
UCHWAŁA NR XLV/326/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Żarów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, z  uwzględnieniem decyzji zamieszczonych 
w rejestrach oraz wniosków w sprawie zmiany studium i planów miejscowych, dokonano całościowej oceny 
aktualności studium i planów miejscowych.

§ 2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uznaje się, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 
zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. z późn. zm. jest 
nieaktualne. Tym samym wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz aktualizacji w oparciu 
o bieżący i prognozowany stan gminy, jej potencjał oraz politykę przestrzenną gminy.

§ 4. W związku z uznaniem nieaktualności studium, o którym mowa w § 3 uchwały należy podjąć działania 
zmierzające do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Żarów.

§ 5. Uznaje się, że wszystkie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają 
weryfikacji, a następnie koniecznej aktualizacji pod względem zgodności z przepisami prawa. Aktualność 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie weryfikowana w drodze 
opracowania nowego Studium o którym mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawa prawna 
 

Art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. 
zm.): 
1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie pro-
gramy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 
mowa w art. 57ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii 
gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 
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, o których mowa w art. 27. 3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, 
rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepi-
sów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust.  1. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację wymagań art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), który nakłada na Burmistrza obowią-
zek dokonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i pla-
nów miejscowych poprzez sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenę postępów 
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnich planów ich sporządzania.   

Co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej Burmistrz przedstawia wyniki tych analiz Radzie, po uzy-
skaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistycznej, która podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miej-
scowych, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planów miejscowych z wymogami wynikającymi 
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy. 
  
 

1.2. Cel opracowania 
 

Celem opracowania jest ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Żarów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w szczególności w kontekście: 

 analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; 
 wzajemnej zgodności dokumentów planistycznych gminy, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Żarów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. z późniejszą zmianą XI/92/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 7 lipca 2015 r.  
oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 zapisów aktualnej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą opizp; 

 ruchu inwestycyjnego badanego na podstawie wydanych pozwoleń na budowę oraz składanych wniosków o 
zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Analiza powyższych dokumentów umożliwi ocenę potrzeb zmian w planach miejscowych i studium, zoptyma-

lizowanie działań w zakresie planowania przestrzennego w gminie oraz określenie wieloletniego planu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ocena aktualności studium i planów miejscowych jest istotnym elementem prowadzenia racjonalnej 
gospodarki przestrzennej na obszarze gminy. Jej opracowanie nie powinno stanowić jedynie 
formalnego spełnienia wymogu przepisu ustawowego przez Burmistrza, wynikającego z treści art. 32 ustawy 
opizp, lecz pozwolić odpowiedzieć na kluczowe pytania: 
 czy kierunki polityki przestrzennej określone w studium pozostają wciąż aktualne i czy pozwalają 

na tworzenie i aktualizację – w miarę bieżących potrzeb – planów miejscowych (w kontekście wymogu zacho-
wania spójności / zgodności studium i planów miejscowych)? 
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 jaki jest stan pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy oraz czy jest to adekwatne w stosunku do aktual-
nych potrzeb inwestycyjnych w gminie? 

 jaka jest aktywność inwestorów na obszarze gminy? 
 

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli na określenie priorytetowych działań w zakresie aktualizacji 
obecnych dokumentów planistycznych: kierunkowo - strategicznych (studium) oraz realizacyjno - narzędziowych 
(plany miejscowe) a także na odpowiednie zaprogramowanie budżetu samorządu oraz ustalenie harmonogramu 
niezbędnych działań.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na dezaktualizację dokumentów planistycznych są przede wszystkim: 
 zmiany przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej oraz przepisów odrębnych, 
 zmiany w strukturze własności (obrót nieruchomościami, podziały nieruchomości) oraz wynikające z nich nowe 

zapotrzebowanie inwestycyjne, 
 przemiany gospodarcze oraz wynikające z nich nowe potrzeby gminy, mieszkańców oraz inwestorów. 

 
 

1.3. Zakres opracowania 
 
Niniejsza Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Żarów została 
sporządzoną przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2017 r.  

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym jakie zaszły na terenie Gminy przeanalizowano w oparciu o: 
 zbiorcze zestawienia dotyczące gruntów w latach 2012 – 2017, 
 pozwolenia na budowę wydane w latach 2013 - 2017 , 
 wnioski o zmianę studium złożone w latach 2010 – 2017, 
 wnioski o zmianę planów miejscowych złożone w latach 2010 – 2017, 
 podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium,  
 podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
 nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
 obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
 obowiązujące przepisy prawa. 

W oparciu o powyższe dokonano oceny aktualności studium i planów, określono obszary wymagające działań 
planistycznych oraz zaproponowano wieloletni program sporządzania i uchwalania planów miejscowych. 
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2. Analiza przepisów z zakresu planowania przestrzennego 
 

2.1. Analiza  przepisów odrębnych w kontekście planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

 
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 774 2015.09.11)  
Istotną zmianą ustawy jest konieczność uwzględnienia w planach miejscowych wyników audytu krajobrazo-

wego opracowanego dla województwa oraz obowiązek uzgadniania ich z zarządem województwa. Rady gmin mogą 
uchwalać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 
a także warunki i zasady sytuowania szyldów, zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych na obszarze całej gminy. Obowiązek dostosowania istniejących obiektów małej architektury, ogrodzeń 
oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych będzie nie krótszy niż 12 miesięcy od wejścia w życie uchwały. W 
ten sposób gminy będą dysponować możliwością tworzenia nowego aktu prawa miejscowego oraz ustalaniem kar w 
przypadku nie stosowania się do uchwały, która wprowadziła dodatkowe wymagania w zakresie ochrony krajobrazu.  

 
 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 379 2014.04.08)  
Przepisy tej zmiany wykreśliły definicje pojęć: obszaru problemowego, obszaru wsparcia i obszaru metropo-

litalnego wprowadzając jednocześnie pojęcia obszaru funkcjonalnego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 6a przez obszar 
funkcjonalny należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania 
konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych tere-
nów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.  

