
granice terenów rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

20. 

granice terenów inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponad lokalnym umieszczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa lub w ostatecznych decyzjach 

o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub 
powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu 
pa�stwowym, lotniska u�ytku publicznego, 

inwestycji w zakresie terminalu lub 
przedsi�wzi�cia Euro 2012; 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

21. 
granice terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz terenów słu��cych 
organizacji imprez masowych 

brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione brak informacji w planie 

22. 

granice pomników zagłady oraz ich stref 

ochronnych, a tak�e ograniczenia dotycz�ce 
prowadzenia na ich terenie działalno�ci 
gospodarczej, okre�lone w ustawie z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

23. 
granice terenów zamkni�tych,

i granice stref ochronnych terenów 
zamkni�tych 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

24. 

sposób usytuowania obiektów budowlanych 

w stosunku do dróg i innych terenów 
publicznie dost�pnych oraz granic 
przyległych nieruchomo�ci, kolorystyk�
obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

25. 
minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 

działek budowlanych 
uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 
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Tab.5. Wykaz ustale� planów zagospodarowania przestrzennego z §3, §4, §5 i §7 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Byczyna dot. dz. nr 55/1 

ul. Pozna�ska, 
uchwalona Uchwał� Nr 

II/15/98 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 
listopada 1998 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego dot. m. 
Gołkowice dz. nr 209, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/135/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Byczyna dot. m. 

Ciecierzyn, Nasale, 
Sierosławie, Polanowie, 
Biskupice Gm. Byczyna, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/134/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Byczyna dot. dz. nr 7/3 
k.m. 1 Dobiercice oraz 

Biskupice – Brzózki, 
uchwalona Uchwał� Nr 

XLII/300/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 maja 2002 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna dot. ul. 

Paruszowickiej dz. nr 

947/3, uchwalona 
Uchwał� Nr 

XLVII/321/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 10 pa�dziernika 

2002 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennegotj. Strefy 
Rozwoju 

Gospodarczego, 

uchwalony Uchwał� Nr 
XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 marca 2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna, uchwalony 

Uchwał� Nr 

LVIII/428/2010 Rady 
Miejskiej w Byczynie z 

dnia 30 wrze�nia 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna w cz��ci 

dotycz�cej przebiegu drogi 

gminnej osiedlowej w 
obr�bie ulicy Brzozowej, 
uchwalona Uchwał� Nr 

X/69/15 Rady Miejskiej w 
Byczynie z dnia 26 maja 

2015 r. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

§ 3 

1. 
okre�lenie podstawy prawnej podj�cia uchwały, 
o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

2. okre�lenie granic obszaru obj�tego uchwał� uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

3. okre�lenie integralnej cz��ci uchwały brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

4. 
ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo 

§ 4 

5. 

ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów 
powinny zawiera� okre�lenie przeznaczenia 

poszczególnych terenów lub zasad ich 
zagospodarowania, a tak�e symbol literowy i 
numer wyró�niaj�cy go spo�ród innych terenów 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

6. 

ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego powinny 
zawiera� okre�lenie cech elementów 

zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagaj� ochrony, okre�lenie cech elementów 
zagospodarowania przestrzennego, które 

ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz 
okre�lenie nakazów, zakazów, dopuszcze� i 
ogranicze� w zagospodarowaniu terenów 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

7. 

ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego powinny 

zawiera� nakazy, zakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikaj�ce z:  

- potrzeb ochrony �rodowiska, o których mowa 
w szczególno�ci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska, 

- obowi�zuj�cych ustale� planów ochrony 
ustanowionych dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, 

a tak�e dla innych form ochrony przyrody 
wyst�puj�cych na terenach obj�tych projektem 
planu miejscowego  

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

8. 

ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej powinny zawiera� okre�lenie 

obiektów i terenów chronionych ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym okre�lenie nakazów, 

zakazów, dopuszcze� i ogranicze� w 
zagospodarowaniu terenów 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

9. 

ustalenia dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z 

potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
powinny zawiera� w szczególno�ci okre�lenie 
zasad umieszczania w przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, no�ników 
reklamowych, tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, urz�dze� technicznych i 

zieleni, w tym okre�lenie nakazów, zakazów, 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

Id: DF1E0608-8AB3-4A29-B492-8264BBEAE9F6. Podpisany Strona 27



OCENA AKTUALNO�CI 
STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BYCZYNA  
ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWI�ZUJACYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA 

�

���

�

Lp. 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Byczyna dot. dz. nr 55/1 

ul. Pozna�ska, 
uchwalona Uchwał� Nr 

II/15/98 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 
listopada 1998 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego dot. m. 
Gołkowice dz. nr 209, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/135/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Byczyna dot. m. 

Ciecierzyn, Nasale, 
Sierosławie, Polanowie, 
Biskupice Gm. Byczyna, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/134/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Byczyna dot. dz. nr 7/3 
k.m. 1 Dobiercice oraz 

Biskupice – Brzózki, 
uchwalona Uchwał� Nr 

XLII/300/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 maja 2002 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna dot. ul. 

Paruszowickiej dz. nr 

947/3, uchwalona 
Uchwał� Nr 

XLVII/321/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 10 pa�dziernika 

2002 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennegotj. Strefy 
Rozwoju 

Gospodarczego, 

uchwalony Uchwał� Nr 
XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 marca 2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna, uchwalony 

Uchwał� Nr 

LVIII/428/2010 Rady 
Miejskiej w Byczynie z 

dnia 30 wrze�nia 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna w cz��ci 

dotycz�cej przebiegu drogi 

gminnej osiedlowej w 
obr�bie ulicy Brzozowej, 
uchwalona Uchwał� Nr 

X/69/15 Rady Miejskiej w 
Byczynie z dnia 26 maja 

2015 r. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

dopuszcze� i ogranicze� w zagospodarowaniu 
terenów 

10. 

ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu powinny zawiera� w 
szczególno�ci okre�lenie linii zabudowy, 

wielko�ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu, w tym udziału 
powierzchni biologicznie czynnej, a tak�e 

gabarytów i wysoko�ci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachu 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo 

11. 

ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a tak�e nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych, powinny 

zawiera� nakazy, zakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione 

12. 

ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków scalania i podziału nieruchomo�ci 
powinny zawiera� okre�lenie parametrów 
działek uzyskiwanych w wyniku scalania i 

podziału nieruchomo�ci, w szczególno�ci 
minimalnych lub maksymalnych szeroko�ci 
frontów działek, ich powierzchni oraz okre�lenie 

k�ta poło�enia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione 

13. 

ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej powinny zawiera�: 
- okre�lenie układu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej wraz z ich 
parametrami oraz klasyfikacj� ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, 
- okre�lenie warunków powi�za� układu 
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 

technicznej z układem zewn�trznym, 
- wska�niki w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej, w szczególno�ci ilo��
miejsc parkingowych w stosunku do ilo�ci 
mieszka� lub ilo�ci zatrudnionych albo 
powierzchni obiektów usługowych i 

produkcyjnych 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

14. 

ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urz�dzenia 

i u�ytkowania terenów powinny zawiera�
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów, w tym okre�lenie 

terminu, do którego tymczasowe 
zagospodarowanie, urz�dzenie i u�ytkowanie 
terenu mo�e by� wykonywane 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

15. 

ustalenia dotycz�ce obszarów rehabilitacji 
istniej�cej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, a tak�e obszarów wymagaj�cych 

przekształce� lub rekultywacji, powinny 
zawiera� opis planowanych działa�, okre�lenie 
oczekiwanych rezultatów, w tym dotycz�cych 

parametrów zabudowy lub infrastruktury, oraz 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 
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Lp. 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Byczyna dot. dz. nr 55/1 

ul. Pozna�ska, 
uchwalona Uchwał� Nr 

II/15/98 Rady Miejskiej w 

Byczynie z dnia 26 
listopada 1998 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego dot. m. 
Gołkowice dz. nr 209, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/135/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana w miejscowym 
planie ogólnym 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Byczyna dot. m. 

Ciecierzyn, Nasale, 
Sierosławie, Polanowie, 
Biskupice Gm. Byczyna, 

uchwalona Uchwał� Nr 
XIV/134/99 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 30 
grudnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Byczyna dot. dz. nr 7/3 
k.m. 1 Dobiercice oraz 

Biskupice – Brzózki, 
uchwalona Uchwał� Nr 

XLII/300/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 maja 2002 r. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna dot. ul. 

Paruszowickiej dz. nr 

947/3, uchwalona 
Uchwał� Nr 

XLVII/321/2002 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 10 pa�dziernika 

2002 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennegotj. Strefy 
Rozwoju 

Gospodarczego, 

uchwalony Uchwał� Nr 
XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z 
dnia 28 marca 2008 r. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna, uchwalony 

Uchwał� Nr 

LVIII/428/2010 Rady 
Miejskiej w Byczynie z 

dnia 30 wrze�nia 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Byczyna w cz��ci 

dotycz�cej przebiegu drogi 

gminnej osiedlowej w 
obr�bie ulicy Brzozowej, 
uchwalona Uchwał� Nr 

X/69/15 Rady Miejskiej w 
Byczynie z dnia 26 maja 

2015 r. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów, wynikaj�ce z 
przyj�tych celów 

16. 

ustalenia dotycz�ce terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów słu��cych 
organizacji imprez masowych powinny 

zawiera� okre�lenie zasad wyposa�enia tych 
terenów w urz�dzenia techniczne i budowlane 
oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, 
wynikaj�ce z przeznaczenia terenów 

brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione brak informacji w planie 

17. 

ustalenia dotycz�ce procentowych 

stanowi�cych podstaw� do okre�lenia opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, powinny zawiera� stawki 
procentowe w przedziale od 0% do 30% i 
dotyczy� wszystkich terenów, okre�lonych w 

projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 
ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym 

ich wielko�� mo�e by� ró�na dla 
poszczególnych terenów lub grup terenów 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

18. 

projekt rysunku planu miejscowego sporz�dza 

si� na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zawieraj�cej obszar obj�ty 

projektem planu miejscowego wraz z jego 
niezb�dnym otoczeniem 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

§ 7 

19. 

wyrys ze studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy z 
oznaczeniem granic obszaru obj�tego 

projektem planu miejscowego 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

20. 
okre�lenie skali projektu rysunku planu 
miejscowego w formie liczbowej i liniowej 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

21. granice obszaru obj�tego planem miejscowym uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

22. granice administracyjne brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

23. 
granice terenów zamkni�tych oraz granice ich 
stref ochronnych 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

24. 

granice i oznaczenia obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów 
odr�bnych w tym terenów górniczych, a tak�e 
nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi 

oraz zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych 

brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie brak informacji w planie 

25. 

linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 
przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania oraz ich oznaczenia 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

26. 
linie zabudowy oraz oznaczenia elementów 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione cz��ciowo uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 

27. 
w razie potrzeby oznaczenia elementów 
informacyjnych, nie b�d�cych ustaleniami 
projektu planu miejscowego 

uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione uwzgl�dnione 
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Po przeanalizowaniu zgodno�ci obowi�zuj�cych na terenie gminy Byczyna 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaw� z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 

ze zm.) oraz z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury technicznej z dnia 26 

sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nale�y stwierdzi�, i� obowi�zuj�ce plany 

miejscowe uchwalone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym, wymagaj� zmian i doprowadzenia do zgodno�ci z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. Niezgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami ustawy i 

rozporz�dzenia dotyczy wymaganego zakresu planu miejscowego. Konieczne jest 

zatem przy sporz�dzaniu zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obejmuj�cych sw� granic� obszary planów uchwalonych przed 

2003r., uj�cia wszystkich wymogów okre�lonych w ww. ustawie i rozporz�dzeniu. 

Przyj�ta przez gmin� zasada pokrywania obszaru gminy nowymi planami 

miejscowymi o wi�kszych powierzchniowo obszarach, które „wchłaniaj�” plany 

sporz�dzone na mocy ustawy z 1994 r. – co zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje utrat� mocy tych planów – 

jest prawidłowe, gdy� nie generuje dodatkowych kosztów, a jednocze�nie jest 

zgodne z zasadami planowania przestrzennego. Nale�y równie� zwróci� uwag� na 

fakt, i� wi�kszo�� planów miejscowych, przyj�tych na podstawie przepisów  „starej 

ustawy”, sporz�dzona została pod realizacj� konkretnych inwestycji, i na dzie�
sporz�dzenia niniejszego dokumentu zostały „skonsumowane”, spełniaj�c swoje 

funkcje.  

Analizuj�c zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. 

