UCHWAŁA NR XXVII/318/18
RADY GMINY BRENNA
z dnia 22 marca 2018 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 jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Gminy
w Brennej 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”, stanowiącą 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 XXI/237/17 z dnia 13 lipca 2017r.) 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. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) „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,
2) „Obszar nr 2” w Górkach Wielkich, pgr. nr 1498/19 - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2,
3) „Obszar nr 3” w Górkach Małych przy ul. Stara Droga, pgr. nr 446,448 - zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 3,
4) „Obszar nr 4” w jednostce strukturalnej planu podlegającego zmianie nr 7, Brenna Bukowa - zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 4,
5) „Obszar nr 5” w Brennej Leśnicy, ul. Leśnica – dz. nr 2417, 2416 - zgodnie z załącznikiem graficznym nr
5,
- (Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Brenna z dnia 13 września 2007 r.) jest częściowo nieaktualna.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan A (Uchwała Nr XXXVII/329/10
Rady Gminy Brenna z dnia 28 kwietnia 2010 r.) jest częściowo nieaktualna.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan B (Uchwała Nr XXXVI/315/10
Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010 r.) jest częściowo nieaktualna.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan C (Uchwała Nr XXXVI/316/10
Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010 r.) jest częściowo nieaktualna.
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan D (Uchwała Nr XXXVI/317/10
Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010 r.) jest częściowo nieaktualna.
8. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie w Brennej przy ul. Zielonej terenów przeznaczonych pod rozbudowę
cmentarza (Uchwała Nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010 r.) jest częściowo
nieaktualna.
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9. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie w Górkach Małych przy ul. Zalesie terenów przeznaczonych pod
usługi publiczne (Uchwała Nr XL/353/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010 r.) jest częściowo
nieaktualna.
10. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie
terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184, 4185 w Brennej (Uchwała Nr XXIV/267/13 Rady Gminy
Brenna z dnia 6 czerwca 2013 r.) jest częściowo nieaktualna.
11. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie
komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej (Uchwała Nr XXIV/268/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca
2013 r.) jest częściowo nieaktualna.
12. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru:
1) w Brennej, przy ul. Barujec i w Górkach Wielkich przy ul. Kretowskie w zakresie komunikacji,
2) w Brennej, przy ul. Markówka w zakresie zabudowy mieszkaniowej,
3) w Brennej przy ul. Góreckiej i ul. Wiejskiej w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej,
4) w Brennej przy ul. Snowaniec w zakresie zabudowy mieszkaniowej,
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,
- (Uchwała Nr XXIV/269/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013 r.) jest częściowo nieaktualna.
13. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna usług
turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich (Uchwała
Nr XXV/281/13 Rady Gminy Brenna z dnia 29 sierpnia 2013 r.) jest częściowo nieaktualna.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych
i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej (Uchwała nr VIII/86/15 z 26 listpada 2015 r.) jest
aktualny.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej
Świniorka w Brennej (Uchwała nr XXII/250/17 z 21 września 2017 r.) jest aktualny.
§ 3. Przyjmuje się do realizacji wieloletni program sporządzania planów miejscowych zawarty w Ocenie
celem sporządzenia nowych planów miejscowych dla obszaru całej Gminy Brenna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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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.
Celem niniejszego opracowania jest także ocena aktualności planów zagospodarowania

przestrzennego

w

nawiązaniu

do

obowiązującego

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego.
Zakres merytoryczny Oceny obejmuje:
•

analizę aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brenna z 2017 r.,

•

analizę aktualności obowiązującego planu miejscowego z 2004 r. obejmującego obszar
Gminy oraz zmian planów sporządzanych w latach 2007-2018,

•

analizę zapisów planów oraz zgodność ustaleń w odniesieniu do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, w zakresie przeznaczenia
terenów,

•

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, oraz wnioskami o zmianę
planu składanymi w latach 2014-2018, nieuwzględnionymi w procedurze sporządzania
obecnego studium, w skali 1:20 000,

•

planszę docelowego stanu pokrycia Gminy planami miejscowymi, z zaznaczeniem wniosków
składanych o zmianę planu i studium po uchwaleniu obowiązującego studium z 2017 r., w
skali 1:20 000.

5
Id: 7CB9F165-76BE-401A-AF18-53EA018E0148. Podpisany

Strona 5

Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna 2014-2018

Ocena została sporządzona w trakcie kadencji Rady Gminy 2014-2018 i obejmuje okres
od przyjęcia poprzedniej oceny aktualności studium i planów miejscowych (uchwała Nr XXXII/362/14 z
9 lipca 2014 r.). Ocena zostaje sporządzona do czasu wykonania kolejnej oceny aktualności studium i
planów miejscowych w nadchodzącej kadencji Rady Gminy. Rekomenduje się uwzględnienie
niniejszego dokumentu i założeń przyjętych w programie sporządzania planów miejscowych w kolejnej
ocenie aktualności studium i planów miejscowych.

1.2. Podstawy opracowania
Postawą opracowania Oceny jest art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1073 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, w tym krajobrazu
kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju Gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
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c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej,
a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych Gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
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,

zasobów

wód

podziemnych

oraz

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
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) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające
z audytu krajobrazowego,
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;
2) (uchylony)
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym
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 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;
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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. z 2015 r. poz. 2120);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
14a) obszary zdegradowane;
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, 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, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w
szczególności:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4;
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady Gminy, o
której mowa w art. 32 ust. 2;
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet Gminy.
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;
3a) zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 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 w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
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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.
2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3a,
sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym
powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno--przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu.
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, 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. 3a;
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;
9) (uchylony)
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
4. Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację urządzenia
wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystującego energię wiatru, o mocy nie
większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne,
chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich urządzeń.
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
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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.

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

1.3. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu Oceny
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
(załącznik do uchwały Nr XXI/237/17 Rady Gminy Brenna z dnia 13 lipca 2017 r.

•

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna (Uchwała Nr XXIV/198/04
Rady Gminy Brenna z dnia 16 września 2004 r.), inne plany obowiązujące oraz zmiany planu i
projekty planu opracowywane w latach 2007-2018 wg osobnego wykazu.

•

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 (uchwała nr Nr XXIV/283/17 z 30.11.2017 r.),

•

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brenna na lata 2016-2030 (uchwała nrXI/120/16 z 21.04.2016 r.),

•

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 14/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmian w
Gminnej Ewidencji Zabytków.

•

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

•

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018.

•

Mapa topograficzna Gminy Brenna w skali 1:10 000.

•

Rysunki studium, planów i zmian planu.

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z
dnia 13.09.2016 r., poz.4619),

•

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz.
1841),

•

Rozporządzenie nr 5/2017 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Pogórzu k/Skoczowa (Dz. U. Woj.
Śl. 2017 poz.3070),

•

Uchwała nr V/11/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w
sprawie wyznaczenia Aglomeracji Skoczów.
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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

XXI/237/17
13. 07. 2017r.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu.
Lp

P01

Nazwa opracowania, zakres

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

Nr uchwały, data
uchwalenia
XXIV/198/04
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,

P02

„Obszar nr 2” w Górkach Wielkich, pgr. nr 1498/19 - zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 2,
„Obszar nr 3” w Górkach Małych przy ul. Stara Droga, pgr. nr 446,448 - zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 3,

XII/55/2007
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.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan A
A1 – teren w Górkach Wielkich, pokazany na załączniku Nr 1 do uchwały,
A2 – teren w Brennej Leśnicy pokazany na załączniku Nr 2 do uchwały,
P03

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
A4 – teren działek nr 137/14 i 137/15 w Brennej pokazany na załączniku nr 4 do z dnia 28 kwietnia Nr 107 poz. 1783
2010 r.
z 15.06.2010 r.
uchwały
A3 – teren w Brennej Hołcynie pokazany na załączniku Nr 3 do uchwały,

XXXVII/329/10

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.
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Plan C
P05

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

XXXVI/316/10
10.03.2010 r.