Celem zmian jest dążenie do koncentracji wydatkowania środków pomocowych UE i kierowaniu pomocy na 
zidentyfikowane geograficznie obszary wykraczające poza granice jednej gminy. Przykładem relacji społecznych i 
gospodarczych jest gmina dużego miasta, która „wytworzyła” relacje z obszarami leżącymi poza jej administracyj-
nymi granicami. Przedmiot planowania interwencji opierać się ma na wynikach analiz powiązań funkcjonalnych mię-
dzy gminami, identyfikacji ich trwałych relacji, następnie delimitacji „obszaru funkcjonalnego” będącego przedmiotem 
interwencji. W odrębnym Rozdziale 4a ustawy kompleksowo zawarto regulacje dotyczące obszarów funkcjonalnych.  

W art. 49a dokonano rozróżnienia obszarów funkcjonalnych w odniesieniu do poszczególnych szczebli pla-
nowania przestrzennego. Wyznaczanie obszarów przypisano odpowiednim szczeblom dysponującym kompeten-
cjami w zakresie planowania przestrzennego dla danego poziomu. Wskazano obszary funkcjonalne o znaczeniu 
ponadregionalnym, o znaczeniu regionalnym oraz o znaczeniu lokalnym. Ich wyznaczenie odbywa się w dokumen-
tach planistycznych danego poziomu, w przypadku obszarów o znaczeniu lokalnym – w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzono obowiązek określania zasad zagospodarowa-
nia obszarów funkcjonalnych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju obszarów funkcjonalnych. Natomiast wyznaczenie obszarów funkcjonalnych o zna-
czeniu lokalnym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest obligato-
ryjne.  

W art. 49c określono warunki wyznaczania obszarów funkcjonalnych, dotyczące ciągłości i zwartości wyzna-
czanego obszaru oraz dostępności danych wskaźnikowych. Brak jest jednak wskazań dotyczących celu i metodologii 
wyznaczania obszarów o znaczeniu lokalnym poza ogólnym wskazaniem, że pojęcie „problemów” rozwiązywanych 
w ramach obszaru nie ogranicza się tylko do wymiaru przestrzennego, ale obejmuje całość złożonych procesów 
rozwojowych, w tym społecznych i gospodarczych. 
 
 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1777 2015.11.16)  

Kolejną zmianą legislacyjną, mającą wpływ na kształt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, jest wejście w życie w dniu 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1777). Samorządy gminne dostały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez możliwość opracowania gminnego programu rewitalizacji, który jest 
podstawą do stosowania specjalnych rozwiązań ustawowych – Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowego 
planu rewitalizacji. Ustawa ta umożliwia realizację procesu rewitalizacji przez gminy, poprzez przyjęcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego poszerzonego o ustalenia realizacyjne w części dotyczącej działań typowo 
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planistycznych bądź inwestycyjnych (zmiana struktury funkcjonalnej obszaru, realizacja inwestycji budowlanych, 
urządzenie przestrzeni publicznych). Ustawa wprowadza liczne, ważne zmiany m.in. w art. 10 ustawy dot. zasad 
lokalizacji nowej zabudowy, uwzględniania potrzeb i możliwości rozwoju gminy poprzez obowiązek sporządzania 
analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych, bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę; oraz sprawdzania możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruk-
tury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy. 

 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1434 2015.10.06) - wprowadza zapisy dotyczące zasad lokalizacji zakładów o zwięk-
szonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe; 

 
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 

2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28) – dotyczy zmian w przypadku lokalizacji inwestycji na mocy decyzji o warun-
kach zabudowy. 

 
 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zmieniona  ustawami z dnia 27 września 2013 r. oraz  z dnia 11 lipca 

2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 
1133 2015.01.01) – zmienia kompetencje organów  administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych 
złóż kopalin i wód podziemnych czy terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

 
 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 961 

2016.07.16) – wprowadza obowiązek lokalizacji elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustala odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: 
pomiędzy elektrownią wiatrową – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa. 

 
 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 

2014 nr 0 poz. 768 2014.08.10)  
Uchyla art. 5 ust. 3, 4 art. 6 oraz inne przepisy ustawy dotyczące deregulacji zawodu  urbanisty oraz osób 
mogących projektować samodzielnie przestrzeń w skali regionalnej i lokalnej. 

 
 Na szczególną uwagę zasługuje także zmiana wprowadzona zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne Dz.U. 2017 nr 0 poz. 730 2017.04.07: wprowadza m.in. 
 warunki na jakich uzyskuje się uzgodnienie planowanej zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
 obowiązek wystąpienia o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności 

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z zarządem związku metropolitalnego 
w zakresie jego zgodności z ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
związku metropolitalnego, z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa 
w art. 48 ust. 1, i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy 
i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Ustala także ob-
owiązek uzgodnienia projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu poło-
żonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; 

 

2.2. Analiza zmian w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym 

 
Przez ostatnie lata zaszło bardzo wiele zmian w przepisach regulujących sferę planowania przestrzennego w 

Polsce. Wynikało to z konieczności dostosowania przepisów prawa do regulacji unijnych a także potrzeb wewnętrz-
nych. Zmiany przepisów odrębnych w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rodzą 
dalekosiężne konsekwencje dla przepisów tej ustawy. Najistotniejsze zmiany legislacyjne, które zaszły w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ciągu 10 ostatnich lat zostały zamieszczone w poniższej tabeli. 
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Tab.1. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2007 - 2017 
Lp Regu-

lacja 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym – stan na 2010 r. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym – stan na 2017 r. 