Strefy Rozwoju Gospodarczego, uchwalonego Uchwał� Nr XXII/145/2008 Rady 

Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r., miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Byczyna, uchwalonego Uchwał� Nr LVIII/428/2010 Rady 

Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrze�nia 2010 r. oraz zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w cz��ci dotycz�cej przebiegu 

drogi gminnej osiedlowej w obr�bie ulicy Brzozowej, przyj�tej Uchwał� Nr X/69/15 

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. z ustaw� z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) 

oraz z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stwierdzono, i� ww. plany miejscowe s� sporz�dzone zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami prawa. W zwi�zku z powy�szym nie ma potrzeby 

sporz�dzania zmiany wy�ej wymienianych planów.
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2.4 Ocena i analiza wniosków w sprawie sporz�dzenia lub zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z 

zał�cznikiem graficznym

Do obowi�zuj�cych na terenie gminy dokumentów planistycznych, tj. planów 

miejscowych i studium, zło�ono ł�cznie 6 wniosków.  

Zaledwie jeden wniosek dotyczył przeznaczenia pod produkcj�, natomiast pozostałe 

5 wniosków odnosiła si� do wyznaczenia terenu pod odnawialne �ródła energii.  

Wykaz zło�onych wniosków w odniesieniu do obowi�zuj�cych na terenie 

gminy dokumentów planistycznych, przedstawiony został w tabeli nr 9.  

2.5 Ocena i analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu wraz z zał�cznikiem graficznym

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu s� wydawane dla 

terenów, dla których nie obowi�zuj� miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Dokument wydawany jest w oparciu o Ustaw� o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymaga� dotycz�cych nowej 

zabudowy i zagospodarowania tereny w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Podstaw� analizowanych decyzji jest obowi�zuj�ce od 25 kwietnia 2013 roku 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Byczyna przyj�te uchwał� nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie i miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego obowi�zuj�ce na terenie gminy Byczyna. 

Dla potrzeb pełnego rozpoznania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

przeanalizowano decyzje o warunkach zabudowy wydane na terenie gminy Byczyna 

w latach 2012-2015 (Tab.6).  

W analizowanym okresie wydano ł�cznie 251 decyzji. Najwi�cej decyzji 

wydano w 2012 roku (78), najmniej w 2014 roku 49 decyzji. 

�

�

�

�

�
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Tab. 6. Wydane w latach 2012-2015 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego 
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W analizowanym okresie nie wydano �adnej decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu jedynie dla obr�bu Pogorzałka, w przypadku pozostałych 

obr�bów wydawane były decyzje o warunkach zabudowy. Najwi�cej, bo a� 50% 

ogółu wszystkich wydanych decyzji, odnotowano w granicach obr�bu Sierosławie 

(183 decyzje), nast�pnie w Byczynie – 70 decyzji, Biskupicach – 15 decyzji, 

Polanowicach – 13 decyzji oraz w Pro�licach – 11 decyzji. W przypadku pozostałych 

obr�bów stwierdzono wydanie po kilka decyzji.  
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Ryc.8. Wykres wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego w poszczególnych obr�bach 
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Ryc.9. Lokalizacja wydanych na terenie gminy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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W celu usystematyzowania wydanych w analizowanym okresie decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podzielono je na 9 kategorii 

okre�laj�c jednocze�nie udział procentowy decyzji w ramach kategorii przedmiotowej 

w stosunku do wszystkich wydanych.  

Tab. 7. Podział wydanych decyzji o warunkach zabudowy ze wzgl�du na przedmiot ich 

wydania 
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Prawie 70% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy (128 

wydanych decyzji) dotyczyło budowy, natomiast przebudowa, nadbudowa i 

rozbudowa istniej�cych budynków stanowiła prawie 18% (33 ogólnej liczby 

wydanych decyzji). Decyzje dotycz�ce zmiany sposobu u�ytkowania stanowiły 9% 

ogólnej liczby wydanych decyzji. Ponadto stwierdzono niewielki udział decyzji 

dotycz�cych adaptacji, podziału nieruchomo�ci (po 1%) oraz rozdziału funkcji (0,5%). 

Odnotowano równie� jedn� odmown� decyzj�, wydan� w roku 2012, dotycz�c�
remontu budynku gospodarczego. 
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Ryc.10. Wykres przedstawiaj�cy podział wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
ze wzgl�du na przedmiot ich wydania
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2.6 Ocena i analiza wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wraz z zał�cznikiem graficznym

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego s� wydawane dla terenów, 

dla których nie obowi�zuj� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

w  oparciu o nast�puj�ce przepisy prawa: Ustaw� z 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktry z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga� dotycz�cych nowej 

zabudowy i zagospodarowania tereny w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na przestrzeni lat 2012-2015 w gminie Byczyna poziom wydawanych decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, utrzymywał si� na poziomie 8 decyzji w skali 

roku. Jedynie w roku 2014 wydano 6 pozytywnych decyzji. Perspektywa czterech 

ostatnich lat wskazuje na stabliny wzrost wydawanych decyzji. 

Do głównych inwestorów gminy Byczyna nale��: Gmina Byczyna, Turon 

Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu. Ponadto odnotowano równie�, nast�puj�cych 

inwestorów, dla których wydane zostały decyzje: Wojewoda Opolski, WindProjekt Sp. 

z o.o., Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o., Zakład Gospodarstw Rolnych, P4 Sp. z o.o. 

oraz T-Mobile. 
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Ryc.11. Lokalizacja wydanych na terenie gminy decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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Połowa wydanych decyzji infrastruktury technicznej (50% wszystkich 

wydanych decyzji – 15 decyzji). Pozostałe decyzji dotyczyły budowy/przebudowy 

dróg (około 23% wszystkich wydanych decyzji) oraz budowy/przebudowy obiektów 

u�yteczno�ci publicznej (20%). Ponadto w analizowanym okresie wydano 1 decyzje, 

dotycz�c� budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

2.7 Przyszłe inwestycje gminy (drogowe, infrastruktury technicznej, 
przemysłowo-usługowe)

Inwestycje wyznaczone w Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna: 

1. Inwestycje o znaczeniu lokalnym: 

− obszar przestrzeni publicznej w mie�cie Byczyna, wymagaj�cy 

szczególnie starannego zagospodarowania, jako najwa�niejsza 

przestrze� publiczna kształtuj�ca to�samo�� kulturow� miejsca, 

− obszary przestrzeni publicznych na terenie wsi, 

− obszar zbiornika wodnego „Biskupice” z przyległym grodem rycerskim, 

− planowane zbiorniki małej retencji wody „Brzózki” na rzece Pratwie i 

„Posada-Gola” i „Piaski-Gola” na rzece Prosna z wykorzystaniem do 

celów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo�arowej i rekreacji, 

− rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji, 

− rozwój o�wiaty i kultury, 

− remont i przebudowa obiektów, b�d�cych we władaniu gminy, 

− poprawa bezpiecze�stwa mieszka�ców, w tym ochrona przed kl�skami 

�ywiołowymi, 

− tworzenie nowych miejsc pracy. 

2. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym 

− modernizacja drogi krajowej nr 11 z budow� obwodnic: Sarnów, 

Biskupice, Byczyna, Gołkowice, Kostów, 

− droga wojewódzka nr 487, 

− linia kolejowa nr 272 pierwszorz�dna, 
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− linia elektroenergetyczna wysokiego napi�cia przesyłowa 110kV relacji 

Kluczbork – GPZ Kostów i GPZ Kostów – K�pno, 

− stacja GPZ Kostów, 

− gazoci�g wysokiego ci�nienia relacji Odolanów - Tworóg. 

3. Wnioski 

3.1 Wnioski z analizowanych dokumentów planistycznych wraz 

z wskazaniem obszarów problemowych

W wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz po 

przeanalizowaniu zgodno�ci studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z obowi�zuj�cymi przepisami prawa uznaje si� obowi�zuj�ce 

studium za aktualne pod wzgl�dem wyznaczonych kierunków rozwoju. Jednocze�nie 

stwierdza si�, �e ze wzgl�du na zmian� obowi�zuj�cych przepisów, rekomenduje si�
podj�cie czynno�ci przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany studium. Obowi�zuj�cy 

dokument został przyj�ty uchwał� Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 

25 kwietnia 2013 r., i sporz�dzony został z uwzgl�dnieniem stanu prawnego, 

obowi�zuj�cego na dzie� uchwalenia dokumentu. W zwi�zku z faktem, i� od 

momentu przyj�cia obowi�zuj�cego dokumentu w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 

wprowadzono szereg istotnych zmian, których nie uwzgl�dnia obowi�zuj�ce studium, 

nale�ałoby go uzupełni� o brakuj�ce ustalenia i analizy, wprowadzone nowelizacj�
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2015 r. Pozwoli to na 

uzyskanie opracowa� zgodnych pod wzgl�dem merytorycznym i formalnym z 

obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

Analizuj�c wydane decyzje z obowi�zuj�cym studium uwarunkowa� i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego nale�y stwierdzi�, i� obowi�zuj�ce 

studium nie wymaga zmiany w zakresie uwzgl�dnienia wydanych decyzji. 

Ponadto analiza studium wskazuje, i� obowi�zuj�cy dokument uwzgl�dnia 

zapisy Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Podsumowuj�c, nale�y stwierdzi�, i� obowi�zuj�ce studium nale�y uzna� za 

aktualne, uwzgl�dniaj�ce najistotniejsze potrzeby i zamierzenia inwestycyjne gminy 

oraz stan prawny. Jednak w przypadku podejmowania uchwały o przyst�pieniu do 

sporz�dzenia zmiany studium, nale�y wprowadzi� zmiany w zakresie: 
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− doprowadzenia do zgodno�ci z ustaw� z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

778 ze zm.), 

− wskazania aktualnych obszarów szczególnego zagro�enia powodzi� w 

zwi�zku z przygotowaniem przez KZGW map ryzyka powodziowego, na 

podstawie ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 469), 

− doprowadzenia do zgodno�ci z ustaw� z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

961). 

Analizuj�c zebrane materiały mo�na stwierdzi�, i� opracowanie „Analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ocen� aktualno�ci studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” pozwoliło wskaza�
niezgodno�� niektórych obowi�zuj�cych planów miejscowych z obowi�zuj�cymi 

aktami prawnymi, w szczególno�ci z ustaw� z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. S� to plany uchwalone 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Niezgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami ustawy i rozporz�dzenia dotyczy 

wymaganego zakresu planu miejscowego. Konieczne jest zatem przy sporz�dzaniu 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmuj�cych sw�
granic� obszary planów uchwalonych przed 2003r., uj�cia wszystkich wymogów 

okre�lonych w ww. ustawie i rozporz�dzeniu. Przyj�ta przez gmin� zasada 

pokrywania obszaru gminy nowymi planami miejscowymi o wi�kszych 

powierzchniowo obszarach, które „wchłaniaj�” plany sporz�dzone na mocy ustawy z 

1994 r. – co zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym powoduje utrat� mocy tych planów – jest prawidłowe, gdy� nie 

generuje dodatkowych kosztów, a jednocze�nie jest zgodne z zasadami planowania 

przestrzennego. Nale�y równie� zwróci� uwag� na fakt, i� wi�kszo�� planów 

miejscowych, przyj�tych na podstawie przepisów  „starej ustawy”, sporz�dzona 

została pod realizacj� konkretnych inwestycji, i na dzie� sporz�dzenia niniejszego 

dokumentu zostały „skonsumowane”, spełniaj�c swoje funkcje. 

Priorytetow� spraw� jest dokonanie zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, bior�c pod uwag� oczekiwania mieszka�ców 

przedstawione w składanych wnioskach, a tak�e władz gminy, sporz�dzaj�c 

je zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Przy sporz�dzaniu zmiany 

dokumentów nale�y wzi�� pod uwag� mo�liwo�ci rozwojowe gminy. 
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3.2 Harmonogram działa� i prac planistycznych

Wynikiem przeprowadzonych analiz jest projekt harmonogramu działa� i prac 

planistycznych. W harmonogramie tym znalazły si� nast�puj�ce prace planistyczne, 

niezb�dne do wykonania w celu nale�ytego wywi�zania si� z wdra�ania kierunków 

rozwoju gminy, wyznaczonych w dokumentach gminnych:

1. Uchwalenie planów miejscowych, b�d�cych w trakcie trwania procedury 

formalno-prawnej. 

2. Aktualizacja planów sporz�dzonych przed 2003r. 

3. Wyznaczenie granic obszarów preferowanych do sporz�dzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Sporz�dzenie planów, dla obszarów zabudowy mieszkaniowej 

wyznaczonych w obowi�zuj�cym Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, w szczególno�ci dla obr�bów 

o najwi�kszym potencjale inwestycyjnym. 

5. Monitorowanie obszarów problemowych. 

Kolejno�� oraz czas sporz�dzania zmian w obowi�zuj�cych dokumentach 

planistycznych oraz sporz�dzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego powinno by� uzale�nione od mo�liwo�ci finansowych gminy. 