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

P07

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

P08

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

P09

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
P10
Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

XXXVI/317/10
10.03.2010 r.

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.

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.

P13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie
usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej

P14

XXV/281/13
29.08.2013 r.

VIII/86/15
26.11.2015 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji XXII/250/17

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.5471
z 3 września 2013 r.
Dz. Urz. Woj.
Śląskiego
poz.7243
z 17 grudnia 2015 r.
Dz. Urz. Woj.
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Śląskiego
narciarskiej Świniorka w Brennej

21.09.2017 r.

poz.1563
z 3 października
2017 r.

W opracowaniu
P15

Miejscowy
plan
zagospodarowania
w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe.

przestrzennego

Gminy

Brenna

(uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia
XXVII/296/13 z 10.10.2013 r.)
W opracowaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla dz. nr
P16
2421/2, 2421/3 w Brennej przy ulicy Leśnica.

(uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia
XX/223/17 z 29.05.2017 r.)
W opracowaniu

P17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miny Brenna dla obszaru w
rejonie góry Kotarz w Brennej.

(uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia
XIX/218/17 z 20.04.2017 r. wraz ze
zmianą nr XXIV/272/17 30.11.2017 r.)

P18

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna dla obszaru:
1) w Brennej przy ulicy Miodowej w zakresie komunikacji,

Podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany planu
XXXIV/384/14 z 15.10.2014 r.

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

P19

P20

P21

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych w Brennej na dz. nr 1465/7 przy
ul. Góreckiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenna Pinkas
przy ul. Góreckiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1720/4, 1720/5,
1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica

Podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany planu
IX/90/15 z 29.10.2015 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia planu
XXIII/260/17 z 12.10.2017 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia planu
XXIII/259/17 z 12.10.2017 r.

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. Plan ten
nie objął także części terenów położonych w sąsiedztwie granic Gminy, z uwagi na skalę opracowania
i podkład mapowy, na którym został sporządzony (1:10 000 na mapie topograficznej). 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. Obecnie Gmina uchwala, opracowuje projekty i podejmuje uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia nowych planów

zagospodarowania przestrzennego, zarówno wielkoskalowych,

obejmujących jednostki osadnicze Gminy (Górki) a także małoobszarowych, obejmujących
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pojedyncze nieruchomości (Leśnica) lub ukierunkowanych na przygotowanie inwestycji od strony
formalno-prawnej (Kotarz, Świniorka).
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z
2017r., sporządzone w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa uwarunkowania rozwoju i
kierunki zagospodarowania Gminy. 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. W procedurze sporządzenia
obowiązującego studium zostały poddane analizie wnioski składane przez inwestorów w latach 20042017.
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 (2014 r.),
przyjęte zostały następujące ustawy i zmiany ustaw wpływające na ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, mogące mieć wpływ na aktualność studium i planów miejscowych:
Zakres istotnych zmian w ustawie o pizp,
Publikacja

Tytuł aktu

mogących

mieć

wpływ

na

aktualność

studium i planów
Dz.U.

2017 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. -

poz. 1566
Dz.U.

2017

poz. 730

Dz.U.

2016

poz. 1579

Prawo wodne

Nie wpływa

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o
związku

metropolitalnym

w Nie wpływa

województwie śląskim
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji Nie wpływa
elektronicznej
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o

Dz.U.

2016 zmianie

poz. 1250

ustawy

administracji

o

rządowej

działach
oraz

Nie wpływa

niektórych innych ustaw
Dz.U.

2016 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Lokalizacja

elektrowni

wiatrowej

może

być
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poz. 961

Dz.U.

wiatrowych

działaniach antyterrorystycznych

2015 Ustawa z dnia 9 października 2015

poz. 1890

lokalizowana wyłącznie w oparciu o mpzp.
Określono

warunki

lokalizowania

farm

wiatrowych.

2016 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o

poz. 904
Dz.U.

inwestycjach w zakresie elektrowni

r. o związkach metropolitalnych

Nie wpływa

Nie wpływa

Ustawa z dnia 9 października 2015
Dz.U.

2015

poz. 1830

r. o zmianie ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, Nie wpływa
ustawy

-

Kodeks

cywilny

oraz

niektórych innych ustaw
Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji
może

spowodować

utratę

aktualności

studium.
Dz.U.

2015 Ustawa z dnia 9 października 2015 Nowe

poz. 1777

r. o rewitalizacji

zasady

wyznaczania

terenów

pod

zabudowę w studium.
Wprowadzenie

nowej,

szczególnej

formy

planu miejscowego – miejscowego planu
rewitalizacji.
Dz.U.

2015

poz. 1713

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o Uszczegółowienie

przepisów

związanych

ze

zmianie ustawy o planowaniu i wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomości
zagospodarowaniu przestrzennym

w związku z uchwaleniem mpzp.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o
Dz.U.

2015 zmianie ustawy - Prawo ochrony

poz. 1434

środowiska oraz niektórych innych

Nie wpływa

ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o
Dz.U.

2015 przygotowaniu

poz. 1265

i

realizacji

strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych

Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej musi być
uwzględniona w studium i w planie gminy.
Uzgodnienie projektu planu z operatorem sieci
przesyłowej.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. Nowe

zasady

lokalizacji

reklam,

małej

o zmianie niektórych ustaw w architektury. Możliwość przyjęcia aktu prawa
Dz.U.

2015 związku

poz. 774

ze

wzmocnieniem miejscowego w tym zakresie.

narzędzi ochrony krajobrazu

Opracowanie
mającego

audytu

wpływ

na

krajobrazowego
studium

i

plany

miejscowe gminy.
Dz.U.

2015 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Nie wpływa
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poz. 443
Dz.U.

oraz niektórych innych ustaw

2015 Wyrok Trybunału Konst. z dnia 18

poz. 22
Dz.U.

zmianie ustawy - Prawo budowlane

grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13
2014

poz. 1133

Nie wpływa

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o Uzgadnianie

proj.

zmianie ustawy - Prawo geologiczne udokumentowanych
i górnicze oraz niekt. innych ustaw

planu
złóż

w

kopalin

zakresie
i

wód

podziemnych.

W okresie od sporządzenia ostatniej oceny aktualności dokumentów planistycznych, przyjęte
zostały następujące plany, programy i opracowania specjalistyczne mogące mieć wpływ na aktualność
studium i planów miejscowych:
•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z
dnia 13.09.2016 r. poz.4619),

•

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz.
1841),

•

Rozporządzenie nr 5/2017 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Pogórzu k/Skoczowa (Dz. U. Woj.
Śl. 2017 poz. 3070),

•

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 (uchwała nr Nr XXIV/283/17 z 30.11.2017 r.),

•

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brenna na lata 2016-2030 (uchwała nr XI/120/16 z 21.04.2016 r.),

•

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 14/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmian w
Gminnej Ewidencji Zabytków,

•

Uchwała nr V/11/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w
sprawie wyznaczenia Aglomeracji Skoczów.