Zmiana 
przepisów 

1 art. 1 
ust 2 
pkt 10 

Brak regulacji w tym zakresie Wprowadza obowiązek uwzględnienia potrzeb w 
zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w 
szczególności sieci szerokopasmowych, 

+ 

2 art. 1 
ust 2 
pk. 11: 

Brak regulacji w tym zakresie Zapewnia udział społeczeństwa nad studium i  
planem miejscowym, w tym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; 

+ 

3 art. 1 
ust 2 
pkt 12: 

Brak regulacji w tym zakresie Zapewnia zachowanie jawności i przejrzystości 
procedur planistycznych 

+ 

4 art. 1 
ust 2 
pkt 13 

Brak regulacji w tym zakresie Zapewnia uwzględnienie potrzeby zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zao-
patrzenia ludności 

+ 

5 art. 2 
pkt 5 

Brzmienie: „inwestycja celu publicznego” - należy 
przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, woje-
wódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o 
których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 
1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz.1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, 
poz. 15); 

Brzmienie: należy przez to rozumieć działania o 
znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 
(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także 
krajowym (obejmującym również inwestycje 
międzynarodowe i ponadregionalne), oraz me-
tropolitalnym (obejmującym obszar metropoli-
talny) bez względu na status podmiotu podejmu-
jącego te działania oraz źródła ich finansowania, 
stanowiące realizację celów, o których mowa w 
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 

+ 

6 art. 2 
pkt 6a 

Brak regulacji w tym zakresie Wprowadza definicję obszaru funkcjonalnego – 
przez co należy rozumieć obszar szczególnego 
zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub 
występowania konfliktów przestrzennych, stano-
wiący zwarty układ przestrzenny składający  się 
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakte-
ryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i 
przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju 

+ 

7 art. 2 
pkt. 6b 

Brak regulacji w tym zakresie Wprowadza definicję „miejskiego obszaru funk-
cjonalnego ośrodka wojewódzkiego” –przez co 
należy rozumieć typ obszaru funkcjonalnego 
obejmującego miasto będące siedzibą władz sa-
morządu województwa lub wojewody oraz jego 
bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funk-
cjonalnie; 

+ 

8 art. 2 
pkt 7, 
8,9  

Definiowały pojęcia: „obszar problemowy” „obszar 
wsparcia” oraz „obszar metropolitalny 

Uchyla definicje: „obszar problemowy” „obszar 
wsparcia” oraz „obszar metropolitalny 

+ 

9 art. 2 
pkt. 13 

Brzmienie: „uzbrojeniu terenu” - należy przez to ro-
zumieć urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami; 

Zmienia definicję „uzbrojenia technicznego”: ak-
tualnie należy przez to rozumieć drogi, obiekty 
budowlane, urządzenia i przewody, o których 
mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

+ 

10 art.2 pkt 
16a-16f 

Brak regulacji w tym zakresie Wprowadza nowe definicje pojęć: w art. 2 pkt. 
16a „reklamy”, w art. 2 pkt. 16b „tablicy reklamo-
wej”, w art. 2 pkt. 16c „urządzenia reklamo-
wego”, w art. 2 pkt. 16d „szyldu”, w art. 2 pkt. 
16e „krajobrazu”, w art. 2 pkt. 16f „krajobrazu 
priorytetowego”,  

+ 

11 art. 4 
ust. 4 

Brak regulacji w tym zakresie Odwołuje się do ust. 3 art. 4 ustawy, w obecnym 
brzmieniu: ust. 3 nie stosuje się do 
terenów zamkniętych ustalanych przez ministra 
właściwego do spraw transportu 

+ 

12 art. 5 Brzmienie: Opracowywanie projektów planów  zago-
spodarowania przestrzennego województwa, stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego jest projektowa-
niem zagospodarowania przestrzennego, odpowied-
nio w skali regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 

Zmieniły się kompetencje osób , które mogą 
sporządzać projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

+ 
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ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa oraz urbanistów 13(Dz.U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052). 

13 art. 9 
ust. 3a 

Brak regulacji w tym zakresie W przypadku zmiany studium wprowadza  wy-
magania dokonania, zarówno w części teksto-
wej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu 
do wszystkich treści, które w wyniku wprowa-
dzonej zmiany przestają być aktualne, w szcze-
gólności zmian w zakresie określonym w art. 10 
ust. 1; 

+ 

14 art. 10 
ust. 1 
pkt 4a 

Brak regulacji w tym zakresie Wymaga uwzględnienia  rekomendacji i wnio-
sków zawartych w audycie krajobrazowym lub 
określenia przez audyt krajobrazowy granic kra-
jobrazów priorytetowych 

+ 

15 art. 10 
ust. 1 
pkt 7 

Brzmienie: w studium uwzględnia się uwarunkowa-
nia wynikające z  potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy 

Brzmienie: w studium uwzględnia się uwarunko-
wania wynikające z  potrzeb i możliwości roz-
woju gminy, uwzględniających w szczególności: 
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i spo-

łeczne  
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględnia-

jące, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 
ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 
ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wyko-
nania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, 
służących realizacji zadań własnych gminy,  

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę;  

+ 

16 art. 10 
ust. 1  
pkt 15 

Brak regulacji w tym zakresie Dotyczy obowiązku uwzględnienia wymagań do-
tyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

+ 

17 art. 10 
ust. 2  
pkt 1 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności: 
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów 

Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: uwzględniające bilans terenów przeznaczo-
nych 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 wy-
nikające z audytu krajobrazowego, 
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodaro-
wania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłą-
czone spod zabudowy; 

+ 

18 art. 10 
ust. 2  
pkt 2 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności: 
kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania 
oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone 
spod zabudowy  -  

Uchylony + 

19 art. 10 
ust. 2  
pkt 8 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności: 
obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na podstawie przepisów odrębnych, w tym ob-
szary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-
działu nieruchomości, a także obszary rozmieszcze-
nia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
1)powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicz-
nej; 
1) uchylone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: obszary, dla których obowiązkowe jest spo-
rządzenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na podstawie przepisów od-
rębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziału nieruchomości, a także obszary prze-
strzeni publicznej; 

+/- 

20 art. 10 
ust. 2  
pkt 11 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności: 
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych; 

Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: obszary, dla których obowiązkowe jest spo-
rządzenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na podstawie przepisów od-
rębnych, w tym obszary wymagające przepro-
wadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 
także obszary przestrzeni publicznej; 

+/- 
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21 art. 10 
ust. 2  
pkt 14 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności: 
obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji 

Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: obszary wymagające przekształceń, rehabi-
litacji, rekultywacji lub remediacji; 

+/- 

22 art. 10 
ust. 2  
pkt 14a 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: obszary zdegradowane 