Przed przyst�pieniem do sporz�dzenia b�d� zmiany planu miejscowego nale�y 

przeprowadzi� szczegółow� analiz� zasadno�ci przyst�pienia, w szczególno�ci 

w zakresie skutków ekonomicznych, prawnych i przestrzennych jakie mo�e wywoła�
przyj�cie planu. 

W przeprowadzonej ocenie zrezygnowano z ustalenia konkretnych terminów, 

w których opracowywanie planów miałoby nast�pi�. 

W przypadku pojawiania si� nowych istotnych uwarunkowa� i potrzeb, 

dopuszcza si� przyst�powanie do sporz�dzania zmiany miejscowego planu dla 

innych obszarów. 
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4. Zał�czniki 

4.1 Zał�cznik graficzny nr 1 

Ryc.12. Obszary obj�te miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowi�zuj�cymi i w trakcie sporz�dzania).
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4.2 Zał�cznik graficzny nr 2 

Ryc.13. Lokalizacja wydanych na terenie gminy decyzji (o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu 

publicznego). 
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4.3 Wykaz zło	onych wniosków 

Tab.8. Wykaz wniosków zło�onych do planów miejscowych oraz studium w latach 2012 - 2015 
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4.4 Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

Tab. 9. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2012 roku. 

Lp.
Nr decyzji i 

data jej 
wydania 

Przedmiot decyzji 
Oznaczenie nieruchomo�ci, której 

dotczy decyzja i Nr 
Wnioskodawca 

1 6730/01/12
budowa bioelekrowni w 
Pro�licach 

Pro�lice , 11/12 Gospodarstwo Rolnicze "Jak Pol" 

2 6730/02/12 budowa budynku mieszkalnego Byczyna, 745/5, obr�b 9 osoba prywatna  

3 6730/03/12 budowa bogazowni rolniczej Pro�lice, 73/11,  
Grupa Producentów Zbó� "Areal" 
sp. z o.o 

4 6730/04/12 budowa dwóch gara�y Miechowa, 166/2 osoba prywatna  

5 6730/05/12 dobudowa tarasu Byczyna, ul. 	ółkiewskiego osoba prywatna  

6 6730/06/12
budowa budynku 
gospodarczego 

Byczyna, 853/12, obr�b 11 osoba prywatna  

7 6730/07/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Byczyna, 739/9, obr�b 9 osoba prywatna  

8 6730/08/12 budowa zakładu drzewnego Gołkowice, 66 osoba prywatna  

9 6730/09/12
remont budynku 
gospodarczego - odmowa 

Sarnów, 132 osoba prywatna  

10 6730/10/12 budowa zbiornika na zbo�e Polanowice, 308/4 osoba prywatna  

11 6730/11/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/7, obr�b 12 osoba prywatna  

12 6730/12/12 budowa 8 gara�y Miechowa, 172 osoba prywatna  

13 6730/13/12
budowa z przebudow� budynku 
gospodarczo-gara�owego 

Gołkowice, 231 osoba prywatna  

14 6730/14/12
przebudowa budynku, zmiana 
sposóbu u�ytkowania 

Byczyna, 349/9, 354/2, 353/7, 353/8 osoba prywatna  

15 6730/15/12 budowa sklepu i wjazdu Miechowa, 189/1 osoba prywatna  
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16 6730/16/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Kochłowice, 95 osoba prywatna  

17 6730/17/12
przebudowa, rozbudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Ja�kowice, 248 osoba prywatna  

18 6730/18/12 budowa biogazowni Pro�lice, 73/11 
Grupa Producentów Zbó� "Areal" 
sp. z o.o 

19 6730/19/12 budowa budynku mieszkalnego Nasale, 243/1, 243/2 osoba prywatna  

20 6730/20/12 budowa magazynu zbo�a Dobiercice, 25/2 
Gospodarstwo Rolne Paweł 
�wi�cicki 

21 6730/21/12
przebudowa z rozbudow�
budynku gospodarczego na 
usługowy 

Byczyna, 739/3, obr�b 9 osoba prywatna  

22 6730/22/12
budowa masztu do pomiaru 
kierunków 

Jakubowice, 18 Venti….. sp. z o.o. 

23 6730/23/12
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/9, obr�b 12 osoba prywatna  

24 6730/24/12
zmiana sposobu u�ytkwowania 
na warsztat rowerowy 

Roszkowice, 193 osoba prywatna  

25 6730/25/12

zmiana sposobu u�ytkowania z 
przebudowa budynku 
gospodarczego na budynek 
mieszkalny 

Jakubowice, 51/3, 51/4 osoba prywatna  

26 6730/26/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Ciecierzyn, 7 osoba prywatna  

27 6730/27/12
przebudowa z rozbudow�
budynku gospodarczo-
gara�owego 

Sarnów, 71/1 osoba prywatna  

28 6730/28/12 budowa budynku mieszkalnego Byczyna, 1011, obr�b 8 osoba prywatna  

29 6730/29/12
adaptacja pomieszczenia 
warsztatu samochodowego na 
stacj� kontroli pojazdów 

Byczyna, 739/15, 739/17, obr�b 9 osoba prywatna  
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30 6730/30/12
przebudowa z rozbudow�
cze��i gospodarczej z budow�
ł�cznika do budynku 

Byczyna, 677, obr�b 8 osoba prywatna  

31 6730/31/12
budowa budynku mieszkalnego 
(agroturystyka) 

Borki, 142 osoba prywatna  

32 6730/32/12
rozbudowa z przebudow�
budynku mieszkalnego 

Nasale, 241 osoba prywatna  

33 6730/33/12
budowa budynku 
jednorodzinnego, zjazdu, 
szamba 

Byczyna, 923/3, 934/1, obr�b 12 osoba prywatna  

34 6730/34/12
dobudowa tarasu do budynku 
mieszkalnego 

Roszkowice, 79/40 osoba prywatna  

35 6730/35/12
budowa obiektów handlowo-
usługowych 

Byczyna, 728/21 osoba prywatna  

36 6730/36/12
budowa budynku 
magazynowego 

Byczyna, 728/5, 728/6 osoba prywatna  

37 6730/37/12 budowa budynku mieszkalnego Dobiercice, 238/1 osoba prywatna  

38 6730/38/12
dobudowa zmiana sposobu 
u�ytkowania  

Polanowice, 487/6 osoba prywatna  

39 6730/39/12 budowa zjazdu indywidualnego Byczyna, 340/2 osoba prywatna  

40 6730/40/12 budowa wiaty Polanowice, 581/89 osoba prywatna  

41 6730/41/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Roszkowice, 222/2 osoba prywatna  

42 6730/42/12
dobudowa weranty, wiaty, 
wiatrołopu 

Borek, 883/1 PPHU Amart Alicja Ciesielska 

43 6730/43/12
zmiana sposóbu u�ytkowania 
obory na budynek mieszkalny 

Pro�lice, 91/5 WindProjekt sp. z o. o. 