Gmina Brenna przystąpiła w 2017 r. do opracowania nowej strategii rozwoju – na dzień opracowania
niniejszej analizy prace projektowe trwają, nowa strategia nie została przyjęta uchwałą Rady Gminy.

W okresie analizy (2014-2018) Gmina Brenna nie przyjęła ani nie przystąpiła do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji a także nie przyjęto uchwały w sprawie zasad sytuowania reklam i
obiektów małej architektury.

3.2. Wnioski o zmianę planu miejscowego i studium, wydane decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Z uwagi na fakt rozpatrzenia na etapie sporządzania obowiązującego studium wniosków
składanych przez inwestorów w trakcie sporządzania tego studium i w latach wcześniejszych, analizie
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zostały poddane tylko te wnioski, które nie były rozpatrywane na etapie opracowywania projektu
studium - wg wykazów Urzędu Gminy w Brennej. Nowe tereny inwestycyjne wyznaczone w studium
na podstawie wniosków rozpatrzonych na etapie jego sporządzenia, zostały oznaczone na rysunku
studium specjalnym wyróżnikiem literowym „n” i rodzą konieczność zmiany planu zagospodarowania
na tych obszarach.
Wnioski o zmianę studium i planu miejscowego:
• w okresie od zamknięcia prac nad obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego do dnia opracowania niniejszej analizy, zostało złożonych
69 wniosków o zmianę planu miejscowego. Część wniosków została uwzględniona w
obowiązującym studium i wymaga zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

1.

Dz. 2571/1,
Brenna, ul. Hołcyna

6.RŁ.15,
6.LS.21

Pod zabudowę bud. mieszkalne jednorodzinne.

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodz.

Dz. 2567/7
Brenna, ul. Hołcyna
3.

Dz.1556/13
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

1.RP.137

4.

Dz. 574/1, 573
Brenna
Ul. Brzozowa

Dz.
574/1 Pod zabudowę letniskową i agroturystykę
-3.RP.160

5.

Dz. nr 1556/4
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

1.RP.137

6.

Dz. nr 1556/14
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

7.

Brenna Leśnica

8.

27/9
Brennej
Ul. Żarnowiec

3.RP.9

Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

9.

Dz. Nr 3832/7
Brenna
Ul. Węgierski

7.RŁ.159

Pod zabudowę
mieszkaniową

10.

Dz.1371/7
Górki Wielkie
Ul. Miła

1.RP.137działkai
częściowo
1.ME.127
(droga)

Pod zabudowę

11.

Dz. 199/30,
199/31,
199/32
Górki Wielkie
Ul. Widokowa

1.RP.31

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodz.

Pod zabudowę letniskową

Wskazanie bunkrów w Brennej Leśnicy

mieszkaniową

lub

zabudowę

usługową

z

zab.
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Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

12.

Dz. Nr 300/51,
300/52
Górki Wielkie
Ul. Dzielowy

1.RP.184

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodz.

13.

Dz.917/5
Ul. Leśna
Górki Wielkie

1.RP.89,
1.LS.96

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

14.

Dz. Nr 3322/18
Brenna,
Ul. Kotarz

6.RŁ.65

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

15.

Dz. Nr 105/1
Brenna
Ul. Żory

3.ME.120,
3.LS.119,
KD

Zmiana odległości od ściany lasu

16.

Dz. 2571/1,
Brenna ul. Hołcyna

6.RŁ.15,
6.LS.21

Zmiana przebiegu linii Parku Krajobrazowego oraz wyznaczenie terenów
bud. mieszkaniowego

1.MP.52,
ul. KD

Wniosek o przesunięcie pasa drogi KD w stronę lasu ponieważ koliduje z
istniejącą zabudową.

2567/7
Brenna ul. Hołcyna
18.

367/21
Górki
Wielkie,
Podgórka

19.

3317/25
Brenna
Ul. Kotarz

20.

497/9, 497/25
Górki
Wielkie
Grabowa

21.

82/83
Górki Wielkie

A1/2P

Wniosek o zmianę linii zabudowy przesunięcie w stronę drogi

22.

34/59, 34/60
Górki Wielkie

1.ME.3

Wniosek o wykreślenie strefy konserwatorskiej A

23.

1556/5
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

1.RP.137

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych

24.

1504/37
Górki Wielkie

1.RP.137
1.ME.136

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych

25.

Dz. Nr 487/23
Górki Wielkie
Ul. Cisowa

KD

Wniosek o likwidację oznaczenia drogowego KD

26.

Dz. 1371/7
Górki Wielkie
Ul. Miła

1.RP.137

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych

6.RŁ.65

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę zgodnie z uchwalonym
studium

1.MP.52
ul. KD

Wniosek o przesunięcie pasa drogi KD w stronę lasu ponieważ koliduje z
istniejącą zabudową.

1.ME.127

27.

Dz. 453/17, 453/18, 1.UT.60
454/8
Górki Wielkie
Ul. Szpotawicka

Wniosek o utrzymanie przeznaczenia terenów mieszkalno-usługowych
zgodnie z uchwalonym studium

28.

Dz. 590/37
Górki Małe
Ul. Breńskiej

2.LS.12,
2.ME.11

Wniosek o zmianę przeznaczenia LS na tereny zabudowy mieszkalnej.

29.

Dz. 1364/14
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

1.RP.137

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na budowlane.
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Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

30.

Dz.1866/15, 1198/18, 1.ZN.81
1866/7,
1866/6, 1.ML.82
1866/14
KL
Górki Wielkie

Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-letniskową

31.

Dz.313/1
Górki Małe
Ul. Zamilerze

2.RP.40,
2.ME.20

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

32.

Dz. 1556/10
Górki Wielkie
Ul. Zalesie

1.RP.137,
1.ME.140

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

33.

Dz. Nr 1134/8, 1134/5
Górki Wielkie

1.RP.87,
1.ME.83

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

34.

Dz.174/7
Górki Małe
Ul. Łęgowa

2.RP.40

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

35.

Dz.174/5
Ul. Łęgowa
Górki Małe

2.RP.40,
2.ME.34

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

36.

Dz. 1575/6
Górki Wielkie
Ul. Nowy Świat

1.RP.137,
1.ME.142,
1.LS.143

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych na całej działce

37.

Dz. 1575/7
Górki Wielkie
Ul. Nowy Świat

1.RP.137,
1.LS.143

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

38.

Dz.82/86
Górki Wielkie
Ul. Rzemieślnicza

A1/1MW
(m.p.z.p.
2010 r.

39.

Dz. Nr 1134/8, 1134/5
Górki Wielkie

1.RP.87,
1.ME.83

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane

40.

Dz. Nr 1605/119
Górki Wielkie

1.RP.166

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę zgodnie z uchwalonym
studium

41.

Dz. Nr 613/76,
Górki Wielkie

1.ME.73

Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-letniskową

42.

Dz.82/68
Górki Wielkie

A1/2P
(plan zatw.
2010r.)

Wniosek o utrzymanie terenów produkcyjno przetwórczych zgodnie z
W uchwalonym studium

43.

Dz. 82/61 i 82/67
Górki Wielkie

A1/2P
(plan zatw.
2010r.)

Wniosek o utrzymanie terenów produkcyjno przetwórczych zgodnie z
W uchwalonym studium

44.

Dz.853/47
Górki Wielkie

1.ME.102,
1.ZN.111

Wniosek o ponowne przeanalizowanie terenu oznaczonego osuwiskiem.