+ 

23 art. 10 
ust. 2  
pkt 16 

Brzmienie: w studium określa się w szczególności 
inne obszary problemowe, w zależności od uwarun-
kowań i potrzeb zagospodarowania występujących 
w gminie 

Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści: Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, 
w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-
spodarowania występujących w gminie 

+/- 

24 art. 10 
ust. 2a 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w studium określa się w szczególno-
ści inne obszary problemowe, w zależności od 
uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania wy-
stępujących w gminie 

+ 

25 art. 10 
ust. 3a, 
3b 

Brak regulacji w tym zakresie 3b. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokali-
zację obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w 
studium określa się obszary, na których 
mogą być one sytuowane.  
3a. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 
3a, może nastąpić wyłącznie 
na podstawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

+ 

26 art. 10 
ust. 5 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: Dokonując bilansu terenów przezna-
czonych pod zabudowę, kolejno: 
1) formułuje się, na podstawie analiz ekono-
micznych, środowiskowych, społecznych, pro-
gnoz demograficznych oraz możliwości finanso-
wych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. 
a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowa-
nie na nową zabudowę, wyrażone w ilości po-
wierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 
funkcje zabudowy; 
2) szacuje się chłonność, położonych na terenie 
gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwar-
tej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w gra-
nicach 
jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficz-
nych, rozumianą jako możliwość lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale 
na funkcje zabudowy; 
3) szacuje się chłonność, położonych na terenie 
gminy, obszarów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, innych niż wymie-
nione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokali-
zowania na tych obszarach nowej zabudowy, 
wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcje zabudowy; 
4) porównuje się maksymalne w skali gminy za-
potrzebowanie na nową zabudowę, o którym 
mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytko-
wej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, 
o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy mak-
symalne w skali gminy zapotrzebowanie na 
nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: 
a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej 
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – 
nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy 
poza 
obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, 
b) przekracza sumę powierzchni użytkowej za-
budowy, w podziale na funkcje zabudowy – bi-
lans terenów pod zabudowę uzupełnia się o róż-
nicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni 

+ 
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użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje za-
budowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabu-
dowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 
3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnio-
nego bilansu; 
5) określa się: 
a) możliwości finansowania przez gminę wyko-
nania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, służących realizacji 
zadań własnych gminy, 
b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z ko-
nieczności realizacji zadań własnych, związane 
z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o 
których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o 
którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 
6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o 
których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają możli-
wości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. 
a, dokonuje się zmian w celu dostosowania za-
potrzebowania na nową zabudowę do możliwo-
ści finansowania przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 
społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 11 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu 
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzania studium, kolejno: 
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwiesz-
czenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w da-
nej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpie-
niu do sporządzania studium, określając formę, 
miejsce i termin składania wniosków dotyczących 
studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od 
dnia ogłoszenia; 

Brzmienie: Wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno: 
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez ob-
wieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania stu-
dium, określając formę, miejsce i termin składa-
nia wniosków dotyczących studium, nie krótszy 
jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

- 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzania studium instytucje i or-
gany właściwe do uzgadniania i opiniowania pro-
jektu studium; 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania studium instytu-
cje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowa-
nia projektu studium 

- 

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1; 
4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustale-
nia planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa; w przypadku braku planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa lub niewprowa-
dzenia do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa zadań rządowych, uwzględnia ustale-
nia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnio-
ski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 
ustalenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa oraz ramowego studium 
uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego związku me-
tropolitalnego; w przypadku braku planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa lub 
niewprowadzenia do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa zadań rządowych, 
uwzględnia ustalenia programów, o których 
mowa w art. 48 ust. 1; 

+/- 

5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozu-
mieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicz-
nej opinię o projekcie studium; 

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w ro-
zumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architek-
tonicznej opinię o projekcie studium; 

- 

6) uzgadnia projekt studium z zarządem wojewódz-
twa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa; 
7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie 
jego zgodności z ustaleniami programów, o których 
mowa w art. 48 ust. 1; 
8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyję-
tych w projekcie studium do: 
a) starosty powiatowego, 
b) gmin sąsiednich, 
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, 
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic 
oraz bezpieczeństwa 
państwa, 

5) występuje o uzgodnienie projektu studium z 
zarządem województwa w zakresie jego zgod-
ności z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, z zarządem 
związku metropolitalnego 
w zakresie jego zgodności z ramowym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego, z wo-
jewodą 
w zakresie jego zgodności z ustaleniami progra-
mów, o których mowa w art. 48 ust. 1, i z Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Pol-
skie w zakresie dotyczącym zabudowy i zago-
spodarowania terenu położonego na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz wystę-
puje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w 

+ 
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e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakre-
sie zagospodarowania pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani, 
f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakre-
sie zagospodarowania terenów górniczych, 
g) właściwego organu administracji geologicznej, 
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 
zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowisko-
wej, 
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wod-
nej w zakresie zagospodarowania obszarów narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi, 
j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

projekcie studium do: 
a) starosty powiatowego, 
b) gmin sąsiednich, 
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, 
d) właściwych organów wojskowych, ochrony 
granic oraz bezpieczeństwa państwa, 
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w 
zakresie zagospodarowania pasa technicznego, 
pasa ochronnego oraz morskich portów i przy-
stani, 
f) właściwego organu nadzoru górniczego w za-
kresie zagospodarowania terenów górniczych, 
g) właściwego organu administracji geologicz-
nej, 
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w za-
kresie zagospodarowania obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, 
i) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
j) właściwego organu Państwowej Straży Pożar-
nej i wojewódzkiego inspektora ochrony środo-
wiska w zakresie: 
– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awa-
rii, 
– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, w istniejących zakładach o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia po-
ważnych awarii, 
– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obsza-
rów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwięk-
szonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważ-
nych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, ob-
szary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki po-
ważnych awarii, 
k) właściwego państwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego; 

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opi-
nii i dokonanych uzgodnień; 

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień; 

- 

10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłoże-
niu projektu studium do publicznego wglądu na co 
najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada 
ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko do publicznego wglądu na okres co naj-
mniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję 
publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium 
rozwiązaniami; 

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyło-
żeniu projektu studium do publicznego wglądu 
na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłoże-
nia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu 
oraz publikuje na stronach internetowych urzędu 
gminy na okres co najmniej 21 dni oraz organi-
zuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przy-
jętymi w tym projekcie studium 
rozwiązaniami; 

+ 

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 
10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu stu-
dium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia studium; 

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w 
pkt 7, termin, w którym osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi doty-
czące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od 
dnia zakończenia okresu wyłożenia studium; 

- 

12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt 
studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o któ-
rych mowa w pkt 11. 

