UCHWAŁA NR XXXII/362/14
RADY GMINY BRENNA
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Brenna wyniki analiz zawarte w "Ocenie aktualności
studium i planów miejscowych gminy Brenna", zwane dalej "Oceną", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy Brenna analiz zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym stwierdza się, że:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna (załącznik do
uchwały nr XXVI/168/01 Rady Gminy Brenna z dnia 26 stycznia 2001 r.) wraz z jego aktualizacją
(załącznik do uchwały Rady Gminy Brenna nr XXXV/299/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.) przy
uwzględnieniu opracowywanego na podstawie uchwały Rady Gminy Brenna nr XXXVI/314/10 z dnia
10 marca 2010 r. projektu zmiany studium, jest aktualne,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna (uchwała nr XXIV/198/04 Rady Gminy
Brenna z dnia 16 września 2004 r.) wymaga aktualizacji,
3) zmiany planu miejscowego opracowane w latach 2007- 2013 są częściowo nieaktualne.
§ 3. Przyjmuje się do realizacji wieloletni program sporządzania planów miejscowych zawarty w "Ocenie"
celem sporządzania nowych planów miejscowych dla obszaru całej gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Seweryn Greń
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Brenna, 2014r.
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Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Cel, zakres i podstawy opracowania oceny studium i planów miejscowych
Celem opracowania oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Brenna zwanej
w dalszej części „Oceną”, jest określenie w jakim stopniu obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy:
•

mogły przestać

spełniać

wymagania

obecnie

obowiązującej

ustawy

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,
•

uległy dezaktualizacji w stosunku do opracowań specjalistycznych,

•

uwzględniają potrzeby właścicieli gruntów, wyrażone składanymi wnioskami o zmianę planu
miejscowego.

Zakres merytoryczny Oceny obejmuje:
•

analizę obowiązującego planu miejscowego z 2004 r. obejmującego obszar gminy oraz zmian
planów sporządzanych w latach 2007-2013, a także obowiązującego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do toczącej się w trakcie
opracowania Oceny procedury zmiany studium,

•

analizę zapisów planu i zmian planów oraz zgodność ustaleń w odniesieniu do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna, w zakresie
przeznaczenia terenów, uwzględniając obecnie opracowywany projekt zmiany studium,

•

analizę zakresu studium i planów w odniesieniu do art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

•

ocenę aktualności materiałów planistycznych wraz z określeniem zakresu wymaganych zmian
w dokumentach,

•

ocenę postępów w opracowywaniu planów,

•

wieloletni program sporządzania planów miejscowych w odniesieniu do ustaleń studium.

Zakres materiałowy Oceny obejmuje:
•

niniejszy dokument obejmujący zakres merytoryczny Oceny,

•

planszę obecnego stanu pokrycia gminy planami miejscowymi, w skali 1:20 000,

•

planszę docelowego stanu pokrycia gminy planami miejscowymi, z zaznaczeniem wniosków
składanych o zmianę planu i studium w latach 2004-2013, w skali 1:20 000.

Ocena została sporządzona w trakcie kadencji Rady Gminy 2010-2014 i obejmuje okres
od przyjęcia poprzedniej oceny aktualności studium i planów miejscowych (uchwała Nr XXXVI/313/10
z dnia 10 marca 2010 r.) z uwzględnieniem okresu składania wniosków o zmianę planu miejscowego
od 2004 r. Ocena zostaje sporządzona do czasu wykonania kolejnej oceny aktualności studium
i planów miejscowych w nadchodzącej kadencji Rady Gminy, z uwzględnieniem lat następnych,
w których będą realizowane założenia programu sporządzania planów miejscowych.

2
Id: DD350CCE-599A-4813-B793-4BD7205781D9. Podpisany

Strona 3

Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna

1.2. Podstawy opracowania
Postawą opracowania Oceny jest art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami). W myśl przepisów, Wójt Gminy
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu
planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
Studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, a także wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz
po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich
za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do zmiany studium lub planu.
Przy podejmowaniu uchwały, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo
planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Przy ocenie aktualności studium, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zakres studium
wymagany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem ws. zakresu
projektu studium:
„Art. 10.
1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
2. W studium określa się w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy;
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3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia
scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
2

sprzedaży 1)powyżej 400 m oraz obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie.”

Przy ocenie aktualności planów miejscowych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim
zakres planu wymagany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem
ws. zakresu projektu planu miejscowego, a także jakość materiałów kartograficznych wykorzystanych
do sporządzenia planu:
„Art. 15.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się
do obszaru objętego planem.
2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę
miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3)granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a (wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW), oraz granice ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz
występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi
krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku
publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
5) granice terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez
masowych;
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia
na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
8)sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie
dostępnych oraz do

granic

przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów

budowlanych

oraz pokrycie dachów;
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9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane;
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
Art. 16.
1. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map
zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy,
dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.” (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. Z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

W niniejszej ocenie skupiono się na obligatoryjnych elementach planu miejscowego
znajdujących zastosowanie na terenie gminy Brenna.

1.3. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu Oceny
Dokumenty gminne:
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna
(załącznik do uchwały Nr XXVI/168/01 Rady Gminy Brenna z dnia 26 stycznia 2001r.)
wraz z jego aktualizacją (załącznik do uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXV/299/10 z dnia
27 stycznia 2010r.).

•

Projekt zmiany studium sporządzany na podstawie uchwały Rady Gminy Brenna
Nr XXXVI/314/10 z 10 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium – aktualny na dzień wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

•

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna (Uchwała Nr XXIV/198/04
Rady Gminy Brenna z dnia 16 września 2004 r.) oraz zmiany planu i projekty zmian planu
opracowane w latach 2007-2013.

•

Inne uchwały i rejestry prowadzone przez gminę.
Materiały kartograficzne:

•

Mapa topograficzna gminy Brenna w skali 1:10 000.