44 6730/44/12 budowa elektrowni wiatrowej Ciecierzyn, 124 osoba prywatna  

45 6730/45/12
przebudowa dachu ze zmian�
sposobu u�ytkowania 

Byczyna, 705/5 osoba prywatna  

46 6730/46/12
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Miechowa 170/3 Venti….. sp. z o.o. 
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47 6730/47/12
budowa masztu o wysoko�ci 60 
m 

Polanowice, 213/1 osoba prywatna  

48 6730/48/12
przebudowa z rozbudow�
budynku mieszkalnego 

Byczyna, 682 osoba prywatna  

49 6730/49/12 budowa gara�u 2 stanowiska  Byczyna, 234/13 osoba prywatna  

50 6730/50/12 budowa hali magazynowej Jakubowice 25/5, 25/7 	wirownia sp. z o. o. 

Tab.10. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2013 roku. 

Lp.
Nr decyzji i 
data jej 
wydania 

Przedmiot decyzji 
Oznaczenie nieruchomo�ci, której 
dotczy decyzja i Nr 

Wnioskodawca 

1 6730/01/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Kostów, 11/15 osoba prywatna  

2 6730/02/13
zmiana sposobu u�ytkowania z 
funkcji produkcyjnej na 
magazyn 

Pro�lice, 61/19, 64/7 
Przedsi�biorstwo Produkcji Rolnej 
"Rola-Pol" sp. z o.o. 

3 6730/03/13
budowa budynku 
jednorodzinnego z budynkiem 
gospodarczo-gara�owym 

Byczyna, 745/1 osoba prywatna  

4 6730/04/13

przebudowa dachu, zmiana 
sposobu u�ytkowania 
poddasza oraz rozbudowa 
budynku mieszkalnego 

Roszkowice, 152 osoba prywatna  

5 6730/05/13
przebudowa i nadbudowa 
budynku mieszkalnego 

Janówka, 326/193 osoba prywatna  

6 6730/06/13
budowa masztu o wysoko�ci 
120 m 

Byczyna, 9,10,11,12 Eko Park VII sp. z o.o. 

7 6730/07/13
budowa: budynku, budyku 
gosp.-gara�owego na maszyny 
rolnicze, gara�u 

Nasale, 219/2 osoba prywatna  

8 6730/08/13
budowa zbiornika wybieralnego 
na �ciek 

Pogorzałka, 30/2 Gmina Byczyna 

9 6730/09/13 budowa gara�u blaszanego Biskupice, 5/2 osoba prywatna  
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10 6730/10/13 budowa gara�u blaszanego Biskupice, 5/2 osoba prywatna  

11 6730/11/13 budowa budynku usługowego Biskupice, 67/1 osoba prywatna  

12 6730/12/13

zmiana sposobu u�ytkowania 
budynku obory na działalno��
gospodarcz� zwi�zan� z 
przetwórstwem 

Ciecierzyn, 7 osoba prywatna  

13 6730/13/13
budowa budynku 
mieszkalnego, gara�owo-
gospodarczego, zjazdu 

Polanowice, 514 osoba prywatna  

14 6730/14/13
budowa słupa 
elektroenergetycznego 

Borek, 444/3 Energia Operator S.A 

15 6730/15/13
budowa tarasu do budynku 
mieszkalnego 

Roszkowice, 79/1 osoba prywatna  

16 6730/16/13
budowa budynku mieszkalno-
jednorodzinnego 

Byczyna, 340/1 osoba prywatna  

17 6730/17/13
budowa budynku mieszkalno-
jednorodzinnego 

Byczyna, 745/18, obr�b 9 osoba prywatna  

18 6730/18/13
budowa budynku mieszkalno-
jednorodzinnego 

Byczyna, 329 osoba prywatna  

19 6730/19/13 budowa gara�u blaszanego Biskupice, 5/2 osoba prywatna  

20 6730/20/13
budowa buydnku blaszanego-
gospodarczego 

Byczyna, 690 osoba prywatna  

21 6730/21/13
budowa budynku 
gospodarczego 

Polanowice, 581/89 osoba prywatna  

22 6730/22/13
budowa budynku 
jednorodzinnego z gara�em 

Byczyna, 626 osoba prywatna  

23 6730/23/13
budowa budynku gospodarczo-
gara�owego 

Kostów, 151/9 osoba prywatna  

24 6730/24/13
budowa budynku do 
składowania sprz�tu 
rybackiego 

Kostów, 151/9 osoba prywatna  

25 6730/25/13
budowa gara�u 2 
stanowiskowego 

Byczyna, 730/2 osoba prywatna  

26 6730/26/13 budowa domku letniskowego Biskupice, 3/7 osoba prywatna  
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27 6730/27/13
budowa budynku 
magazynowego 

Jakubowice, 5/16 osoba prywatna  

28 6730/28/13
budowa budynku mieszkalno-
jednorodzinnego 

Byczyna, 713/9 osoba prywatna  

29 6730/30/13
zmiana sposobu u�ytkowania 
terenu na teren składowy 

Byczyna, 813/4, obr�b 10 Gmina Byczyna 

30 6730/31/13 budowa zjazdu Byczyna, 1016 osoba prywatna  

31 6730/31/13
budowa gara�u 2 
stanowiskowego 

Chudoba, 1/2, Sarnów 28/5, 28/4 osoba prywatna  

32 6730/32/13 budowa zjazdu indywidualnego Byczyna, 346, 376, obr�b 6 osoba prywatna  

33 6730/33/13
budowa magazynu: piasku, 
zbo�a 

Ciecierzyn, 468/8 
Przedsi�biorstwo Rolne "Kost-Rol"  
sp. z o.o. 