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia pro-
jekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag, o których mowa w pkt 8. 

- 

28 art. 14 
ust. 6 

Brzmienie: planu miejscowego nie sporządza się dla 
terenów zamkniętych 

Uzupełniono w następującym brzmieniu: planu 
miejscowego nie sporządza się dla terenów za-
mkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych 
ustalanych przez ministra właściwego do spraw 
transportu 

+/- 

29 art. 15 
ust. 1 

Brzmienie: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

Brzmienie: Wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta sporządza projekt planu miejscowego, za-
wierający część tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium 

+ 
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część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami stu-
dium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 
do obszaru objętego planem 

oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 
do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnie-
niem.  
W uzasadnieniu przedstawia się w szczególno-
ści: 
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 

30 art. 15 
ust. 2 
pkt 3  

Brzmienie: W planie miejscowym określa się obo-
wiązkowo: zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego;  

Brzmienie: W planie miejscowym określa się ob-
owiązkowo: zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu;  

- 

31 art. 15 
ust. 2 
pkt 3a 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: W planie miejscowym określa się ob-
owiązkowo: zasady kształtowania krajobrazu; 

+ 

32 art. 15 
ust. 2  
pkt 6 

Brzmienie: w planie miejscowym obowiązkowo okre-
śla się: parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy; 

Brzmienie: w planie miejscowym obowiązkowo 
określa się: zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, mak-
symalną i minimalną intensywność zabudowy 
jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowla-
nej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej, maksymalną wy-
sokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową i sposób ich realizacji oraz linie za-
budowy i gabaryty obiektów, 

+ 

33 art. 15 
ust. 2  
pkt 7 

Brzmienie: granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

Brzmienie: granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
na podstawie odrębnych przepisów, terenów 
górniczych, a także obszarów szczególnego za-
grożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określo-
nych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa 

+ 

34 art. 15 
ust. 2a  

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: Plan miejscowy przewidujący lokali-
zację obiektu handlowego, o którym mowa w 
art. 10 ust. 3a, sporządza się dla terenu położo-
nego na obszarze obejmującym co najmniej ob-
szar, na którym powinny nastąpić zmiany w 
strukturze funkcjonalno- 
-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu 

+ 

35 art. 15 
ust. 3  
pkt 3a 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w planie miejscowym zamieszcza się 
w zależności od potrzeb granice terenów pod 
budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 
2a, oraz granice ich stref ochronnych związa-
nych z ograniczeniami w zabudowie, zagospo-
darowaniu i użytkowaniu terenu oraz występo-
waniem znaczącego oddziaływania tych urzą-
dzeń na środowisko 

+ 

36 art. 15 
ust. 3  
pkt 4 

Brzmienie: granice terenów pod budowę obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8; 

Brzmienie: granice terenów pod budowę obiek-
tów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 
3a; 

- 

37 art. 15 
ust. 3  
pkt 4a 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w planie miejscowym zamieszcza się 
w zależności od potrzeb granice terenów roz-
mieszczenia inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu lokalnym, 

+ 

38 art. 15 
ust. 3  
pkt 4b 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w planie miejscowym zamieszcza się 
w zależności od potrzeb granice terenów inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-

+ 

Id: 4026F28E-78C3-4178-9A9A-B36FE2E92347. Uchwalony Strona 13



 
    
 

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych - Gmina Żarów 

 
 

S
tr

on
a 1

2 

nym, umieszczonych w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa lub w osta-
tecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, 
wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o 
znaczeniu państwowym, 
lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakre-
sie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, 
 

39 art. 15 
ust. 3  
pkt 7 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie: w planie miejscowym zamieszcza się 
w zależności od potrzeb granice terenów za-
mkniętych i granice stref ochronnych terenów 
zamkniętych 

+ 

40 art. 15 
ust. 3  
pkt 8 
 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie:  w planie miejscowym zamieszcza 
się w zależności od potrzeb sposób usytuowa-
nia obiektów budowlanych w stosunku do dróg i 
innych terenów publicznie dostępnych oraz do 
granic przyległych nieruchomości, kolorystykę 
obiektów budowlanych 
oraz pokrycie dachów; 

+ 

41 art. 15 
ust. 3  
pkt 10 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie:  w planie miejscowym zamieszcza 
się w zależności od potrzeb minimalną po-
wierzchnię nowo wydzielonych działek budowla-
nych 

+ 

42 art. 15 
ust. 4 

Brak regulacji w tym zakresie Brzmienie:  Plan miejscowy przewidujący możli-
wość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację 
urządzenia wytwarzającego energię z odnawial-
nych źródeł energii, wykorzystującego energię 
wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinsta-
lacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
również w przypadku innego przeznaczenia te-
renu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu 
miejscowego zakazują lokalizacji takich urzą-
dzeń 

+ 

43 art. 16 
ust. 3 

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w dro-
dze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zago-
spo-darowaniu przestrzennym potrzeb obronności i 
bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szcze-
gólności problematykę związaną z: 
1) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagroże-
niom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji militarnej; 
2) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagroże-
niom wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i 
klęskom żywiołowym oraz zagrożeniom gospodar-
czym i ekonomicznym. 

