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UZASADNIENIE 
 

rozwiązań przyjętych w projekcie  
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów 
położonych w gminie Dąbrowa Zielona, w miejscowościach: Soborzyce, Cielętniki i Lipie 

 
 
1. Podstawy prawne: 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Wójt sporządza projekt planu 
miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem, wraz z uzasadnieniem. 

 
Obszary objęte opracowywanym projektem są przedmiotem praw przysługujących Gminie 

Dąbrowa Zielona  (dot. obszarów w miejscowościach Soborzyce i Cielętniki) oraz Skarbowi Państwa 
(dot. obszaru w miejscowości Lipie). Łączna powierzchnia obszarów, których dotyczy procedowany 
projekt wynosi ok. 1,8 ha.  

 
Prace nad projektem zainicjowane zostały Uchwałą Nr X/57/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona  

z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dla wydzielonych obszarów położonych w gminie Dąbrowa 
Zielona, w miejscowościach: Soborzyce, Cielętniki i Lipie.  
Podjęte prace planistyczne mają na celu niewielkie modyfikacje obowiązujących dokumentów, tj.: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona  
dla miejscowości Soborzyce, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa 
Zielona z dnia 29 września 2009r., 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona  
dla miejscowości Cielętniki, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa 
Zielona z dnia 29 września 2009r., 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona  
dla miejscowości Lipie, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/216/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona                
z dnia 29 września 2009r. 

Modyfikacja obowiązującego planu miejscowego dla miejscowości Soborzyce, ograniczona jest 
do obszaru o powierzchni 0,5793 ha, zlokalizowanego w rejonie ulic – Strażackiej i Leśnej oraz Placu 
Wolności. Aktualnym przeznaczeniem przeważającej części ww. obszaru są tereny usług oświaty, 
sportu i rekreacji (ozn. symb. UO,US), z dopuszczeniem handlu, gastronomii, funkcji 
administracyjnych związanych z obsługą funkcji podstawowej oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej; obowiązuje zakaz lokalizacji m.in. obiektów mieszkalnych. Takie samo (UO,US) jest 
obecne przeznaczenie obszaru zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej i Żurawiej w miejscowości 
Cielętniki. Zmiana obowiązującego planu miejscowego dla miejscowości Cielętniki ograniczona jest 
do obszaru o powierzchni 1,2624 ha. Modyfikacja obowiązującego planu miejscowego dla 
miejscowości Lipie, ograniczona jest z kolei do obszaru o powierzchni ok. 0,0360 ha, 
zlokalizowanego przy drodze publicznej (droga gminna). Aktualnym przeznaczeniem obszaru 
opracowania są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy rekreacyjnej (ozn. 
symb. MN,L). 

Zmiany mają na celu uporządkowanie stanu praw w zakresie zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów, uwzględnienie dotychczasowego, zaistniałego stanu faktycznego  
i prawnego, przygotowanie elementu oferty inwestycyjnej gminy oraz umożliwienie realizacji 
inwestycji celu publicznego. 

W wyniku analiz poprzedzających przystąpienie do sporządzenia projektu ustalono niezbędny 
zakres prac planistycznych, który w ujęciu ogólnym kwalifikuje zmianę obowiązujących ustaleń 
planów miejscowych do sporządzenia odrębnego projektu planu. Po jego uchwaleniu, w części 
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odnoszącej się do obszarów objętych projektem planu stracą moc Uchwały Nr XXXV/211/09,  
Nr XXXV/216/09 i Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. 

 
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w ramach, 

jakie wyznacza obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dąbrowa Zielona, przyjęte Uchwałą Nr IV/30/02 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia  
30 grudnia 2002 r. z poźn. zm.  
Zgodnie z ww. dokumentem planistycznym, kierunkiem przeznaczenia obszarów objętych 
sporządzanym projektem, są: 

a) zabudowa usługowa w centrum miejscowości Soborzyce i Cielętniki, z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej, 

b) zabudowa letniskowa i osadnicza we wsi letniskowej Lipie, z dopuszczeniem  
zagospodarowania turystycznego i sportowo-rekreacyjnego. 