•

Rysunki studium, planu i zmian planów.
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Rozdział 2. Obowiązujące dokumenty planistyczne gminy Brenna
2.1. Wykaz obowiązujących dokumentów planistycznych
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Lp

Nazwa opracowania, zakres

Nr uchwały, data uchwalenia

S01

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna

XXVI/168/01
26. 01. 2001r.

S02

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna

XXXV/299/10
27.01.2010 r.

S03

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brenna (na podstawie uchwały Nr XXXVI/314/10 z 10
marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna)

W opracowaniu

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu.
Lp

Nazwa opracowania, zakres

Nr uchwały, data
uchwalenia
XXIV/198/04

P01

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
16.09.2004r.

Publikacja w
Dzienniku
Urzędowym
Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 105 poz. 2949
z 05.11.2004 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
„Obszar nr 1” - w Górkach Wielkich pomiędzy ul. Bielską, a potokiem
Wschodnica, pgr. nr 661/1, 1866/4, 1195/2 i 1869/31 – zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1,
„obszar nr 2” w Górkach Wielkich, pgr. nr 1498/19 - zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 2,

XII/55/2007

P02
„Obszar nr 3” w Górkach Małych przy ul. Stara Droga, pgr. nr 446,448 - zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 3,

13.09.2007r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 186poz.3396
z 31.10.2007r.

„Obszar nr 4” w jednostce strukturalnej planu podlegającego zmianie nr 7,
Brenna Bukowa - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4,
„Obszar nr 5” w Brennej Leśnicy, ul. Leśnica – dz. nr 2417, 2416 - zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 5.

P03

XXXVII/329/10

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 107 poz. 1783
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan A

28.04.2010 r.

z 15.06.2010 r.

A1 – teren w Górkach Wielkich, pokazany na załączniku Nr 1 do uchwały,
A2 – teren w Brennej Leśnicy pokazany na załączniku Nr 2 do uchwały,
A3 – teren w Brennej Hołcynie pokazany na załączniku Nr 3 do uchwały,
A4 – teren działek nr 137/14 i 137/15 w Brennej pokazany na załączniku nr 4 do
uchwały
A5 – teren działek nr 1540/5, 1540/12, 1540/13, 1540/14, 1540/15 w Brennej
pokazany na załączniku Nr 5 do uchwały,
A6 – teren działki nr 4464/1 w Brennej pokazany na załączniku Nr 6.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan B
B1 – teren w Brennej Kotarz pokazany na załączniku Nr 1 do uchwały,
P04

B2 – teren w Brennej przy ul. Rolniczej pokazany na załączniku Nr 2 do uchwały,

XXXVI/315/10

B3 – teren w Brennej przy ul. Kormany pokazany na załączniku Nr 3 do uchwały,

10.03.2010 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 75 poz.1226
z 29.04.2010 r.

B4 – teren w Brennej przy ul. Ks. Rudolfa Jaroszka pokazany na załączniku nr 4
do uchwały.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan C
XXXVI/316/10
P05

C1 – teren w Brennej Bukowej, pokazany na załączniku Nr 1 do uchwały,
10.03.2010 r.
C2 – teren w Górkach Wielkich, pokazany na załączniku Nr 2 do uchwały,

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 75 poz.1227
z 29.04.2010 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan D
P06

D1 – obszar obejmujący działkę 2556/3 w
na załączniku nr 1 do uchwały,

Brennej Hołcynie, pokazany

D2 – obszar obejmujący działkę 2565/1 w
na załączniku nr 1 do uchwały.

Brennej Hołcynie pokazany

XXXVI/317/10
10.03.2010 r.

P07

P08

P09

P10

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie w Brennej przy
ul. Zielonej terenów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza.

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie w Górkach Małych przy
ul. Zalesie terenów przeznaczonych pod usługi publiczne.

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184,
4185 w Brennej.

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

XL/354/10
09.09.2010 r.

XL/353/10
09.09.2010 r.

XXIV/267/13
06.06.2013 r.

XXIV/268/13
06.06.2013 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 75 poz.1228
z 29.04.2010 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 250 poz.3836
z 30 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
Nr 250 poz.3836
z 30 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.4338
z 13 czerwca 2013 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.4314
z 13 czerwca 2013 r.

8
Id: DD350CCE-599A-4813-B793-4BD7205781D9. Podpisany

Strona 9

Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna dla obszaru:
1) w Brennej, przy ul. Barujec i w
w zakresie komunikacji,

Górkach Wielkich przy ul. Kretowskie

2) w Brennej, przy ul. Markówka w zakresie zabudowy mieszkaniowej,
P11

3) w Brennej przy ul. Góreckiej i ul. Wiejskiej w zakresie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,

XXIV/269/13
06.06.2013 r.

4) w Brennej przy ul. Snowaniec w zakresie zabudowy mieszkaniowej,

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.4315
z 13 czerwca 2013 r.

5) w Brennej przy ul. Żarnowiec i Górkach Małych przy ul. Wichrowe Wzgórza
w zakresie komunikacji,
6) w Górkach Wielkich przy ul. Bielskiej w zakresie zabudowy mieszkaniowej,
7) w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

P12

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy
Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich.

XXV/281/13
29.08.2013 r.

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.5471
z 3 września 2013 r.

P13

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych w Brennej na dz. nr1465/7

W opracowaniu

P14

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej
w Brennej.

W opracowaniu

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna dla obszaru:
P15

1) w Brennej przy ulicy Miodowej w zakresie komunikacji,

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu

2) w Brennej przy ulicy Partyzantów w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

P16

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe.