Uchylony + 

44 Art. 17 Brzmienie: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po 
podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania planu miejscowego kolejno: 
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwiesz-
czenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w da-
nej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpie-
niu do sporządzania planu, określając formę, miej-
sce i termin składania wniosków do planu, nie krót-
szy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

Brzmienie: Wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta po podjęciu przez radę gminy uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego kolejno: 
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez ob-
wieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, 
określając formę, miejsce i termin składania 
wniosków 
do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłosze-
nia; 

- 

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i or-
gany właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i 
organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 
planu; 

- 

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w ter-
minie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu ter-
minu ich składania; 

3) (uchylony) 
 

+ 
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4) sporządza projekt planu miejscowego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając 
ustalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy; 

4) sporządza projekt planu miejscowego rozpa-
trując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko; 
 

- 

5) sporządza prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem 
art. 36; 

5) sporządza prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnie-
niem art. 36; 

- 

6) uzyskuje opinie o projekcie planu: 
a) gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, 
komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów 
miast, graniczących z obszarem objętym planem, w 
zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym, 
c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

6) występuje o: 
a) opinie o projekcie planu do: 
– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 
8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów 
miast, graniczących z obszarem objętym pla-
nem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym, 
– regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
– właściwych organów administracji geologicz-
nej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i 
wód podziemnych, 
– (uchylone) 
– właściwego organu Państwowej Straży Pożar-
nej i wojewódzkiego inspektora ochrony środo-
wiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia po-
ważnych 
awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 
7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, w istniejących zakładach o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia po-
ważnych awarii i nowych inwestycji oraz roz-
mieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i 
terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedz-
twie zakładów 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii, w przypadku gdy te inwesty-
cje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub 
skutki poważnych awarii, 
- właściwego państwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego, 
– starosty, jako właściwego organu ochrony 
środo-wiska w zakresie terenów zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 
– operatora systemu przesyłowego  elektroener-
getycz-nego w zakresie sposobu zagospodaro-
wania gruntów leżących w odległości nie więk-
szej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elek-
troenergetycznej najwyższych 
napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii 
elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 
kV, oraz 

+ 

7) uzgadnia projekt planu z: 
a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem 
powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych 
i samorządowych, 
b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, 
c) organami właściwymi do uzgadniania projektu 
planu na podstawie przepisów odrębnych, 
d) właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zago-
spodarowania gruntów przyległych do pasa drogo-
wego lub zmiana tego sposobu mogą mieć 
wpływ na ruch drogowy lub samą drogę, 
e) właściwymi organami wojskowymi, ochrony gra-
nic oraz bezpieczeństwa państwa, 
f) dyrektorem właściwego urzędu morskiego w za-
kresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

b) uzgodnienie projektu planu z: 
– wojewodą, zarządem województwa, zarządem 
powiatu w zakresie 
odpowiednich zadań rządowych i samorządo-
wych, 
– organami właściwymi do uzgadniania projektu 
planu na podstawie przepisów odrębnych, 
– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób za-
gospodarowania gruntów przyległych do pasa 
drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć 
wpływ na ruch drogowy lub samą drogę, 
– właściwymi organami wojskowymi, ochrony 
granic oraz bezpieczeństwa państwa, 
– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w 
zakresie zagospodarowania pasa technicznego, 
pasa ochronnego oraz morskich portów i przy-
stani, 
– właściwym organem nadzoru górniczego w 

+ 
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g) właściwym organem nadzoru górniczego w za-
kresie zagospodarowania terenów górniczych, 
h) właściwym organem administracji geologicznej w 
zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 
i) ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie 
zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowisko-
wej; 
 

zakresie zagospodarowania terenów górni-
czych, 
– ministrem właściwym do spraw zdrowia w za-
kresie zagospodarowania obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, 
– właściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków w zakresie kształtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu, 
– zarządem województwa w zakresie uwzględ-
nienia wyników audytu krajobrazowego, o któ-
rym mowa w art. 38a,  

8) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol-
nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, je-
żeli wymagają tego przepisy odrębne; 

- 

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opi-
nii i dokonanych uzgodnień; 
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłoże-
niu projektu planu do publicznego wglądu na co naj-
mniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten 
projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 
dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; 
 

7) (uchylony) 
8) (uchylony) 
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w 
sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu 
planu do 
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed 
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko do pu-
blicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni 
oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; 
10) (uchylony) 

+/- 

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 
10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia planu; 

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w 
pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończe-
nia okresu wyłożenia projektu planu; 

- 

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w 
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu ter-
minu ich składania; 

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania; 

- 

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejsco-
wego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których 
mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie 
ponawia uzgodnienia; 

13) wprowadza zmiany do projektu planu miej-
scowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o któ-
rych mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym 
zakresie ponawia 
uzgodnienia; 

- 

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejsco-
wego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o któ-
rych mowa w pkt 11. 

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miej-
scowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, 
o których mowa w pkt 11 

- 

45 art. 20 
ust. 1 

Brzmienie:  plan miejscowy uchwala rada gminy, po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami stu-
dium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpa-
trzenia uwag do projektu planu oraz sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część 
graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
załączniki do uchwały 

Brzmienie:  plan miejscowy uchwala rada gminy, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń stu-
dium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. Część tekstowa planu sta-
nowi treść uchwały, część graficzna oraz wyma-
gane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 
uchwały. 

+ 

 
Wnioski: 
W wyniku przeprowadzenia powyższej analizy zmian legislacyjnych można jednoznacznie stwierdzić, 

iż przepisy w zakresie planowania przestrzennego w okresie ostatnich 7 lat w znacznym stopniu się zmieniły. 
Wobec czego należy dokładnie prześledzić aktualność ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych 
gminy, a następnie zmienić w niezbędnym zakresie.  
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3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
 

3.1. Charakterystyka gminy pod kątem ruchu inwestycyjnego  
 
Dogodne położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, występowanie surowców mineralnych oraz dobra 

sieć komunikacyjna znajdują swoje odzwierciedlenie w gospodarczo – rolniczym charakterze gminy.    
Układ komunikacyjny tworzą droga krajowa nr 5 relacji Lubawka – Grudziądz (w części przebiegiem pokry-

wająca się z autostradą A4) oraz drogi powiatowe, w tym obwodnica Żarowa łącząca miasto Świdnica z drogą kra-
jową nr 5) oraz drogi gminne.  Ponadto oprócz sieci komunikacji samochodowej  przez obszar gminy przebiega linia 
kolejowa  relacji Wrocław – Jelenia Góra. 