34 6730/34/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 745/14, obr�b 9 osoba prywatna  

35 6730/35/13
budowa budynku 
jednorodzinnego z gara�em 2 
stanowiskowym 

Byczyna, 334/7, obr�b 9 osoba prywatna  

36 6730/36/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/1, 933/6, obr�b 12 osoba prywatna  

37 6730/37/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 938/2, 933/6, obr�b 12 Gmina Byczyna 

38 6730/38/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/3, 933/6, obr�b 12 Gmina Byczyna 

39 6730/39/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/5, 933/6, obr�b 12 Gmina Byczyna 

40 6730/40/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/8, 933/6, obr�b 12 Gmina Byczyna 

41 6730/41/13
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 933/12, 933/6, obr�b 12 Gmina Byczyna 

42 6730/42/13
budowa z rozbudow� budynku 
mieszkalnego, gara�u-
gospodarczego 

Ciecierzyn, 162 osoba prywatna  

43 6730/43/13 budowa gara�u Roszkowice, 49/20 osoba prywatna  

44 6730/44/13 podział działek budowlanych 
Byczyna, 274, 289, 275, 288, 320, 
375, obr�b 5 

Gmina Byczyna 
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45 6730/45/13
budowa silosów, placów, 
ci�gów 

Wojsławice, 72 osoba prywatna  

46 6730/46/13
przebudowa z rozbudow�
budynku mieszkalnego 

Paruszowice, 119/6 osoba prywatna  

47 6730/47/13
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, gara�u, 
zjazdu 

Byczyna, 827 osoba prywatna  

48 6730/48/13
budowa z przebudow� budynku 
mieszkalnego  

Ciecierzyn, 318 osoba prywatna  

49 6730/49/13
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, gara�u, 
oczyszczalni 

Ciecierzyn, 198/2 osoba prywatna  

50 6730/50/13 budowa gara�u blaszanego Biskupice, 5/2 osoba prywatna  

51 6730/51/13 budowa gara�u blaszanego Biskupice, 5/2 osoba prywatna  

�

Tab.11. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2014 roku. 

Lp.
Nr decyzji i 
data jej 
wydania 

Przedmiot decyzji 
Oznaczenie nieruchomo�ci, której 
dotczy decyzja i Nr 

Wnioskodawca 

1 6730/01/14
zmiana sposobu u�ytkowania 
działek 

Pro�lice, 72/2, 119 Gmina Byczyna  

2 6730/02/14
budowa budynku mieszlanego 
z gara�em 

Kochłowice, 102 osoba prywatna  

3 6730/03/14 budowa zjazdu Byczyna, 329, 324 osoba prywatna  

4 6730/04/14 budowa zbiornika na �cieki Gołkowice, 66 osoba prywatna  

5 6730/05/14
budowa budynku mieszkalnego 
z gara�em 

Biskupice, 66/5 osoba prywatna  

6 6730/06/14
nadbudowa z przebudow�
strychu na mieszkanie 

Dobiercice, 17/2 osoba prywatna  

7 6730/07/14
zmiana sposobu u�ytkowania 
lokalu mieszkalnego 

Byczyna 723/22, obr�b 8 osoba prywatna  
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8 6730/08/14
przebudowa z rozbudow�
budynku gospodarczego 

Jakubowice, 1/31 osoba prywatna  

9 6730/09/14
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Byczyna, 745/4, obr�b 9 osoba prywatna  

10 6730/10/14 budowa myjni samochodowej Byczyna, 351/1 
Grupa Produkcji Rolnych Centr. 
Nasienna 

11 6730/11/14
przedbudowa: ganku, schodów 
do piwnicy, oran�erii 

Pro�lice, 135/4 osoba prywatna  

12 6730/12/14
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Byczyna, 745/18, obr�b 9 osoba prywatna  

13 6730/13/14
przebudowa, rozbudowa, 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Gołkowice, 23 osoba prywatna  

14 6730/14/14
zmiana sposobu u�ytkowania 
budynku mieszkalnego na 
przedszkole 

Byczyna, 728/8, obr�b 9 Spółdzielnia Socjalna …. 

15 6730/15/14
zmiana sposobu u�ytkowania 
budynku gospodarczego na 
mieszkanie  

Byczyna, 355, obr�b 6 osoba prywatna  

16 6730/16/14
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Biskupice, 66/5 osoba prywatna  

17 6730/17/14

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku 
magazynowo - gara�owego i 
wiatraka 

Byczyna, 91/1, obr�b 11 osoba prywatna  

18 6730/18/14
budowa stacji demonta�u 
pojazdów 

Gołkowice 297/55 osoba prywatna  

19 6730/19/14
rozbudowa budynku 
mieszkalnego 

Biskupice, 28/8 osoba prywatna  

20 6730/20/14
rozbudowa z przebudow�, 
zmiana sposobu u�ytkowania 

Poruszowice, 134/4 osoba prywatna  

21 6730/21/14 budowa budynku mieszkalnego Roszkowice, 147/3 osoba prywatna  

22 6730/22/14 budowa gara�u blaszanego Pszczonki 16/4 osoba prywatna  
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23 6730/23/14
budowa buydnku mieszkalnego 
z gara�em 

Janówka, 40 osoba prywatna  

24 6730/24/14 budowa gara�u  Byczyna, 234/13, obr�b 1 osoba prywatna  

25 6730/25/14
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  

Polanowice, 499/2 osoba prywatna  

26 6730/26/14

zmiana sposobu u�ytkowania 
handlowego budynku na 
mieszkanie, dobudowa lokalu 
handlowego 

Nasale, 238/2 osoba prywatna  

27 6730/27/14 budowa 2 gara�y blaszanych Sarnów, 26/2 osoba prywatna  

28 6730/28/14 zmiana sposobu u�ytkowania Nasale, 246/2 osoba prywatna  

29 6730/30/14 rozbudowa zakładu "mada" 
Byczyna, 810/2, 812/9, 812/4, 813/4, 
obr�b 10 

osoba prywatna  

30 6730/31/14
zmiana sposobu u�ytkowania 
strychu, nadbudowa z 
rozbudow�

Dobiercice, 17/2 osoba prywatna  

31 6730/31/14
budowa fundamentów 
betonowych pod silosy 
zbo�owe 

Kostów, 151/8 osoba prywatna  

32 6730/32/14
budowa chlewu, zbiorników na 
gnojownik i silosy 

Ciecierzyn, 159 osoba prywatna  

33 6730/33/14
budowa siedliskowe domu 
mieszkalno-gospodarczego 

Byczyna, 909, obr�b 11 osoba prywatna  

34 6730/34/14
budowa budynku mieszkalnego 
z gara�em 

Pszczonki, 25/1  osoba prywatna  

35 6730/35/14
budowa budynku 
gospodarczego z gara�em 

Byczyna, 910, obr�b 11 osoba prywatna  

36 6730/36/14
budowa buydnku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Biskupice, 68 osoba prywatna  

37 6730/37/14 budowa 2 gara�y blaszanych Roszkowice, 150/2 osoba prywatna  

38 6730/38/14
budowa budynku 
jednorodzinnego 

Biskupice, 66/6 osoba prywatna  
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39 6730/39/14 budowa budynku mieszkalnego Nasale, 250/2 osoba prywatna  

40 6730/40/14
dobudowa zadaszenia do 
budynku gospodarczego 

Gołkowice, 231 osoba prywatna  

41 6730/41/14
dobudowa pomieszczenia 
pomocniczego do budynku 
mieszkalnego 

Miechowa, 12/8 osoba prywatna  

42 6730/42/14

dobudowa zadaszenia do 
budynku gospodarczego, 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Byczyna 61, 505/4 osoba prywatna  

43 6730/43/14
budowa budynku 
gospodarczego  

Kochłowice, 98 osoba prywatna  

44 6730/44/14
budowa zjazdów 
indywidualnych  

Byczyna 69/3 Gmina Byczyna  

Tab.12. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2015 roku. 