45.

Dz.590/46
Górki Małe

2.UD.9,
2.LS.8
KZ

Wniosek o poszerzenie terenów usługowych

46.

Dz. 511/3
Górki Wielkie

1.LS.70

Wniosek o zmianę terenu rolnego na teren pod zabudowę mieszkalną
jednorodz.

Wniosek o możliwość lokalizacji garaży blaszanych
zatw.
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Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

47.

Dz. 853/2
Górki Wielkie

1.ZN.111

Nie planuje się żadnej inwestycji

48.

Dz.853/3
Górki Wielkie

1.ZN.111

Wniosek o przywrócenie terenu budowlanego

49.

Dz. 188/5
Górki Wielkie
Ul. Wodociągowa

1.ME.17

Wniosek o dokonanie korekty przebiegu gazociągu wysokoprężnego

50.

Dz.
Nr
1350/28, 1.RP.131
1350/32, 1352/2
Górki Wielkie

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych

51.

Dz. 1435/7
Górki Wielkie
Ul. Franciszka Żerdki

1.RP.147

Wniosek o wyznaczenie terenów budowlanych

52.

Dz.1012/11
1012/12
Ul.Turystyczna
Górki Wielkie

1.ME.92

Wniosek o wyznaczenie terenów mieszkalnych jednorodzinnych

53.

Dz. 389/5,
400/6
Górki Małe
Ul. Wiejska

2.RP.40

Wniosek o wyznaczenie terenów budownictwa
mieszkalno-usługowego

54.

1489/6
Brenna
Ul. Dr Kisiały

3.RŁ.220
3.LS.135

Wniosek o wyznaczenie terenów budownictwa mieszkalnego,

55.

Dz. nr 3852,

7.RŁ.159,
7.LS.149
7ML.161
7.ME.167
Brak działki
Ew mapie
7.RŁ.159,
7.ML.161

1. Zapewnienie dojazdu do wymienionych w pkt 1. Działek poprzez działki
nr 3833/2, 3832/2, 3835/4 -KD droga gminna.

3835/2,
3835/3,
3832/10
3832/9,
3838/6,
3838/7,
3838/8,
3838/9,
3837,
3836/1,
3836/2,
3836/3,
3836/4,
3836/5,
3836/6,
3836/7,
3836/8

mieszkalnego, lub

Dla działek wym. w pkt.2 Wnoszą o wyłączenie ich ze strefy rozwoju
sportów całorocznych (…).

3. wnoszą o wprowadzenie ograniczenia intensywności eksploatacji
obszaru objętego strefą rozwoju sportów całorocznych

Brenna
Ul. Węgierski
2.Dz.
Nr
3836/1,
3836/2, 3836/3, 3836/4,
3836/5, 3836/6, 3836/7,
3836/8
Brenna,
ul. Węgierski
56.

3824/3
Brenna
Ul. Węgierski

7.ME.167

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
tak jak w obecnie
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

57.

3838/6
Brenna
Ul. Węgierski

7.RŁ.159

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
zapewnienie dojazdu drogą gminną

58.

3832/7
Brenna
Ul. Węgierski

7.RŁ.159

Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
turystycznych (pensjonat, gastronomia)

59.

Dz.3755,
3759,
3752,
3757,
3768,
3773
Brenna
Ul. Bukowa

7.RŁ.144,
7.ME.145
7.RŁ.146,
7.LZ.147
7.RŁ.146
7.ME.145,
7RŁ.146,
7.RŁ.146,
7.ME.145
7.LS.10,
7.LZ.150

Wnosi o zachowanie ich dotychczasowego przeznaczenia zgodnie z
obowiązującym m.p.z.p. w tym utrzymanie zalesień i łąk oraz istniejącej
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i towarzyszącej, dopuszczenia jej
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontów oraz wymiany
istniejących bud. a także dopuszczenie budowy nowych budynków w
ramach zabudowy mieszkaniowej
jednorodz. Wraz z zabudową
towarzyszącą 09bez usług).
Wnoszą o nieuwzględnienie
niniejszych działek w odniesieniu do
planowanej na terenie Gminy inwestycji dotyczącej obszaru strefy rozwoju
sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku.

60.

3802/2
Brenna
Ul. Nostrożny (Gronik)

7.ML.130,
7.RŁ.159,
7.LS.164

Wnoszą o utrzymanie istniejącego przeznaczenia terenu działki 3802/2 wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
w2004 r. . nie wyrażam zgody na inne zmiany tego terenu.

61.

3751,
3756,
3758,
3760,
3767,
3752,
3757,
3773
Ul. Bukowa
Brenna

7.RŁ.144,
7.ME.145
7.RŁ.146,
7.ME.145,
7.LZ.147,
7.RŁ.146,
7.RŁ.146,
7.RŁ.146
7.ME.145,
7RŁ.146,
7.LS.10,
7.LZ.150

Wnosi o zachowanie ich dotychczasowego przeznaczenia zgodnie z
obowiązującym m.p.z.p. w tym utrzymanie zalesień i łąk oraz istniejącej
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i towarzyszącej, dopuszczenia jej
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontów oraz wymiany
istniejących bud. a także dopuszczenie budowy nowych budynków w
ramach zabudowy mieszkaniowej
jednorodz. Wraz z zabudową
towarzyszącą 09bez usług).
Wnoszą o nieuwzględnienie
niniejszych działek w odniesieniu do
planowanej na terenie Gminy inwestycji dotyczącej obszaru strefy rozwoju
sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku.

62.

3276
Ul. Kotarz
Brenna

m.p.z.p.
2010 r.
B1/1RZ
B1/1MN

63.

3476
Ul. Lachy Dolne
Brenna

7.ME.65a
KD

Nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania mojej nieruchomości w
kierunku terenów rolniczych oraz stref rozwoju sportów całorocznych i
aktywnego wypoczynku.
Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec lokalizacji w masywie Kotarza
jakichkolwiek inwestycji narciarskich wraz z inwestycjami powodującymi
zaburzenia dla środowiska i mieszkańców tego terenu.

64.

3838/6
Brenna
Ul. Węgierski

7.RŁ.159

1. Nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania okolic mojej
nieruchomości w kierunku strefy rozwoju sportów całorocznych i
aktywnego wypoczynku wraz z terenem zabudowy turystycznej.
Wyrażam sprzeciw wobec dopuszczenia na tych terenach budowy tras
narciarskich, wyciągów narciarskich, gondoli, schronisk, hoteli. .
2.Wnoszę o zmiane przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
3.Wnoszę o zabezpieczenie korytarza ekologicznego biegnącego w
rejonie góry Kotarz.

65.

3834,
3832/9,
3832/10,
3804,
3805,
3920
Ul. Węgierski
Brenna

7.RŁ.159,

1. nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania mojej nieruchomości
w kierunku stref rozwoju sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku, a
w rzeczywistości stacji narciarskiej Kotarz Arena.
2. Nie wyrażam zgody na budowę wyciągów i tras narciarskich wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w sąsiedztwie mojej nieruchomości ze
względu na znaczące negatywne oddziaływanie takich inwestycji na stan
środowiska przyrodniczego oraz uciążliwość dla ludzi.

jednorodzinną

lub

zabudowę

oraz

usług

zatw. Wnoszę o zmianę części działki na tereny budowlane z możliwością
świadczenia usług turystycznych

7.ME.167,
7.RŁ.159,
7.ME.167,
7LS.10,
7.RŁ.159,
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Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna 2014-2018

Lp.