Gminy

Brenna

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia planu

2.2. Ogólna charakterystyka obowiązujących dokumentów planistycznych
Gmina Brenna jest w ok. 99% pokryta planami miejscowymi. Niewielkie tereny zostały
wyłączone z obszaru objętego planem miejscowym, który został opracowany w 2004r. Od 2007r.
gmina uchwala zmiany planu obejmujące niewielkie, niepowiązane ze sobą fragmenty terytorium
gminy – zmiany te, opracowywane przez różne pracownie urbanistyczne, są jednak spójne ze sobą
z uwagi

na

ówczesny

wymóg

zgodności

planu

ze

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego, a ustalenia w nich zawarte stanowią realizację polityki określonej
przez gminę.
Obowiązująca,

aktualizacja

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy z 2010r., sporządzona w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa
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w formie graficznej uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania gminy oraz w formie
tekstowej ustalenia kierunków zagospodarowania. Studium spełnia ustawowy wymóg dotyczący
zawartości elementów określających kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. W dużym
stopniu rysunek studium przedstawiający kierunki zagospodarowania opiera się na rysunku planu
miejscowego z 2004r., sporządzonym na kopii mapy topograficznej. Powoduje to miejscami znaczne
przesunięcia i niedokładności w granicach pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi oraz
pominięcie niektórych terenów budowlanych występujących w stanie istniejącym.
Obecnie

opracowywana

zmiana

studium

ma

na

celu

dostosowanie

dokumentu

do obowiązujących przepisów i opracowań specjalistycznych, wymaganego zakresu wynikającego
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz odniesienie się do wniosków
składanych w latach 2004-2013 o zmianę studium i planu miejscowego.

Aktualny stan pokrycia gminy planami miejscowymi przedstawiono na załączniku nr 1
do Oceny: „Aktualny stan pokrycia planami miejscowymi”.

Rozdział 3. Analiza aktualności Studium i planów miejscowych
3.1. Zmiany legislacyjne mogące powodować dezaktualizację studium i planów
miejscowych
W okresie od sporządzenia ostatniej oceny aktualności dokumentów planistycznych, przyjęte
zostały następujące ustawy i zmiany ustaw mogące mieć wpływ na aktualność studium i planów
miejscowych:
•

17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. Nr 106 poz. 675),

•

25 września 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 155 poz. 1043),

•

21 października 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871),

•

4 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 32 poz. 159),

•

1 stycznia 2012 r. weszła życie ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz.981).
W okresie od sporządzenia ostatniej oceny aktualności dokumentów planistycznych, przyjęte

zostały następujące opracowania specjalistyczne mogące mieć wpływ na aktualność studium i planów
miejscowych:
•

Gminna ewidencja zabytków gminy Brenna,

•

Opracowanie Państwowego Instytutu Geologicznego dot. inwentaryzacji osuwisk, wykonane
w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.
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3.2. Wnioski o zmianę planu miejscowego i studium, wydane decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Wnioski o zmianę planu miejscowego:
• w latach 2004-2013 zostało złożonych 413 wniosków o zmianę planu miejscowego większość z nich dotyczyła zmiany przeznaczenia terenów rolnych i terenów zieleni na tereny
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a także umożliwienia realizacji inwestycji związanych
z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną,
•

wnioski zostały rozpatrzone w II etapie sporządzania zmiany studium, którego procedura
znajduje się obecnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (maj 2014 r.).

Wnioski o zmianę studium:
•

w I etapie sporządzania obecnie opracowywanej zmiany studium zostało złożonych
11 wniosków o zmianę studium,

•

po I wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 160 uwag do projektu zmiany studium.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
•

w okresie od sporządzenia ostatniej oceny na terenie gminy nie wydano żadnej decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
•

w okresie od sporządzenia ostatniej oceny na terenie gminy wydano 1 decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu: decyzja nr 1 BD.7328-154d/10 z 02.07.2010 r.
na realizację budynku gospodarczego na działce nr 3675/2 w Brennej.

Pozwolenia na budowę:
•

w okresie od sporządzenia ostatniej oceny na terenie gminy wydano łącznie 856 pozwoleń
na budowę

Rozmieszczenie wniosków składanych w latach 2004-2013 o zmianę planu miejscowego
i sposób ich rozpatrzenia przedstawiono na załączniku nr 2 do Oceny: „Docelowy stan pokrycia
planami miejscowymi”.
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3.3. Metoda sporządzenia analizy aktualności
Aktualność obowiązujących na terenie gminy dokumentów planistycznych została przeanalizowana w formie
tabelarycznej, ze wskazaniem które elementy poszczególnych opracowań uległy dezaktualizacji od dnia uchwalenia po dzień
sporządzenia niniejszej analizy. Wzięto pod uwagę rodzaj i skalę materiałów kartograficznych, na których sporządzone zostały
rysunki, zgodność opracowania z zakresem wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
a w przypadku planów miejscowych także na zgodność z ustaleniami studium (z uwzględnieniem obecnie opracowywanej zmiany
studium) w zakresie przeznaczenia terenów. Aktualność i zgodność przepisów studium i planów miejscowych podzielono
na 3 kategorie w zależności od stopnia, w jakim kształt tych przepisów powoduje utratę aktualności dokumentu:
Przepisy zawarte w dokumencie są aktualne i kompletne, nie naruszają przepisów wyższego rzędu i wyczerpują
obligatoryjny zakres narzucony przez ustawodawcę. Nie powodują konieczności wprowadzania zmian.
Przepisy zawarte w dokumencie są aktualne ale niekompletne, bądź też są nieaktualne z uwagi na pojawiające
się w późniejszym okresie opracowania. Mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian.
Przepisy zawarte w dokumencie są nieaktualne, niezgodne z przepisami wyższego rzędu, lub nie wyczerpują
obligatoryjnego zakresu narzuconego przez ustawodawcę. Powodują konieczność wprowadzenia zmian.

3.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zakres opracowania wg. art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nr uchwały,
Lp

Data
uchwalenia

Studium

S01

XXVI/168/01
26. 01. 2001r.

Zmiana
studium

S02

XXXV/299/10

Podkład
mapowy
rysunku
studium

S03

Kierunki
i wskaźniki
zagospodaro
wania
i użytkowania
terenów,
w tym tereny
wyłączone
spod
zabudowy

Obszary
i zasady
ochrony
środowiska
i jego
zasobów,
ochrony
przyrody,
krajobrazu
kulturowego
i uzdrowisk

Mapa
topograficzna
1:10 000.

Mapa
topograficzna
1:10 000.

27.01.2010 r.