Lp. 
Nr decyzji i 
data jej 
wydania 

Przedmiot decyzji 
Oznaczenie nieruchomo�ci, której 
dotczy decyzja i Nr 

Wnioskodawca 

1 6730/01/15 
zmiana sposobu u�ytkownia, 
budowa komina, �cianki, okna 

Pro�lice 72/3 Spółdzielnia Socjalna "Pikosso" 

2 6730/02/15 budowa domu letniskowego Polanowice 418/45 osoba prywatna  

3 6730/03/15 budowa stawu Pro�lice 301 osoba prywatna  

4 6730/04/15 
rozbudowa sklepu 
spo�ywczego 

Paruszowice 16/3 osoba prywatna  

5 6730/05/15 dobudowa ganku Sarnów 30/27 osoba prywatna  

6 6730/06/15 
budowa hali namiotowej, 
rozbudowa hali produkcyjnej 

Polanowice 581/87 osoba prywatna  

7 6730/07/15 budynek mieszkalny Byczyna, 928/5, obr�b 12 osoba prywatna  

8 6730/08/15 gara� Roszkowice, 49/9, 49/10 osoba prywatna  
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9 6730/09/15 rozdział funkcji Biskupice, 29/25 ANR Opole 

10 6730/10/15 
budowa chlewni , wiatraka i 
zbiornika na gnojowic�

Gołkowice, 62 osoba prywatna  

11 6730/11/15 budynek handowo-usługowy Byczyna, 919/7, 919/8, obr�b 12 LMP sp. z o.o. 

12 6730/12/15 
adaptacja stodoły na budynek 
mieszakalny 

Pro�lice, 292 osoba prywatna  

13 6730/13/15 budowa hali magazynowej Paruszowice, 16/5 PPHU Grycan 

14 6730/14/15 budowa stodoły, magazynu Biskupice, 72 osoba prywatna  

15 6730/15/15 dobudowa kotłowni Ciecierzyn, 154/3 osoba prywatna  

16 6730/16/15 
budynek hali namiotowej z 
infrastruktur�

Byczyna, 813/4, obr�b 10 PPHU "Moda 

17 6730/17/15 budynek mieszkalno-usługowy Byczyna, 739/12 osoba prywatna  

18 6730/18/15 budowa kominu Biskupice, 19/42 SM Rolnik

19 6730/19/15 budowa budynku mieszkalnego Byczyna, 723/32 osoba prywatna  

20 6730/20/15 
budynek mieszkalny i 
gospodarczy z kotłowni�

Polanowice, 501/2 osoba prywatna  

21 6730/21/15 
budynek mieszkalny z gara�em 
i zjazdem 

Byczyna, 816/6, obr�b 12 osoba prywatna  

22 6730/22/15 podział działek Byczyna, 812/6, obr�b 10 osoba prywatna  

23 6730/23/15 
budowa budynku magazynowo-
gospodarczego 

Ja�kowice, 341 osoba prywatna  

24 6730/24/15 
budowa budynku 
mieszkalnego-jednorodzinnego 

Polanowice, 338/6 osoba prywatna  

25 6730/25/15 
zmiana sposobu u�ytkowania 
na lokal u�ytkowy 

Kochłowice, 80 Potis  sp.z o.o. 

26 6730/26/15 
budowa 2 elektrowni 
wiatrowych 

Polanowice, 63/1, 63/2, 68 WindProjekt 

27 6730/27/15 
rozbudowa budynku 
mieszkalnego  

Kostów, 103/1 osoba prywatna  

28 6730/28/15 budowa budynku mieszkalnego Byczyna, 942/1 osoba prywatna  

29 6730/30/15 rozbudowa budynku Pro�lice osoba prywatna  
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30 6730/31/15 budowa wiaty i hali namiotowej Byczyna, 728/19, 728/25, obr�b 9 PPHU Firma Handlowa 

31 6730/31/15 
budowa budynku mieszkalnego 
z gara�em 

Byczyna, 723/28, obr�b 8 osoba prywatna  

32 6730/32/15 budowa remizy stra�ackiej Kostów, 25/3 Gmina Byczyna 

33 6730/33/15 
rozbudowa ….. w 
Jakubowicach 

Jakubowice, 52/3, 52/4 PPHU ….. 

34 6730/34/15 budowa budyku mieszkalnego Byczyna, 929/2, obr�b 12 osoba prywatna  

35 6730/35/15 
budowa silosów zbo�owych, 
zbiorników na gaz ziemny oraz 
wymiana suszarni 

Ciecierzyn, 468/8 AGRO……

36 6730/36/15 
budowa gara�u z 
pomieszczeniem 
gospodarczym 

Byczyna, 736, obr�b 9 osoba prywatna  

37 6730/37/15 
przebudowa budynku 
gospodarczego 

Byczyna, 513, obr�b 8 osoba prywatna  

38 6730/38/15 
budowa budynku 
gospodarczego na browar 
rzemie�lniczy 

Kochłowice, 80, 81 osoba prywatna  

39 6730/39/15 zwrot opłaty skarbowej Byczyna, 486/3, Posis sp.z o.o. 

40 6730/40/15 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Byczyna, 928/3, obr�b 12 osoba prywatna  
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4.5 Wykaz wydanych decyzji celu publicznego 

Tab.13. Wykaz decyzji celu publicznego wydanych w 2012 roku. 
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Tab.14. Wykaz decyzji celu publicznego wydanych w 2013 roku. 
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Tab.15. Wykaz decyzji celu publicznego wydanych w 2014 roku. 
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Tab.16. Wykaz decyzji celu publicznego wydanych w 2015 roku. 
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