Lokalizacja (nr działki, Obecny plan
miejscowość, ulica)

Proponowana zmiana

7.LS.10,
7.LS.1

66.

3277
Ul. Kotarz
Brenna
Oraz
współwłasność
Spółki Szałaśniczej

Plan 2004
6.LZ.59,
6.LS.21
i Plan2010
B1/2MN
B1/2RZ,
B1/2ZL

1. nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania mojej nieruchomości
w kierunku stref rozwoju sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku
wraz z terenami zabudowy turystycznej.

67.

Obszar góry Kotarz

68.

3779/7,
3779/6,
3779/5,
3747,
3779/4,
3783
Brenna
Ul. Nostrożny

7.LS.10
7.ML.140
7.ML.140,
7.ML.140,
7.LS.10,
7.RŁ.159,
7.LZ.152,
7.LS.10,
7.LS.10,
7.RŁ.159,
7.ML.140

Nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania naszej nieruchomości
oraz jej sąsiedztwa w kierunku strefy rozwoju sportów całorocznych i
aktywnego wypoczynku oraz terenów usług, w tym turystycznych oraz zab.
mieszkaniowej rezydencjonalnej i letniskowej.

69.

3255/26
Brenna
Ul. Kotarz

6.ML.50

1. Nie wyrażam zgody na zmianę zagospodarowania mojej nieruchomości
oraz jej okolic w kierunku strefy rozwoju sportów całorocznych i aktywnego
wypoczynku wraz z terenami zabudowy turystycznej oraz mieszkaniowej
rezydencjonalnej i letniskowej.

1.Skuteczne zabezpieczenie korytarza migracyjnego.
2.Zachowanie wybitnych walorów środowiska przyrodniczego.
3.zastosowanie w planowaniu przestrzennym zasad zrównoważonego
rozwoju

36 wniosków dotyczy zmiany przeznaczenia terenów rolnych i terenów zieleni na tereny zabudowy
mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, 2 na tereny zabudowy usługowej, 4 na tereny zabudowy
letniskowej, 2 na tereny zabudowy produkcyjnej, 3 dotyczy terenów komunikacyjnych i 11 dotyczy
innych zagadnień (zmiana zapisów mpzp, zmiana przebiegu sieci itp). 11 wniosków dotyczy sprzeciwu
przeciwko projektowanym zmianom w zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiającym realizację
całorocznej infrastruktury sportowej w rejonie góry Kotarz.
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Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna 2014-2018

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 nie wydano żadnej decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje o pozwoleniu na budowę:
W okresie od 2014 do 2018 roku na terenie Gminy wydano łącznie 225 istotnych z punktu widzenia
planowania przestrzennego pozwolenia na budowę dot. realizacji nowej zabudowy, w tym:
•

•

•

w 2014 r: 56 na terenie Gminy Brenna a w tym:
◦

53 na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

◦

2 na nową zabudowę rekreacji indywidualnej,

◦

1 na nową zabudowę inwentarską;

◦

27 w obrębie Brennej,

◦

23 w obrębie Górek Wielkich

◦

6 w obrębie Górek Małych;

w 2015 r: 48 na terenie Gminy Brenna a w tym:
◦

42 na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

◦

2 na zabudowę usługową,

◦

2 na nową zabudowę rekreacji indywidualnej,

◦

2 na nową zabudowę produkcyjną;

◦

20 w obrębie Brennej,

◦

24 w obrębie Górek Wielkich,

◦

4 w obrębie Górek Małych;

w 2016 r: 57 na terenie Gminy Brenna a w tym:
◦

54 na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

◦

1 na zabudowę usługową,

◦

2 na nową zabudowę rekreacji indywidualnej;

◦

33 w obrębie Brennej,

◦

20 w obrębie Górek Wielkich,

◦

4 w obrębie Górek Małych;
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Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna 2014-2018

Rok

Ilość
Wszystkich
pozwoleń na
budowę

Ilość wydanych, istotnych pozwoleń na budowę
Brenna

Górki Wielkie

Górki Małe

Razem

2014

27

23

6

56

207

2015

20

24

4

48

174

2016

33

20

4

57

162

2017

30

27

7

64

209

RAZEM

110

94

21

225

752

Ilość wydanych istotnych pozwoleń na budowę w podziale na wsie
70
60
50

Górki Małe
Górki Wielkie
Brenna

Ilość

40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

Rok wydania

W ramach wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, część z nich dotyczyła budowy
więcej niż 1 budynku mieszkalnego (tzw zabudowa deweloperska):
2014:
•

2 pozwolenia na 2 budynki mieszkalne,

2015:
•

1 pozwolenie na 4 budynki mieszkalne,

2016:

•

3 pozwolenia na 2 budynki mieszkalne,

2017:
•

1 pozwolenie na 2 budynki mieszkalne, 6 rekreacji indywidualnej i 9 letniskowych,

•

1 pozwolenie na 6 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,

•

1 pozwolenie na 4 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej.
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Ocena aktualności studium i planów miejscowych Gminy Brenna 2014-2018

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 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,

•

wyczerpują obligatoryjny zakres narzucony przez ustawodawcę.

Nie powodują konieczności wprowadzania zmian.
Przepisy zawarte w dokumencie:

•

są aktualne ale niekompletne,

•

mogą być nieaktualne z uwagi na pojawiające się w późniejszym okresie opracowania,

•

są nieaktualne w stosunku do przepisów ustaw, ale do dnia dzisiejszego nie przyjęto
aktów wykonawczych do tych ustaw, lub nie przyjęto opracowań wynikających z tych
ustaw, nadrzędnych w stosunku do aktów stanowionych przez Gminę.

Mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian.
Przepisy zawarte w dokumencie:

•

są nieaktualne w stosunku do przepisów ustaw posiadających obowiązujące akty
wykonawcze i na podstawie których sporządzono opracowania nadrzędne w stosunku
do aktów stanowionych przez Gminę,

•

nie wyczerpują obligatoryjnego zakresu narzuconego przez ustawodawcę,

•

w stosunku do planów miejscowych – naruszają ustalenia studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego,

w

szczególności

związane

z

przeznaczeniem terenu na poszczególne funkcje.
Powodują konieczność wprowadzenia zmian.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zakres opracowania wg. art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nr uchwały,
Lp

Data
uchwalenia

Podkład
mapowy
rysunku
studium

Zgodność z
aktami i
dokumentami
wyższego rzędu

Zgodny z
aktualną
strategią
rozwoju Gminy.
Po przyjęciu
nowej strategii
należy
powtórnie
analizować
zapisy studium.
Studium

S01

XXI/237/17
13. 07. 2017r.

Mapa
topograficzna
1:10 000.
Brak zapisów
szczeg.
wynikających z
aktualnego
planu
zagospodarowa
nia woj. śl. w
tym dot.
inwestycji celu
publicznego.

Kierunki
Obszary
Kierunki zmian
i zasady
i wskaźniki
w strukturze
ochrony
przestrzennej zagospodarowa
nia
środowiska
Gminy
i w przeznacze i użytkowania i jego zasobów,
ochrony
niu terenów, w terenów, w tym
tereny
przyrody,
tym
wyłączone
krajobrazu
wynikające z
kulturowego
audytu
spod zabudowy
i uzdrowisk
krajobrazoweg
o.