Zmiana
studium
w opracowaniu

Zgodność z
przepisami
wyższego
rzędu

Kierunki
zmian
w strukturze
przestrzennej
gminy
i w przeznacz
eniu terenów

Mapa
topograficzna
1:10 000.

Obszary
i zasady
ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków
oraz
dóbr
kultury
współczesnej

Kierunki
rozwoju
systemów
komunikacji
i infrastruktury
technicznej

Obszary, na
których
rozmieszczon
e
będą
inwestycje
celu
publicznego
o znaczeniu
lokalnym

Obszary, na
których
rozmieszczon
e
będą
inwestycje
celu
publicznego
o znaczeniu
ponadlokalny
m

Obszary, dla
których
obowiązkowe
jest
sporządzenie
planu
miejscowego,
w
tym
obszary
wymag.
scaleń
i podziałów
i rozmieszcze
nia ob. handl.
2000 m2

Obszary, dla
których gmina
zamierza
sporządzić
plan
miejscowy,
w tym
obszary
wymagające
zmiany
przeznaczeni
a na cele
nierolnicze
i nieleśne

Kierunki
i zasady
kształtowania
rolniczej
i leśnej
przestrzeni
produkcyjnej

Obszary
narażone na
niebezpiecze
ństwo
powodzi
i osuwanie się
mas
ziemnych

Obiekty
lub
obszary, dla
których
wyznacza się
w
złożu
kopaliny filar
ochronny

Obszary
pomników
zagłady i ich
stref
ochronnych
oraz
obowiązujące
w
nich
ograniczenia
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Obszary
wymagające
przekształceń,
rehabilitacji lub
rekultywacji

Granice
terenów
zamkniętych
i ich stref
ochronnych

Inne obszary
problemowe,
w zależności
od
uwarunkowań
i
potrzeb
zagospodaro
wania
występującyc
h w gminie

Ustalenia studium zostały w całości zastąpione ustaleniami zmiany studium z 27 stycznia 2010 r. (uchwała Nr XXXV/299/10)

Zakaz
lokalizacji
stacji
bazowych
telefonii
komórkowej
niezgodny z
przepisami
ustawy o
rozwoju i
wspieraniu
usług
telekomunika
cyjnych

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Zgodny

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Brak wykazu
dóbr kultury
współczesnej.
Wykazy
zabytków
niezgodne z
GEZ.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Brak ustaleń
na rysunku
studium.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Nie dotyczy.

Brak ustaleń
na rysunku
studium.

Brak ustaleń
na rysunku
studium.

Spełnia
zakres.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Brak ustaleń
dotyczących
wykorzystania
położenia
Nie dotyczy.
gminy do
rozwoju
turystyki i
sportów
zimowych.

Nie dotyczy.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Spełnia
zakres.

Brak
obszarów
szczególnego
zagrożenia
powodzią.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Spełnia
zakres.
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3.5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zakres opracowania wg. art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nr uchwały,
Lp.
data uchwalenia

Plan

P01

XXIV/198/04
16.09.2004r.

Podkład mapowy
rysunku planu

Mapa
topograficzna
1:10000.

Zgodność
z ustaleniami
Studium
(z uwzględnieniem
projektu zmiany
studium) w zakresie
przeznaczenia
terenów.

Niezgodny z
ustaleniami zmiany
studium z 2010 r.
oraz
opracowywanym
projektem zmiany
studium.

Zgodność
z przepisami
wyższego
rzędu (ustawy,
rozporządz.).

Zgodny.

Przeznaczenie
terenów oraz
linie
rozgraniczające
tereny o różnym
przeznaczeniu
lub różnych
zasadach
zagospodarowan
ia

Nieczytelne linie
rozgraniczające
dróg na rysunku
planu.
Niezgodność
oznaczeń
terenów z
rozporządzenie
m ws. zakresu
planu.

Zasady ochrony
i kształtowania
ładu
przestrzennego

Zasady ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu
kulturowego

Spełnia zakres.

Nieaktualne
granice złóż,
Nieaktualne
terenów i
wykazy obiektów
obszarów
zabytkowych
górniczych,
chronionzch
obszarów
ustaleniami
objętych formami
planu. Brak
ochrony
wykazu dóbr
przyrody.
kultury
Nieaktualny
współczesnej.
wykaz pomników
przyrody.

Mapa
ewidencyjna
1:2880.
Zmiana planu

P02

XII/55/2007
13.09.2007r.

XXXVII/329/10

Mapa
ewidencyjna
1:1000

28.04.2010 r.

1:2000.

Zmiana planu

P03

Zmiana planu

P04

XXXVI/315/10
10.03.2010 r.

XXXVI/316/10
10.03.2010 r.

1:2000.

Zmiana planu

P06

Mapa
ewidencyjna
1:1000.

Mapa
ewidencyjna
1:1000

Zmiana planu

P05

Mapa
ewidencyjna
1:2000.

XXXVI/317/10
10.03.2010 r.

Mapa
ewidencyjna
1:1000.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny.

Zgodny.

Zgodny.

Zgodny.

Zgodny.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz
dóbr kultury
współczesnej

Spełnia zakres.

Brak informacji o
położeniu w
obszarze Natura
2000.

Brak
wyznaczonej
strefy „B” na
rysunku. Brak
wskazania
obiektów
objętych
ochroną.

Spełnia zakres.

Brak wskazania
do jakiej grupy
terenów wg
rozporządzenia
należą tereny
chronione przed
hałasem.

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Spełnia zakres.

Brak wskazania
do jakiej grupy
terenów wg
rozporządzenia
należą tereny
chronione przed
hałasem.

Nie dotyczy

Spełnia zakres.

Brak wskazania
do jakiej grupy
terenów wg
rozporządzenia
należą tereny
chronione przed
hałasem.

Brak na rysunku
planu obiektów
zabytkowych i
stref ochrony
ujętych w GEZ.

Spełnia zakres.

Brak wskazania
do jakiej grupy
terenów wg
rozporządzenia
należą tereny
chronione przed
hałasem.