 
2. Zakres danych zawartych w uzasadnieniu: 
 
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

a) wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów 
architektonicznych i krajobrazowych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 8 - § 12 
tekstu projektu planu; 

b) wymogi ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez 
wprowadzenie regulacji § 13, § 15 i § 17 tekstu projektu; 
projekt uwzględnia lokalizację obszarów objętych opracowaniem w graniach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 408 Niecka Miechowska oraz regionu wodnego Warty, 
w tym m.in. odniesienie do Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r., poz. 1974). 
W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują grunty rolne i leśne objęte ochroną 
prawną; nie było wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych bądź 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

c) wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 
niepełnosprawnych uwzględniono w projekcie stosownie do istniejących uwarunkowań 
prawnych i faktycznych, 

d) wymogi uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni zrealizowano poprzez 
wprowadzenie regulacji § 7 - § 12 i § 19 tekstu projektu, 

e) wymogi uwzględnienia prawa własności zrealizowano w projekcie stosownie do uwarunkowań 
lokalnych, z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

f) wymogi wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględniono w projekcie 
stosownie do uwarunkowań lokalnych, 

g) wymogi w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych, zrealizowano w projekcie poprzez wprowadzenie regulacji § 7 – § 12 oraz  
§ 17 tekstu projektu, 

h) regulacje § 13 i § 17 tekstu projektu stanowią realizację wymogów zapewnienia odpowiedniej 
ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności; 

i) regulacje § 14 tekstu projektu stanowią realizację wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

j) wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego, 
− umożliwienie składania wniosków i uwag, 
− ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, 
− umożliwienie składania wniosków i uwag, 
− ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu 

planu miejscowego, 
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− zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, 
− udostępnianie wersji elektronicznej projektu planu miejscowego z uzasadnieniem m.in.  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, 
− umożliwienie składania uwag, 

k)  wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu  

do sporządzenia ww. planu miejscowego, z określeniem formy, miejsca i terminu 
składania wniosków, 

− zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu 
miejscowego  instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

− uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, 

− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

− uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień sporządzonego projektu planu 
miejscowego, 

− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu 
miejscowego do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia,  
o terminie i miejscu dyskusji publicznej oraz danych dotyczących możliwości wnoszenia 
uwag do projektu, 

− wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, 
− zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 

rozwiązaniami, 
− umożliwienie zainteresowanym możliwości wniesienia uwag dotyczących projektu planu 

miejscowego. 
 
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której 
mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy: 

  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona, 

przyjęte Uchwałą Nr IV/30/02 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2002 r. zostało 
zmienione Uchwałą Nr LII/290/2014 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2014 r. 

Cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych, zajmujący powierzchnię 100 km2, objęty 
jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przyjętymi Uchwałami 
Nr XXXV/211/09 - XXXV/223/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 23 września 2009 r. 

Gmina Dąbrowa Zielona ma charakter rolniczo-leśny. Funkcje terenu i obiektów - mieszkaniowa, 
usługowa, produkcyjna, rekreacyjna i wypoczynkowa uzupełniają ten stan. Rozwój sieci osadniczej 
jest systematyczny i powiązany ze stanem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Od 2009 r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona wprowadziła kilka pojedynczych zmian ww. 
obowiązujących planów miejscowych. Zmiany te obejmowały łącznie obszar ok. 60 ha (mniej niż 1% 
powierzchni gminy). Przeważnie dotyczyły powiększania terenów zabudowy zagrodowej, usługowej, 
rekreacyjnej oraz mieszkaniowej. Po uchwaleniu ww. zmian, w części odnoszącej się do terenu 
objętego każdą z nich, utraciły moc uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXXV/211/09,  
Nr XXXV/215/09, Nr XXXV/220/09   - XXXV/2022/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia  
23 września 2009 r. Stan taki jest zgodny z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
Obecnie Gmina Dąbrowa Zielona nie posiada Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wójt Gminy Dąbrowa Zielona na bieżąco monitoruje stan 
aktualności obowiązujących na terenie gminy dokumentów planistycznych oraz dokonuje rejestracji 
wniosków dotyczących zmiany obowiązujących dokumentów planistycznych, i kieruje je do dalszych 
analiz. Przystąpienie do sporządzenia projektu planu miejscowego następuje w przypadku 
stwierdzonej i uzasadnionej potrzeby, uwzględniającej w uporządkowanych relacjach interes 
publiczny i interesy prywatne.  