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

Kierunki
rozwoju
systemów
komunikacji
i infrastruktury
technicznej

Obszary, na
Obszary, na
których
których
rozmieszczone rozmieszczone
będą
będą
inwestycje celu inwestycje celu
publicznego
publicznego
o znaczeniu
o znaczeniu
ponadlokalnym
lokalnym
(wpisane do
planu
województwa
śląskiego)
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Spełnia zakres.

Nieaktualne
strefy ochronne
ujęcia wód
podziemnych
w Pogórzu

Nieuwzgl.
aktualizacja
Gminnej
Ewidencji
Zabytków

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

Kierunki
i zasady
kształtowania
rolniczej
i leśnej
przestrzeni
produkcyjnej

Brak
bezpośredniego
wpisu
inwestycji dot.
przebudowy
drogi
wojewódzkiej
nr 942.
Studium
przewiduje
jednak
utrzymanie
przebiegu
drogi w
granicach
Gminy.

Spełnia zakres.
Na dzień
sporządzenia
analizy audyt
krajobrazowy
dla woj.
śląskiego nie
został przyjęty

Obszary, dla
których
obowiązkowe
jest
sporządzenie
planu
miejscowego,
w tym obszary
wymag. scaleń
i podziałów a
także obszary
przestrzeni
publicznej

Spełnia zakres.

Spełnia zakres

Brak
inwestycji:
„Budowa sieci
dróg/tras
rowerowych”.

Brak
inwestycji:
„Budowa
centrów
przesiadkowyc
h”.

Obszary
szczególnego
zagrożenia
powodzią oraz
obszary osuwa
nia 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,
rekultywacji lub
remediacji

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Granice
terenów
zamkniętych
i ich stref
ochronnych

Inne obszary
problemowe, w
zależności od
uwarunkowań i
potrzeb
zagospodarowani
a występ.w
Gminie

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Obszary
zdegradowane

Uwzględniono
obszary
osuwiskowe
wg SOPO

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak obszarów
szczególnego
zagrożenia
powodzią.

Nie dotyczy.

Do dnia
opracowania
analizy nie
sporządzono
map
zagrożenia
powodz. i
ryzyka
powodz.
obejmujących
obszar Gminy
Brenna.
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zakres opracowania wg. art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nr uchwały,
Lp.
data uchwalenia

Plan dla całej
Gminy

P01

XXIV/198/04

Podkład mapowy
rysunku planu

Mapa
topograficzna
1:10000.

Zgodność
z ustaleniami
Studium w zakresie
przeznaczenia
terenów.

Niezgodny z
ustaleniami studium

Zgodność z
przepisami
wyższego rzędu

-

16.09.2004r.

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

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

Zasady ochrony
i kształtowania
ładu
przestrzennego

Spełnia zakres.

Zasady ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu

Zasady
kształtowania
krajobrazu

Nieaktualne
granice złóż,
terenów i
obszarów
górniczych,
obszarów objętych
formami ochrony
przyrody.
Nieaktualny
wykaz pomników
przyrody.

Zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz
dóbr kultury
współczesnej

Nieaktualne
wykazy obiektów
zabytkowych
chronionych
ustaleniami planu.
Brak wykazu dóbr
kultury
współczesnej.

Wymagania
wynikające
z potrzeb
kształtowania
przestrzeni
publicznych

Brak ustaleń.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.
Mapa ewidencyjna
1:2880.
Zmiana planu dla
5 obszarów

P02

XII/55/2007
13.09.2007r.

Zmiana planu dla
6 obszarów „A”

P03

Mapa ewidencyjna
1:2000.

Mapa ewidencyjna
1:1000

XXXVII/329/10

Zgodny z ustaleniami
studium.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Brak informacji o
położeniu w
obszarze Natura
2000.
-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.
Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

1:2000.
28.04.2010 r.

Zmiana planu dla
4 obszarów „B”

P04

XXXVI/315/10

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

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

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Brak ustaleń.

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

10.03.2010 r.
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Brak wskazania do
jakiej grupy
terenów wg
rozporządzenia
należą tereny
chronione przed
hałasem.
-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Nie dotyczy

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

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

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Mapa ewidencyjna
1:1000.

Parametry
i wskaźniki
kształtowania
zabudowy oraz
zagospodarowania
terenu, w tym linie
zabudowy, udział
powierzchni
biologicznie
czynnej,
maksymalną
wysokość ,
gabaryty obiektów
i wskaźniki
intensywności
zabudowy oraz
minimalną ilość
miejsc
parkingowych

Granice i sposoby
zagospodarowania
terenów lub
obiektów
podlegających
ochronie (tereny
górnicze, tereny
zalewowe
i osuwiskowe,
krajobrazy
priorytetowe)

Szczegółowe
zasady i warunki
scalania i podziału
nieruchomości

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

Brak ustaleń.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

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

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

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

Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Spełnia zakres.

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

Sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowania
, urządzania
i użytkowania
obiektów

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

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Brak ustalenia
szerokości frontów
działek.

Spełnia zakres.
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Nr uchwały,
Lp.
data uchwalenia

Zmiana planu dla
2 obszarów „C”

P05

Podkład mapowy
rysunku planu

Mapa ewidencyjna
1:1000

XXXVI/316/10

Zgodność
z ustaleniami
Studium w zakresie
przeznaczenia
terenów.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Zgodność z
przepisami
wyższego rzędu

-

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

Spełnia zakres.

Zasady ochrony
i kształtowania
ładu
przestrzennego

Spełnia zakres.

1:2000.
10.03.2010 r.

Zmiana planu dla
2 obszarów „D”

P06

XXXVI/317/10

P07

Mapa ewidencyjna
1:1000.

Zgodny z ustaleniami
studium.

-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Mapa zasadnicza
1:1000.

-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Mapa zasadnicza
1:1000.

-

XL/353/10

P10

Spełnia zakres.

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

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Mapa ewidencyjna
1:2000.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zgodny z ustaleniami
studium.

XXIV/268/13

Spełnia zakres.

Brak ustaleń.

Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowania
, urządzania
i użytkowania
obiektów

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

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Osuwiska
niezgodne z
SOPO.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Zapisy dot.
sposobu
odprowadzenia
ścieków z
terenów w
granicach
aglomeracji.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

-

-

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Szczegółowe
zasady i warunki
scalania i podziału
nieruchomości

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

Spełnia zakres.

06.06.2013 r.
Zmiana planu dla
terenów
komunikacyjnych
w Leśnicy

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Granice i sposoby
zagospodarowania
terenów lub
obiektów
podlegających
ochronie (tereny
górnicze, tereny
zalewowe
i osuwiskowe,
krajobrazy
priorytetowe)

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Zm. planu zales.
XXIV/267/13

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy,
gabarytów
obiektów.

Zgodny z ustaleniami
studium.

09.09.2010 r.

P09

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.

Wymagania
wynikające
z potrzeb
kształtowania
przestrzeni
publicznych

Zgodny z ustaleniami
studium.

09.09.2010 r.

P08

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

Zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz
dóbr kultury
współczesnej

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

XL/354/10

Zmiana planu
przy ul. Zalesie

Zasady
kształtowania
krajobrazu

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

10.03.2010 r.