Nie dotyczy.

Wymagania
wynikające
z potrzeb
kształtowania
przestrzeni
publicznych

Parametry
i wskaźniki
Granice
i sposoby
kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowan
ia terenów lub
zagospodarowan
obiektów
ia terenu, w tym
linie zabudowy,
podlegających
ochronie (tereny
gabaryty
górnicze, tereny
obiektów
zalewowe
i wskaźniki
i osuwiskowe)
intensywności
zabudowy

Szczegółowe
zasady i warunki
scalania
i podziału
nieruchomości

Szczególne
warunki
zagospodarowan
ia terenów oraz
ograniczenia
w ich
użytkowaniu, w
tym zakaz
zabudowy

Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowan
ia, urządzania
i użytkowania
obiektów

Stawki
procentowe,
na podstawie
których ustala
się opłatę,
o której mowa
w art. 36 ust. 3
ustawy

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Brak
wyznaczonych
obszarów
szczególnego
zagrożenia
powodzią.
Osuwiska
niezgodne z
SOPO, brak
zasad
zagospodarowan
ia terenów w
obrębie osuwisk.

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Brak określenia
warunków
powiązań
komunikacji i
sieci
infrastruktury
technicznej z
układem
zewnętrznym.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak ustaleń.

Brak
w.skaźników
intensywności
zabudowy, linii
zabudowy na
rysunku,
wskaźników
zabudowy
działki,
gabarytów
obiektów.

Brak ustaleń.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy, linii
zabudowy na
rysunku,
wskaźników
zabudowy
działki,
gabarytów
obiektów.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Brak ustalenia
szerokości
frontów działek i
ich położenia w
stosunku do
pasa
drogowego.

Spełnia zakres.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Brak ustalenia
szerokości
frontów działek.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Nie dotyczy.

Brak ustaleń.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.
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Zakres opracowania wg. art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nr uchwały,
Lp.
data uchwalenia

Podkład mapowy
rysunku planu

Zmiana planu

P07

XL/354/10

Mapa zasadnicza
1:1000.

09.09.2010 r.

XL/353/10

P09

XXIV/267/13
06.06.2013 r.

XXIV/268/13

XXV/281/13

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Brak ustalenia
minimalnej
powierzchni,
szerokości
frontów działek i
ich położenia w
stosunku do
pasa
drogowego.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Mapa
ewidencyjna
1:2000.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodny.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Spełnia zakres.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Nie dotyczy.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Zmiana planu

29.08.2013 r.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Stawki
procentowe,
na podstawie
których ustala
się opłatę,
o której mowa
w art. 36 ust. 3
ustawy

Spełnia zakres.

06.06.2013 r.

P12

Spełnia zakres.

Brak ustalenia
szerokości
frontów działek i
ich położenia w
stosunku do
pasa
drogowego.

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów,
wysokości
budynków
podanej w
metrach.

Sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowan
ia, urządzania
i użytkowania
obiektów

Spełnia zakres.

Zmiana planu
XXIV/269/13

Spełnia zakres.

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Szczegółowe
zasady i warunki
scalania
i podziału
nieruchomości

Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Zgodny.

06.06.2013 r.

P11

Spełnia zakres.

Zasady ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu
kulturowego

Wymagania
wynikające
z potrzeb
kształtowania
przestrzeni
publicznych

Szczególne
warunki
zagospodarowan
ia terenów oraz
ograniczenia
w ich
użytkowaniu, w
tym zakaz
zabudowy

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zmiana planu

P10

Zgodny.

Zasady ochrony
i kształtowania
ładu
przestrzennego

Zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz
dóbr kultury
współczesnej

Parametry
Granice
i wskaźniki
i sposoby
kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowan
zagospodarowan
ia terenów lub
obiektów
ia terenu, w tym
podlegających
linie zabudowy,
ochronie (tereny
gabaryty
górnicze, tereny
obiektów
i wskaźniki
zalewowe
intensywności
i osuwiskowe)
zabudowy

Mapa zasadnicza
1:1000.

09.09.2010 r.

Zmiana planu

Zgodny z
ustaleniami
studium.

Zgodność
z przepisami
wyższego
rzędu (ustawy,
rozporządz.).

Przeznaczenie
terenów oraz
linie
rozgraniczające
tereny o różnym
przeznaczeniu
lub różnych
zasadach
zagospodarowan
ia

Brak
wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów,
wysokości
budynków
podanej w
metrach.

Zmiana planu

P08

Zgodność
z ustaleniami
Studium
(z uwzględnieniem
projektu zmiany
studium) w zakresie
przeznaczenia
terenów.

Zgodny.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.
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Rozdział 4. Ocena
aktualności
studium
i
planów
wraz z określeniem zakresu wymaganych zmian

miejscowych

4.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy
Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych dokumentów planistycznych można
wyciągnąć następujące wnioski:
1. Aktualność dokumentu spada wraz z wydłużaniem się okresu jego obowiązywania (od daty
uchwalenia do dnia dzisiejszego).
2. Najbardziej nieaktualny jest obowiązujący plan miejscowy z 2004 r., obejmujący obszar niemal
całej gminy, a najbardziej aktualne zmiany planu uchwalane w 2013 r.
3. Czynnikiem

najczęściej

powodującym

dezaktualizację

dokumentu

jest

zmiana

ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2010 r. rozszerzająca obligatoryjny zakres
studium i planu (m.in. konieczność uwzględnienia minimalnej i maksymalnej intensywności
zabudowy na terenach przeznaczonych pod zabudowę i gabarytów obiektów). Utratę aktualności
powodują także brak ustaleń dotyczących tymczasowego zagospodarowania terenu oraz zapisy
niezgodne z przepisami wyższego rzędu (np. w zakresie lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej).
4. Zmiany planu z 2013 r. uznane zostały częściowo za nieaktualne z powodu podjęcia w stosunku
do nich uchwały o przystąpieniu przed zmianami wprowadzonymi w 2010 r. w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a przez to sporządzenie projektu wg ustawy
sprzed nowelizacji.
5. Nowymi