 
Zainicjowanie prac planistycznych Uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia  

25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla wydzielonych obszarów położonych w gminie Dąbrowa Zielona,  
w miejscowościach: Soborzyce, Cielętniki i Lipie, miało na celu uporządkowanie stanu praw  
w zakresie zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, uwzględnienie dotychczasowego, 
zaistniałego stanu faktycznego i prawnego, przygotowanie jednego z elementów oferty inwestycyjnej 
gminy oraz umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego. 

 
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 
 

W sporządzonej, zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego 
oszacowano, iż realizacja ustaleń projektu planu może wiązać się z przychodami do budżetu gminy  
z tytułu zbycia nieruchomości (teren MN/U) oraz, w dalszej perspektywie czasowej, z tytułu 
podatków od nieruchomości. 
 
 
3. Podsumowanie: 
 

Organ zważył interes publiczny i interesy prywatne. Ustalone przeznaczenie terenu i określony 
sposób zagospodarowania i korzystania z terenu jest wynikową badań możliwości ochrony 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także 
analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w zakresie odpowiednim do uwarunkowań 
lokalnych. 

 
Aktualny stan prawny i faktyczny zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów, 

wchodzących w skład obszarów objętych procedowanym planem przedstawia się następująco: 
  

teren U w miejscowości Soborzyce jest obecnie zabudowany, zagospodarowany i użytkowany  
na potrzeby szkoły oraz spółdzielni socjalnej. Ustalenia obowiązującego planu miejscowego (2009)  
w praktyce uniemożliwiają te z działań budowlanych związanych z funkcjami już występującymi  
w obiekcie i na terenie (np. działalność spółdzielni socjalnej), które zależne są od prawa 
miejscowego. Obowiązujący stan prawny wyklucza także, dające się przewidzieć w niedalekiej 
przyszłości zamierzenia budowlane, związane np. z wprowadzeniem funkcji mieszkalnej do obiektu 
usługowego. Przyjęte w projekcie rozwiązania nie przewidują istotnej zmiany parametrów, cech  
i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, względem stanu obowiązującego od 2009r.  
W odniesieniu do aktualnego stanu zabudowy i zagospodarowania terenu, parametry, cechy  
i wskaźniki ustalone w roku 2009 zawierają rezerwę rozwojową, która zostaje utrzymana. Stan ten 
mieści się w ramach, jakie ustala obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona. 
Rozszerzeniu podlega natomiast katalog funkcji terenu i obiektów (powiększenie dotychczasowego 
zakresu, dodanie nowych elementów, uzupełnienie i wzbogacenie stanu dotychczasowego,  
przy założeniu harmonijnego współistnienia poszczególnych funkcji); 
 
teren UZ w miejscowości Cielętniki jest obecnie zabudowany, zagospodarowany i użytkowany  
na potrzeby Regionalnego Ośrodka Pomocy. Ustalenia obowiązującego planu miejscowego (2009)  
w praktyce uniemożliwiają te z działań budowlanych związanych z funkcjami już występującymi  
w obiekcie i na terenie, które zależne są od prawa miejscowego. Przyjęte w projekcie rozwiązania nie 
przewidują istotnej zmiany parametrów, cech i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, 
względem stanu obowiązującego od 2009r. W odniesieniu do aktualnego stanu zabudowy  
i zagospodarowania terenu, parametry, cechy i wskaźniki ustalone w roku 2009 zawierają rezerwę 
rozwojową, która zostaje utrzymana. Stan ten mieści się w ramach, jakie ustala obowiązujące 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona. 
Zmianie ulega katalog funkcji terenu i obiektów; 
 