Obok małych zakładów na terenie gminy Żarów funkcjonują duże firmy, także w ramach Żarowskiej Podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE „Invest-Park” sp. z o. o istniejącej od 2001 r.  

Wśród nich można wymienić: 
 Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. 
 AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o.  
 Yagi Factory Poland Sp. z o.o.  
 Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o.  
 Franc-Textil Sp. z o.o. 
 Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.  
 Colorobbia Polska Sp. z o.o.  
 Electrolux Poland Sp z o.o.  
 T&P Polska Sp. z o.o.,  
 Steel.s Poland Sp z o.o.  
 Nova Sp. z o.o. 
 KCP Sp. z o.o.  
 Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. 
 Emitest-Eko Sp. z o.o.  

Ponadto w mieście Żarów funkcjonują sklepy znanych sieci handlowych tj. Dino, Tesco, Polomarket, Bie-
dronka czy Eko. 

Gmina Żarów  bogata jest w surowce mineralne co stanowi  podstawę przemysłu wydobywczego i przetwór-
stwa tych kopalin. Udokumentowano tu liczne złoża, funkcjonuje pięć obszarów górniczych w miejscowościach Po-
żarzysko, Siedlimowice, Łażany, Gołaszyce oraz Mikoszowa. 

Infrastruktura techniczna na obszarze gminy jest w miarę dobrze rozwinięta. Wszystkie miejscowości są wy-
posażone w sieć wodociągową, natomiast sieć kanalizacyjną posiada miasto Żarów, Wierzbna oraz Bożanów, a w 
trakcie budowy jest sieć kanalizacyjna we wsiach Łażany i Mrowiny. Gmina posiada własne dwa ujęcia wody w 
Wierzbnej i Kalnie oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Żarowie. Przez gminę Żarów przebiega linia wysokiego 
napięcia 400kV relacji Wrocław (Pasikurowice) - Świebodzice. Energię elektryczną zapewnia GPZ w Żarowie zasi-
lany linią 110kV relacji Wrocław - Świebodzice, a dalej liniami średniego o niskiego napięcia do odbiorców. Przez 
teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 PN6.3MPa oraz DN250, PN6.3MPa także gazociągi 
podwyższonego ciśnienia. 

W granicach gminy znajduje się 7 placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, 
Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach, Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach, Szkoła Pod-
stawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu, Przedszkole Bajkowe w Żarowie Przedszkole Niepubliczne Chatka Mało-
latka w Żarowie, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Niemalże każda wieś posiada świetlicę wiejską 
(wyjątkami są Tanawa i Marcinowiczki). Ponadto zapewniona jest opieka zdrowotna poprzez zlokalizowane w grani-
cach gminy szpital, 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie oraz apteki.   
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Gmina Żarów prężnie realizuje inwestycje należące do zadań własnych gminy. Analizując lata 2012  - 2017 

można zaobserwować fakt iż z roku na rok przybywa liczba zrealizowanych inwestycji, należą do nich m.in. budowa 
i remonty dróg, infrastruktury technicznej, świetlic gminnych, placów zabaw i inne.  Na terenie Żarowa zrealizowano 
największą ilość inwestycji (ponad 30% ogółu), następne są Mrowiny (10%), Imbramowice (8%), Wierzbna (7%) oraz 
Pożarzysko, Kalno, Kruków, Łażany, Pyszczyn (po 4%).  

 
 

Tab.2.  Liczba ludności w gminie Żarów 
L.p. Obręb 2009 2017 
1 Bożanów 125 136 
2 Buków 441 421 
3 Imbramowice 624 596 
4 Gołaszyce 133 125 
5 Kalno 370 438 
6 Kruków 192 189 
7 Łażany 646 652 
8 Marcinowiczki 38 36 
9 Mielęcin 173 159 
10 Mikoszowa 161 173 
11 Mrowiny 971 1001 
12 Pożarzysko 268 250 
13 Przyłęgów 297 280 
14 Pyszczyn 182 168 
15 Siedlimowice 176 166 
16 Tarnawa 29 29 
17 Wierzbna  638 722 
18 Zastruże 118 110 
19 Żarów 6997 6754 

Razem 12579 12405 

 
W latach 2009 -2017 odnotowano spadek liczby ludności łącznie o 174 osoby. Może to być spowodowane 

niskim przyrostem naturalnym, migracją do większych miast oraz emigracją. 
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3.2. Struktura użytkowania gruntów  
 
Analizując strukturę użytkowania gruntów oddzielnie dla miasta Żarów oraz gminy wiejskiej Żarów wzięto pod 

uwagę dane z 2012, 2014 oraz aktualne z połowy roku 2017. 
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Tab.3. Analiza struktury użytkowania gruntów w latach 2012 – 2017 

Forma użytkowania  Rodzaj użytkowania 
Gmina wiejska Żarów Miasto Żarów 

2012 2014 2017 2012 2014 2017 
grunty rolne grunty orne 5713 5615 5614 261 341 337 

sady 21 21 1 0 0 0 

łąki  276 276 261 3 2 3 

pastwiska 403 400 359 25 22 23 

grunty rolne zabudowane 140 139 136 0 0 0 

grunty pod stawami i rowami 73 72 89 21 21 21 

grunty pozostałe  0 0 56 0 0 7 

nieużytki 29 30 31 17 17 18 

grunty leśne   975 974 928 43 42 63 
grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 56 65 85 49 52 53 

tereny przemysłowe 11 11 6 88 92 101 

inne tereny zabudowane 7 8 19 21 23 25 

zurbanizowane tereny niezabudowane 20 20 6 31 24 37 

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 27 26 25 12 12 11 

użytki kopalne 18 21 38 0 0 0 

tereny komunikacyjne 318 318 322 45 56 58 

grunty pod wodami   42 42 50 0 0 0 

tereny różne   0 1 0 0 0 0 

Powierzchnia ogólna 8129 8039 8026 616 704 757 

 
Wnioski: 
 
Gmina wiejska Żarów 

 powierzchnia ogólna gminy wiejskiej zmniejszyła się o 103 ha,  
 powierzchnia gruntów rolnych  zmniejszyła się o 108 ha, 
 powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła się o 44 ha, 
 powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zwiększyła się o 44 ha, 
 powierzchnia gruntów pod wodami oraz terenów różnych zwiększyła się łącznie o 9 ha 

 
Miasto Żarów 

 zwiększyła się powierzchnia ogólna miasta o 141 ha,  
 powierzchnia gruntów rolnych  zwiększyła się o 82 ha, 
 powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła się o 20 ha, 
 powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zwiększyła się o 39 ha, 
 powierzchnia gruntów pod wodami oraz terenów różnych nie zmieniła się. 