opracowaniami,

które

mogą

powodować

konieczność

wprowadzenia

zmian

w obowiązujących dokumentach są Gminna Ewidencja Zabytków oraz opracowanie Państwowego
Instytutu Geologicznego dotyczące występowania osuwisk na terenie gminy, wykonane w ramach
Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. W przyszłości konieczne będzie uwzględnienie w studium
i planach miejscowych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na podstawie obecnie
opracowywanych map zagrożenia i ryzyka powodziowego – ustawa Prawo wodne przewiduje 18miesięczny okres na wprowadzenie stosownych zmian w dokumentach, po przekazaniu przez
właściwe organy map ryzyka i zagrożenia powodziowego.
6. Najczęściej występujące braki w ustaleniach to:
•

brak objęcia ochroną obiektów zabytkowych wskazanych w GEZ,

•

niekompletność ustaleń dot. parametrów działek powstałych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości,

•

brak ustaleń dot. położenia terenów w obszarach chronionych przyrodniczo,

•

niewskazanie do jakiej grupy terenów objętych ochroną przed hałasem należą tereny
wyznaczone w planie,

•

niezgodność wyznaczonych obszarów osuwiskowych z SOPO.

7. Jakość materiałów kartograficznych wykorzystanych do sporządzenia rysunków jest zadowalająca,
jednakże sama treść podkładu mapowego uległa dezaktualizacji.
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4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Obecnie obowiązująca zmiana studium z 2010 r. pod względem formalno – prawnym jest
aktualna, jednakże pod względem merytorycznym:
1. Nie uwzględnia większości z ponad 400 wniosków o zmianę planu miejscowego, składanych od
2004 r.
2. Nie zawiera aktualnych uwarunkowań rozwoju i uzasadnienia oraz syntezy ustaleń.
3. Nie zawiera ustaleń dotyczących rozwoju sportów zimowych, co z racji położenia w dolinie górskiej
jest strategicznym elementem rozwoju gminy i wymaga ujęcia w zapisach studium.
4. Nie uwzględnia obszarów osuwiskowych wyznaczonych w ramach SOPO.
5. Zawarte w niej wykazy obiektów zabytkowych nie są zgodne z Gminną Ewidencją Zabytków,
nie zawiera wykazu dóbr kultury współczesnej występujących na terenie gminy.
6. Nie zawiera ustaleń dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
7. Na rysunku studium nie zostały wyznaczone:
•

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

•

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego, w tym obszary
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów i rozmieszczenia ob. handlowych
2

o powierzchni powyżej 2000 m ,
•

obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy, w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

Obecnie

opracowywana

zmiana

studium

ma

na

celu

dostosowanie

dokumentu

do obowiązujących przepisów i opracowań specjalistycznych, uwzględnienie aktualnych uwarunkowań
rozwoju gminy, rozpatrzenie wniosków składanych o zmianę planu miejscowego oraz uzupełnienie
brakujących elementów, w tym uzasadnienia i syntezy ustaleń. Nie zostały w niej wyznaczone
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, z uwagi na brak na etapie jej sporządzania map ryzyka
powodziowego i zagrożenia powodziowego, które prawdopodobnie pojawią się dopiero pod koniec
2014 r. a które w myśl przepisów ustawy prawo wodne stanowią podstawę do wyznaczenia obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią w studium i planie. Wprowadzono zapisy umożliwiające
w przyszłych planach miejscowych wrysowanie tych obszarów bez naruszenia ustaleń studium.

ZAKRES WYMAGANYCH ZMIAN:
Nie określa się zakresu wymaganych zmian z uwagi na toczącą się procedurę zmiany studium
dostosowującą dokument do obecnych uwarunkowań. Przy kolejnej aktualizacji studium należy
wprowadzić obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obowiązujący plan miejscowy z 2004 r. utracił swoją aktualność z uwagi na:
1. Sporządzenie w trybie nieobowiązującej obecnie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
a przez to:
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•

niezgodność przyjętych oznaczeń z rozporządzeniem w sprawie zakresu planu,

•

brak wyznaczonych graficznie linii zabudowy,

•

brak ustaleń dot. kształtowania przestrzeni publicznych, zasad scalania i podziału
nieruchomości, tymczasowego sposobu zagospodarowania terenów,

•

brak obligatoryjnych wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów.

2. Sporządzenie planu w skali 1:10 000 na mapie topograficznej a przez to niedokładność
w lokalizacji granic poszczególnych jednostek planu.
3. Niezgodność z ustaleniami studium.
4. Nieaktualne granice obszarów i wykazy obiektów chronionych ustaleniami planu.

Sporządzane w latach 2007-2013 zmiany planu częściowo utraciły swoją aktualność z uwagi na:
1. Nieaktualne granice obszarów i wykazy obiektów chronionych ustaleniami planu.
2. Częściowy brak ustaleń dot. kształtowania przestrzeni publicznych, zasad scalania i podziału
nieruchomości, tymczasowego sposobu zagospodarowania terenów.
3. Częściowy brak obligatoryjnych wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów.
4. Zawarte w nich ustalenia dotyczące zakazu lokalizacji infrastruktury związanej z telefonią
komórkową.

ZAKRES WYMAGANYCH ZMIAN:
Konieczne jest kompleksowe podejście do sposobu wprowadzania zmian w dokumentach. Punktowe
zmiany planu są nieefektywne i powodują tylko lokalne zaspokojenie potrzeb nie rozwiązując
problemów większych jednostek. Zmiany powinny być wprowadzane poprzez sporządzanie nowych
planów obejmujących swym zasięgiem większe jednostki, w dostosowaniu do granic formalnych
i nieformalnych jednostek strukturalnych gminy. Nowe plany należy sporządzać wg zakresu
wymaganego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem obecnie
obowiązujących przepisów oraz ze znajomością orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach
związanych z mpzp.
Zmiany należy wprowadzać po uchwaleniu obecnie opracowywanej zmiany studium. Przy ustalaniu
priorytetowych obszarów, dla których sporządzony zostanie nowy plan miejscowy, należy kierować się
ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków na etapie sporządzania zmiany studium.