Zmiana planu dla
cmentarza

Zasady ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu

Parametry
i wskaźniki
kształtowania
zabudowy oraz
zagospodarowania
terenu, w tym linie
zabudowy, udział
powierzchni
biologicznie
czynnej,
maksymalną
wysokość ,
gabaryty obiektów
i wskaźniki
intensywności
zabudowy oraz
minimalną ilość
miejsc
parkingowych

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

06.06.2013 r.
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Nr uchwały,
Lp.
data uchwalenia

Zmiana planu dla
7 obszarów

P11

XXIV/269/13

Podkład mapowy
rysunku planu

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zgodność
z ustaleniami
Studium w zakresie
przeznaczenia
terenów.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Zgodność z
przepisami
wyższego rzędu

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

Zasady ochrony
i kształtowania
ładu
przestrzennego

-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

-

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

06.06.2013 r.

P12

Zmiana planu w
rejonie ul.
Harcerskiej
XXV/281/13

Mapa zasadnicza
1:1000.

Zasady ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu

Zasady
kształtowania
krajobrazu

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz
dóbr kultury
współczesnej

Wymagania
wynikające
z potrzeb
kształtowania
przestrzeni
publicznych

Parametry
i wskaźniki
kształtowania
zabudowy oraz
zagospodarowania
terenu, w tym linie
zabudowy, udział
powierzchni
biologicznie
czynnej,
maksymalną
wysokość ,
gabaryty obiektów
i wskaźniki
intensywności
zabudowy oraz
minimalną ilość
miejsc
parkingowych

Brak wszystkich
obiektów
zabytkowych
ujętych w GEZ.

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Zgodny z ustaleniami
studium.

Granice i sposoby
zagospodarowania
terenów lub
obiektów
podlegających
ochronie (tereny
górnicze, tereny
zalewowe
i osuwiskowe,
krajobrazy
priorytetowe)

Szczegółowe
zasady i warunki
scalania i podziału
nieruchomości

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

Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowania
, urządzania
i użytkowania
obiektów

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

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak wskaźników
intensywności
zabudowy.

29.08.2013 r.

P13

Plan w rejonie ul.
Sportowej i
Malinowej
VIII/86/15

Mapa zasadnicza
1:1000.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.

Nie dotyczy.

Spełnia zakres.

Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

Zgodny z ustaleniami
studium.

26.11.2015 r.

P14

Plan dla stacji
narciarskiej
Świniorka
XXII/250/17

Mapa zasadnicza
1:1000

Zgodny z ustaleniami
studium.

Spełnia zakres.

Spełnia zakres.
Brak określenia
zasad
kształtowania
krajobrazu.

21.09.2017r.
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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). Najbardziej nieaktualny jest obowiązujący plan miejscowy z
2004 r., obejmujący obszar niemal całej Gminy, a najbardziej aktualne plany z 2015 i 2017 r.

2.

Utratę aktualności dokumentu powoduje najczęściej 1-2 czynników. 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).

3.

Wszystkie, obowiązujące plany i zmiany planu a także studium nie zawierają ustaleń
dotyczących zasad kształtowania krajobrazu. Na dzień opracowania analizy Zarząd Województwa
Śląskiego nie przyjął audytu krajobrazowego, zatem braku tych ustaleń nie należy traktować jako
czynnika powodującego dezaktualizację studium i planów a jedynie jako wskazanie problemu,
który może pojawić się w przyszłości.

4.

Opracowaniami, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących
dokumentach są Gminna Ewidencja Zabytków wraz z aktualizacją oraz opracowanie Państwowego
Instytutu Geologicznego dotyczące występowania osuwisk na terenie Gminy, wykonane w ramach
Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. Konieczne będzie uwzględnienie w studium i planach
miejscowych

obszarów

szczególnego

zagrożenia

powodzią,

na

podstawie

obecnie

opracowywanych map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Wody Polskie przewidują opracowanie
takich map dla obszaru Gminy Brenna w połowie 2019 r.
5.

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,

7.

•

niezgodność wyznaczonych obszarów osuwiskowych z SOPO,

•

brak ustaleń dot. zasad kształtowania krajobrazu.
Jakość materiałów kartograficznych wykorzystanych do sporządzenia rysunków jest

zadowalająca, jednakże sama treść podkładu mapowego uległa dezaktualizacji. Plan miejscowy z
2004 r. sporządzony na kopii mapy topograficznej w skali 1:10 000 wymaga aktualizacji.
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4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Obecnie obowiązujące studium z 2017 r. pod względem formalno–prawnym i merytorycznym
jest aktualne, z zastrzeżeniami przedstawionymi poniżej.
1.

Nie

zawiera

literalnie

wprowadzonych

inwestycji

celu

publicznego

o

znaczeniu

ponadlokalnym, których realizacja wynika z planu zagospodarowania województwa śląskiego:
„Budowa sieci dróg/tras rowerowych”.
„Budowa centrów przesiadkowych”.
Z uwagi na położenie i walory turystyczne gminy, inwestycje związane z budową sieci dróg i
tras rowerowych realizowane są od wielu lat w oparciu o indywidualne ustalenia inwestora i zarządcy
lasów i właścicieli terenów. Studium nie wprowadza żadnych zakazów lub ograniczeń mogących
wpłynąć negatywnie na dalszy rozwój sieci tras rowerowych na terenie Gminy, postuluje ich dalszy
rozwój

i

umożliwia

ich

wyznaczanie

na

etapie

sporządzania

planów

zagospodarowania.

Uwarunkowania wewnętrzne Gminy nie rodzą konieczności budowy centrów przesiadkowych
2. W studium nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią, z uwagi
na brak na etapie jego sporządzania map ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego, które
wg informacji PGW Wody Polskie, dla obszaru Gminy Brenna zostaną opracowane w połowie 2019 r..
a które w myśl przepisów ustawy prawo wodne stanowią podstawę do wyznaczenia obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią w studium i w planie. Wprowadzono zapisy umożliwiające
w przyszłych planach miejscowych wrysowanie tych obszarów bez naruszenia ustaleń studium.
3. Obowiązujące studium nie uwzględnia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Z uwagi na
niewielki zakres zmian w GEZ, aktualizację studium w tym zakresie należy uwzględnić przy kolejnej
edycji dokumentu, jeśli kolejna analiza aktualności wykaże jego dezaktualizację.
4. Dezaktualizacji uległy granice stref ochronnych ujęcia wód podziemnych w Pogórzu,
zgodnie z rozporządzeniem nr 5/2017 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Pogórzu k/Skoczowa (Dz. U. Woj. Śl. 2017
poz. 3070). Rozporządzenie jest aktem prawa miejscowego i jest nadrzędne w stosunku do ustaleń
studium.
5. Studium może wymagać aktualizacji w odniesieniu do składanych przez inwestorów
wniosków o zmianę planu miejscowego.
ZAKRES WYMAGANYCH ZMIAN:
Nie określa się szczegółowego zakresu wymaganych zmian z uwagi na aktualność dokumentu
uchwalonego w 2017 r. Przy kolejnej aktualizacji studium należy wprowadzić obszary szczególnego
zagrożenia powodzią w oparciu o materiały PGW Wody Polskie, zaktualizować wykaz obiektów
zabytkowych oraz zweryfikować zapisy studium w odniesieniu do innych aktów prawa miejscowego
wydawanych na wyższym szczeblu wojewódzkim i krajowym. Należy na bieżąco monitorować ilość
wniosków składanych o zmianę studium i planu miejscowego a w przypadku stwierdzenia ich znacznej
ilości powtórnie sporządzić analizę aktualności studium i planów.
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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:
•

niezgodność przyjętych oznaczeń z rozporządzeniem w sprawie zakresu planu,

•

brak wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenów przeznaczonych pod komunikację.