teren MN/U w miejscowości Cielętniki jest częścią oferty inwestycyjnej gminy. Teren jest 
niezabudowany i niezagospodarowany. Składa się z trzech działek budowlanych. Kierunki 
przeznaczenia rejonu centrum miejscowości, określone w obowiązującym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona, obejmują bogatszy katalog 
funkcji obiektów i terenu niż ustalenia obowiązującego planu miejscowego (2009). Stąd rozwiązania 
projektowe zmierzają do zmiany obowiązujących ustaleń planu miejscowego (2009) zarówno  
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wz. funkcji jak i parametrów, cech oraz wskaźników odnoszących się do zabudowy  
i zagospodarowania terenu. Ustalenia projektu dot. przeznaczenia terenu, które zastąpić mają 
dotychczasowe (UO,US), wzorowane są na ustaleniach planu obowiązującego (2009) dla terenów  
o pokrewnych, zbliżonych przeznaczeniach; 

 
teren US/UR w miejscowości Cielętniki jest zagospodarowany w postaci terenowych obiektów 
sportowych (boiska) i użytkowany. Rozwiązania projektowe uwzględniają aktualny sposób 
użytkowania terenu i obiektów, oraz działania przyszłe, dające się przewidzieć obecnie. Parametry, 
cechy i wskaźniki odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania terenu ulegają pomniejszeniu 
względem obowiązującego stanu planistycznego (2009); zmianie ulega również funkcja terenu  
i obiektów. Zaproponowane ograniczenie możliwości wykorzystania terenu ma na celu ochronę  
i wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej, służącej obsłudze mieszkańców (zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona). Ustalenia 
projektu dot. przeznaczenia terenu, które zastąpić mają dotychczasowe (UO,US), wzorowane są  
na ustaleniach planu obowiązującego (2009) dla terenów o pokrewnych, zbliżonych 
przeznaczeniach; 
 
teren ZP w miejscowości Lipie jest niezabudowany i niezagospodarowany. Rozwiązania 
projektowe wynikają z potrzeb przyszłego sposobu użytkowania. Względem obowiązującego stanu 
planistycznego (2009) parametry, cechy i wskaźniki odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania 
terenu ulegają pomniejszeniu; zmianie ulega również funkcja terenu i obiektów. Zaproponowane 
ograniczenie możliwości wykorzystania terenu ma na celu rozwój infrastruktury społecznej, służącej 
obsłudze mieszkańców (zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona). Ustalenia projektu dot. przeznaczenia terenu, które 
zastąpić mają dotychczasowe (MN,L), wzorowane są na ustaleniach planu obowiązującego (2009) 
dla terenów o pokrewnych, zbliżonych przeznaczeniach. 

 
Analiza regulacji sporządzonego projektu planu miejscowego w odniesieniu do dotychczasowego 

stanu planistycznego pozwala stwierdzić, że projekt wprowadza możliwość sytuowania nowej 
zabudowy, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Uzupełnienie struktury przestrzennej zgodnie 
ze sporządzonym projektem nie zwiększa w sposób istotny transportochłonności układu 
przestrzennego. Lokalizowanie nowej zabudowy przewidziano w granicach jednostki osadniczej  
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 siepnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005r.  Nr 17, poz. 141). 
Projekt zakłada wprawdzie lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednak jej 
ilość ograniczono do trzech działek budowlanych. Działki te zlokalizowane są w centrum 
miejscowości Cielętniki, pośród terenów użytkowanych i przeznaczonych na cele tożsame  
z rozwiązaniami projektowymi. Trzy działki budowlane w miejscowości Cielętniki są elementem 
oferty inwestycyjnej gminy. 
Rozwiązania przestrzenne przewidziane w procedowanym projekcie uwzględniają potrzeby pieszych  
i rowerzystów.  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane 
rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 
 