Rozdział 5. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych
Niemal cała gmina Brenna pokryta jest obowiązującym planem miejscowym z 2004 r. Wyjątek
stanowią obszary wyłączone z obszaru objętego planem oraz fragmenty położone przy granicy gminy,
które z racji niedostosowania rysunku planu do mapy katastralnej, nie zostały objęte opracowaniem.
W latach 2007-2013 gmina uchwalała zmiany planu obejmujące niewielkie, niepowiązane ze sobą
jednostki, celem zaspokojenia lokalnych potrzeb, w nawiązaniu do składanych wniosków, a także
celem realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zakres terytorialny
wprowadzanych zmian w stosunku rocznym przedstawia się następująco:
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Rok uchwalenia
zmiany planu

Powierzchnia
obszaru objętego
zmianą [ha]

2005

-

2006

-

2007

138

2008

-

2009

-

2010

41

2011

-

2012

-

2013

15

Obecnie toczy się procedura sporządzenia zmiany planu dla obszarów o łącznej powierzchni
ok. 7 ha. Podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu dla obszaru obejmującego
wsie Górki Wielkie i Górki Małe, o powierzchni 1735 ha.

Planem miejscowym objęte są obszary, dla których sporządzenie planu jest obowiązkowe,
tj. obszary przestrzeni publicznych, które zostały wyznaczone w opracowywanym projekcie zmiany
studium. Obowiązujący plan posiadają także tereny górnicze występujące na terenie gminy.
Nie występują obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2

2000 m .

Nie

wyznaczono

obszarów

wymagających

przeprowadzenia

scaleń

i

podziałów.

Sporządzenia planu wymagają obszary do zainwestowania wyznaczone na terenach określonych
w ewidencji gruntów jako lasy, a także jako użytki rolne na glebach III klasy bonitacyjnej.

Rozdział 6. Wieloletni
program
sporządzania
planów
miejscowych
w odniesieniu do ustaleń studium oraz zasady wprowadzania
zmian w studium.
6.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Tocząca się procedura zmiany studium obejmująca swym zasięgiem obszar całej gminy
obejmuje swym zakresem merytorycznym elementy, które uległy dezaktualizacji oraz pozwala
na dostosowanie dokumentu do znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a uwzględnienie najnowszych opracowań dotyczących terenów osuwiskowych
i obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy. Z tego względu, szczegółowe
programowanie koniecznych do wprowadzenia zmian w dokumencie pozostawia się na kolejny okres
oceny aktualizacji dokumentów planistycznych, przypadający w następnej kadencji Rady Gminy.
W okresie programowania przewiduje się, że może nastąpić konieczność wprowadzenia
zmian w studium wynikających z:
•

zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, innych ustawach i aktach
wykonawczych mających wpływ na kształt studium,
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•

zmiany strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania
przestrzennego województwa,

•

wniosków o zmianę planu miejscowego lub studium,

•

umożliwienia realizacji kluczowych inwestycji publicznych i prywatnych, w tym inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym,

•

udokumentowania nowych złóż kopalin,

•

przyjęcia map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego,

•

wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

•

innych uwarunkowań niemożliwych do przewidzenia w okresie sporządzania oceny.

Zmiany studium należy dokonywać w granicach całej gminy, bądź dla wybranych jednostek
strukturalnych, bądź w dostosowaniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań wynikających
z określonych celów, którym ta zmiana ma służyć. Dopuszczalne jest także uchwalenie nowego
studium obejmującego obszar całej gminy.

6.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia projektu zmiany studium zakładają następującą taktykę opracowywania planów
miejscowych na terenie gminy:
1. „Dla zapewnienia spójności i jednorodności w kształtowaniu prawa miejscowego na terenie gminy,
zaleca się opracowanie wielkoobszarowych planów miejscowych dla poszczególnych jednostek
strukturalnych i przestrzennych gminy, z zachowaniem kolejności ich sporządzania (ze względu
na ilość wyznaczonych w Studium terenów budowlanych, presję inwestorów, konieczność
dostosowania prawa miejscowego do obowiązujących przepisów odrębnych):
MPZP-01: Górki Wielkie,
MPZP-02: Górki Małe,
MPZP-03: Brenna Spalona,
MPZP-04: Brenna Centrum,
MPZP-05: Brenna Leśnica,
MPZP-06: Brenna Hołcyna,
MPZP-07: Brenna Bukowa.
2. Wyznaczone w pkt 1 obszary można ze sobą łączyć ramach sporządzania jednego planu
miejscowego, lub dzielić na mniejsze jednostki co do których podejmowane będą osobne uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu.
3. Sporządzanie zmian planów może odbywać się w dostosowaniu do aktualnych potrzeb i możliwości
rozwojowych dla małoobszarowych fragmentów gminy, określonych na rysunku, których obecne
przeznaczenie w mpzp koliduje z kierunkami zagospodarowania określonymi w Studium. „

Granice poszczególnych jednostek strukturalnych wyznaczonych do objęcia planami
miejscowymi pokrywają się z jednostkami strukturalnymi, obowiązującego planu miejscowego
z 2004 r. Pozwoli to w przyszłości na płynną zmianę ustaleń mpzp dla obszarów obejmujących
poszczególne jednostki strukturalne, przy zachowaniu spójności ustaleń w ramach tych jednostek.
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Jako podstawowy sposób sporządzania planów miejscowych przyjmuje się opracowywanie
wielkoobszarowych planów miejscowych, obejmujących swym zasięgiem jednostki strukturalne
gminy Brenna. Dopuszcza się łączenie ze sobą wyznaczonych jednostek w ramach jednej uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu, a także dzielenie tych jednostek na mniejsze fragmenty.
Dopuszcza się sporządzanie małoobszarowych zmian planu miejscowego w dostosowaniu do
bieżących potrzeb.
W odniesieniu do ustaleń projektu studium, zakłada się następujący program sporządzania
planów miejscowych:
1.