•

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.

Plany uchwalone w roku 2015 i 2017 są aktualne i nie wymagają wprowadzania zmian.

Nie analizuje się projektów planów będących obecnie w fazie opracowania. Należy uwzględnić
zmiany wynikające z aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. W planie zagospodarowania dla
Górek Wielkich należy uwzględnić nowe granice stref ochronnych ujęcia wód podziemnych w
Pogórzu.
SZCZEGÓŁOWE ZAPISY STUDIUM DO UWZGLĘDNIENIA W PLANACH MIEJSCOWYCH:
Studium zawiera ustalenia o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
„1. Gmina Brenna posiada możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

− energia słoneczna,
− energia geotermalna,
− energia wodna.
2. Na całym obszarze gminy przewiduje się możliwość wykorzystania dostępnych źródeł energii
odnawialnej, pod warunkiem, że moc urządzeń wytwarzających energię z tych źródeł nie będzie
większa niż 100 kW, za wyjątkiem obszaru wskazanego do lokalizacji urządzeń do produkcji energii z
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odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefą ochronną. Przykładami
wykorzystania energii odnawialnej, mogą być:

− instalacja ogniw słonecznych,
− instalacje wykorzystujące energię cieplną gruntu,
− wykonanie odwiertów wód geotermalnych i realizacja basenów termalnych,
− realizacja małych elektrowni wodnych na Brennicy i Leśnicy - poza obszarami chronionymi na mocy
ustawy o ochronie przyrody,

− turbiny kogeneracyjne w obiektach usługowych wykorzystujących olej roślinny.
3. Wykorzystanie wód geotermalnych i energii rzecznej możliwe jest w przyszłości, przy spełnieniu
wymagań ochrony środowiska, w dostosowaniu do szczegółowych lokalizacji i określeniu w planie
miejscowym.”
W nowych planach zagospodarowania należy uwzględnić ww. zapisy, umożliwić realizację instalacji
zbiorczych i indywidualnych, w dostosowaniu do zapisów studium i aktów prawnych wyższego rzędu.
Lokalizacja poszczególnych instalacji powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania i być poprzedzona
stosowną analizą dotyczącą zasadności inwestycji, wpływu na środowisko naturalne, bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców. Nie powinna powodować pogorszenia jakości środowiska przyrodniczego ani
negatywie wpływać na krajobraz, ani też powodować pogorszenia jakości warunków mieszkaniowych
otoczenia.
Studium zawiera ustalenia dotyczące realizacji nowych urządzeń małej retencji oraz nowego zbiornika
wody w Brennej Bukowej na zbiegu potoków Niedźwiedzi i Polczany. Z uwagi na tę strategiczną
z punktu widzenia Gminy inwestycję mającą zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w wodę użytkową,
rekomenduje

się

podjęcie

działań

zmierzających

do

wprowadzenia

inwestycji

do

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy.
ZAKRES WYMAGANYCH ZMIAN:
Konieczne jest kompleksowe podejście do sposobu wprowadzania zmian w dokumentach. 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. Należy wziąć
pod uwagę położenie gminy w obrębie aglomeracji Skoczów i dostosować zapisy dot. gospodarki
wodno-ściekowej do obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
Przy ustalaniu priorytetowych obszarów, dla których sporządzony zostanie nowy plan miejscowy,
należy kierować się ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków na etapie sporządzania studium.
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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:

Rok uchwalenia

Powierzchnia obszaru

planu/zmiany planu
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017

objętego zmianą (ha)
138
41
15
0.9
10

W okresie analizy (2014-2018 uchwalono dwa nowe plany zagospodarowania obejmujące
obszar o powierzchni ok. 11 ha). Postępy w uchwalaniu nowych planów zagospodarowania w okresie
analizy (2014-2018) przedstawia poniższy pasek postępu:
Obszar całej Gminy Brenna 9561 ha
Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowych planów zagospodarowania podjęto dla
obszarów o łącznej powierzchni 2642 ha. Uchwałami objęty jest obszar całego sołectw Górki Wielkie i
Górki Małe (nowy plan ma na celu przede wszystkim umożliwienie realizacji nowych inwestycji w
zakresie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, w nawiązaniu do pozytywnie rozpatrzonych
wniosków na etapie sporządzania obowiązującego studium), niewielkie tereny w Leśnicy
(zaspokojenie lokalnych potrzeb) a także obszar Góry Kotarz (umożliwienie realizacji inwestycji
związanych z budową Centrum Aktywnego Wypoczynku).

Rok rozpoczęcia

Powierzchnia obszaru

prac nad planem
2014
2015
2016
2017

objętego planem
1742
ok. 900
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Należy stwierdzić 40% postęp w opracowywaniu projektów nowych planów w stosunku do
poprzedniego

okresu

analizy

(2010-2014).

Postępy

w

opracowywaniu

nowych

planów

zagospodarowania w okresie analizy (2014-2018) przedstawia poniższy pasek postępu:

Obszary objęte
uchwałami
o
przystąpieniu
sporządzenia planu
(2014-2018) 2642 ha

do

Obszar całej Gminy Brenna 9561 ha

W okresie poddanym analizie (2014-2018) odstąpiono od sporządzania zmian planów
zagospodarowania w rejonie ul. Partyzantów, Miodowej i Góreckiej w Brennej (ok. 5 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
2000 m2. Nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.

Sporządzenia planu wymagają obszary ukierunkowane w studium 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
Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jest aktualne z zastrzeżenie m pkt 4.2. W okresie programowania (2018-2022) przewiduje się, że
może nastąpić konieczność wprowadzenia zmian w studium wynikających z(e):
•

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

•

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,

•

innych uwarunkowań niemożliwych do przewidzenia w okresie sporządzania oceny.
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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. Możliwe jest także podjęcie prac nad nowym
studium obejmującym obszar całej Gminy, w przypadku stwierdzenia jego nieaktualności,
poprzedzonego opracowaniem nowej oceny aktualności.

6.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia 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 3 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.
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 i nowych planów
w dostosowaniu do bieżących potrzeb a także zmiany w warstwie tekstowej planów.
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W odniesieniu do ustaleń 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: 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 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 2018. 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 uwzględnić gminne, powiatowe
i wojewódzkie opracowania pozaplanistyczne, mogące mieć wpływ na kształt planów na terenie
Gminy, w tym m.in:
•

programy ochrony środowiska,

•

programy zaopatrzenia w energię,

•

programy ochrony przed hałasem,

•

akty prawa miejscowego stanowione na szczeblu wojewódzkim i krajowym,

•

program małej retencji dla województwa śląskiego,

•

plany ochrony obszarów objętych przepisami ustawy o ochronie przyrody.

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

kompletność wymaganych ustawą wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,

•

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,
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•

ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania obiektów,

•

ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu.

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, podjęcie
prac nad sporządzeniem projektu

Przewidywane zakończenie prac
i uchwalenie planu

2019

2022

2022

2024

Brenna Spalona
Brenna Centrum
Brenna Bukowa
Brenna Leśnica
Brenna Hołcyna

Docelowy stan pokrycia Gminy planami miejscowymi przedstawiono na załączniku nr 2 do
Oceny: „Docelowy stan pokrycia planami miejscowymi”.
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Załączniki graficzne:
Załącznik Nr-1: „Aktualny stan pokrycia Gminy planami miejscowymi”.
Załącznik Nr-2: „Docelowy stan pokrycia Gminy planami miejscowymi”.
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