Jako podstawę polityki w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmuje się
opracowywanie wielkoobszarowych planów miejscowych, obejmujących granicami opracowania
jednostki strukturalne gminy Brenna: Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna Spalona, Brenna
Centrum, Brenna Leśnica, Brenna Hołcyna, Brenna Bukowa.

2.

Kolejność sporządzania planów należy dostosować przede wszystkim do ilości wniosków
uwzględnionych na etapie sporządzania zmiany studium, w ramach danej jednostki
oraz do bieżących potrzeb.

3.

Okres sporządzania nowych planów dla całej gminy nie powinien przekroczyć 10 lat, począwszy
od roku 2015. Należy weryfikować postępy w opracowywaniu planów co najmniej raz w kadencji
Rady Gminy, mając na uwadze ewentualne zmiany w studium.

4.

Uzupełnieniem polityki opracowywania planów miejscowych będzie możliwość podejmowania
uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów dla obszarów zawartych w kilku jednostkach
strukturalnych i nie pokrywających się z ich granicami, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb
i celem umożliwienia realizacji kluczowych z punktu widzenia gminy inwestycji.

5.

Dopuszczalne jest uchwalanie zmian w obowiązującym planie miejscowym, w nawiązaniu
zarówno dla toczących się obecnie procedur jak i nowych procedur zmiany planu.

6.

Przy sporządzaniu planów miejscowych należy stosować przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i innych aktów prawa mających wpływ na kształt planu,
wyczerpywać zakres planu przewidziany ustawą oraz mieć na uwadze orzecznictwo sądów
administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego. Należy uwzględniać gminne,
powiatowe i wojewódzkie opracowania pozaplanistyczne, mogące mieć wpływ na kształt planów
na terenie gminy, w tym m.in:

7.



programy ochrony środowiska,



programy gospodarowania odpadami,



programy zaopatrzenia w energię,



programy ochrony przed hałasem,



program małej retencji dla województwa śląskiego,



plany ochrony obszarów objętych przepisami ustawy o ochronie przyrody.

W nowych planach należy zwrócić baczną uwagę na elementy najczęściej powodujące
dezaktualizację opracowania, wykazanych w części analitycznej niniejszej Oceny, w tym:


kompletność wymaganych ustawą wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,
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•

przyporządkowanie terenów wyznaczonych w planie do grup terenów objętych ochroną przed
hałasem,

•

granice obszarów objętych ochroną i wykazy obiektów chronionych ustaleniami planu,

•

kompletność ustaleń dotyczących zasad scalania i podziału nieruchomości, w tym określenie
minimalnych powierzchni i szerokości frontów działek oraz kąta w stosunku do pasa
drogowego,

•

ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania obiektów.
Proponuje się przyjęcie harmonogramu sporządzania planów miejscowych. Założenia

harmonogramu należy traktować jako propozycję i weryfikować w nawiązaniu do aktualnych potrzeb i
toczących się procedur.
Obszar objęty planem

Uchwała o
przystąpieniu

Wyłonienie wykonawcy
i rozpoczęcie prac
planistycznych

Przewidywane
zakończenie prac
i uchwalenie planu

Górki Wielkie i Górki
Małe

2013

I poł. 2015

II poł. 2016

Brenna Spalona

2016

II poł. 2016

I poł. 2018

Brenna Centrum

2017

I poł. 2018

II poł. 2019

Brenna Bukowa

2019

II poł. 2019

I poł. 2021

Brenna Leśnica

2020

I poł. 2021

II poł. 2022

Brenna Hołcyna

2022

II poł. 2022

I poł. 2024

Docelowy stan pokrycia gminy planami miejscowymi przedstawiono na załączniku nr 2 do
Oceny: „Docelowy stan pokrycia planami miejscowymi”.

Rozdział 7. Podsumowanie
Niniejsza

ocena

aktualności

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna została
wykonana na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu
określenia czy i w jakim stopniu dokumenty te uległy dezaktualizacji, jaka jest tego przyczyna oraz
jakie należy podjąć działania celem ich aktualizacji. Po przeprowadzeniu analiz i sformułowaniu
wniosków oceny stwierdzono, że:
•

obowiązujące studium uwzględniające opracowywany obecnie projekt zmiany studium jest
aktualne i nie wymaga wprowadzenia zmian,

•

obowiązujący plan miejscowy z 2004 r. obejmujący obszar gminy jest nieaktualny, co wymaga
przystąpienia do sporządzenia nowych planów miejscowych dla obszaru całej gminy,

•

obowiązujące zmiany planu uchwalane w latach 2007-2013 są częściowo nieaktualne i nowe
plany obejmujące jednostki strukturalne gminy powinny je zastąpić.

Opracowano wieloletni plan sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium,
zakładający sporządzanie nowych planów miejscowych dla obszaru całej gminy Brenna.
Rekomenduje się uwzględnienie niniejszego dokumentu i założeń przyjętych w programie
sporządzania planów miejscowych w kolejnej ocenie aktualności studium i planów miejscowych.
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Załączniki graficzne:
Załącznik Nr-1: „Aktualny stan pokrycia gminy planami miejscowymi”.
Załącznik Nr-2: „Docelowy stan pokrycia gminy planami miejscowymi”.

Opracowanie merytoryczne i graficzne: mgr inż. arch. Mariusz Pilarz
Bielsko-Biała, czerwiec 2014
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UZASADNIENIE
Postawą podjęcia uchwały jest art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2012
r. poz. 647 ze zm.). W myśl przepisów, Wójt Gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w
rejestrach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt
przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a
w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do zmiany
studium lub planu. Przy podejmowaniu uchwały, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność
studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art.
16 ust. ustawy.
Celem opracowania oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Brenna jest określenie w jakim
stopniu obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
· mogły przestać spełniać wymagania obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
· uległy dezaktualizacji w stosunku do opracowań specjalistycznych,
· uwzględniają potrzeby właścicieli gruntów, wyrażone składanymi wnioskami o zmianę planu
miejscowego.
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