 
Podsumowanie danych dla miasta i gminy Żarów: 

 powierzchnia ogólna miasta i gminy zwiększyła się o 38 ha 
 powierzchnia gruntów rolnych  zmniejszyła się o 27 ha, 
 powierzchnia gruntów leśnych o 26 ha, 
 powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zwiększyła się o 83 ha, 
 powierzchnia gruntów pod wodami oraz terenów różnych zwiększyła się łącznie o 9 ha. 
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3.3. Struktura własności gruntów  
 

Analizując strukturę użytkowania gruntów oddzielnie dla miasta Żarów oraz gminy wiejskiej Żarów wzięto pod 
uwagę dane z 2012, 2014 oraz aktualne z połowy roku 2017. 
 
Tab.4. Analiza struktury własności gruntów 

Forma własności Rodzaj własności 
Gmina wiejska Miasto Żarów 

2012 2014 2017 2012 2014 2017 

grunty Skarbu Państwa 

z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w użyt-
kowanie wieczyste 

1940 1921 1578 171 172 193 

przekazane w użytko-
wanie wieczyste 

49 50 56 90 90 92 

grunty spółek SP, przedsiębiorstw 
państwowych i państwowych osób 
prawnych 

  17 18 18 0 0 0 

grunty gminne 
z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w użyt-
kowanie wieczyste 

323 325 319 122 122 135 
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przekazane w użytko-
wanie wieczyste 

3 3 2 58 56 56 

grunty samorządowych osób praw-
nych 

  0 0 0 0 0 0 

grunty osób fizycznych   5298 5000 5390 66 143 133 

grunty spółdzielni   205 215 164 2 2 2 

grunty kościołów oraz związków wy-
znaniowych 

  15 15 15 0 0 0 

wspólnoty gruntowe   0 0 0 0 0 0 

grunty powiatów 

z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w użyt-
kowanie wieczyste 

90 80 80 13 15 15 

przekazane w użytko-
wanie wieczyste 

0 0 0 0 0 0 

grunty województw 

z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w użyt-
kowanie wieczyste 

0 0 0 0 0 0 

przekazane w użytko-
wanie wieczyste 

0 0 0 0 0 0 

grunty pozostałe   189 412 404 94 104 131 

Powierzchnia ogólna 8129 8039 8026 616 704 757 

 

 

Miasto Żarów 
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2017
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Gmina wiejska Żarów 

  
 
 
Wnioski: 
 
Gmina wiejska Żarów 

 powierzchnia gruntów Skarbu Państwa zmniejszyła się o 355 ha,  
 powierzchnia gruntów spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i państwowych osób prawnych zwiększyła 

się o 1 ha, 
 powierzchnia gruntów gminnych zmniejszyła się o 5 ha, 
 powierzchnia gruntów osób fizycznych zwiększyła się o 92 ha, 
 powierzchnia gruntów spółdzielni zmniejszyła się łącznie o 41 ha, 
 powierzchnia gruntów kościołów i związków wyznaniowych nie zmieniła się, 
 powierzchnia gruntów powiatów zmniejszyła się o 10 ha, 
 powierzchnia gruntów województw nie zmieniła się, 
 powierzchnia gruntów pozostałych zwiększyła się o 215 ha, 
 powierzchnia ogólna gminy wiejskiej zmniejszyła się o 103 ha. 

 
Miasto Żarów 

 powierzchnia gruntów Skarbu Państwa zwiększyła się o 24 ha,  
 powierzchnia gruntów spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i państwowych osób prawnych nie zmieniła 

się, 
 powierzchnia gruntów gminnych zwiększyła się o 11 ha, 
 powierzchnia gruntów osób fizycznych zwiększyła się o 67 ha, 
 powierzchnia gruntów spółdzielni nie zmieniła się, 
 powierzchnia gruntów kościołów i związków wyznaniowych nie zmieniła się  
 powierzchnia gruntów powiatów zwiększyła się o 2 ha 
 powierzchnia gruntów województw nie zmieniła się 
 powierzchnia gruntów pozostałych zwiększyła się o 37 ha 
 powierzchnia ogólna miasta zwiększyła się o 141 ha. 

 
Podsumowanie danych dla miasta i gminy Żarów: 

 powierzchnia gruntów Skarbu Państwa zmniejszyła się o 331 ha,  
 powierzchnia gruntów spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i państwowych osób prawnych zwiększyła 

się o 1 ha, 
 powierzchnia gruntów gminnych zwiększyła się o 6 ha, 
 powierzchnia gruntów osób fizycznych zwiększyła się o 159 ha, 
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24,5%
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 powierzchnia gruntów spółdzielni zmniejszyła się o 41 ha, 
 powierzchnia gruntów kościołów i związków wyznaniowych nie zmieniła się  
 powierzchnia gruntów powiatów zmniejszyła się o 8 ha 
 powierzchnia gruntów województw nie zmieniła się 
 powierzchnia gruntów pozostałych zwiększyła się o 252 ha 
 powierzchnia ogólna miasta zwiększyła się o 38 ha. 
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3.4. Analiza rozkładu przestrzennego powstałych obiektów na podstawie wydanych 
pozwoleń na budowę 

 
Mapa przedstawiająca rozkład przestrzenny powstałych obiektów na podstawie wydanych pozwoleń na bu-

dowę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 
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Tab.5. Analiza wydanych pozwoleń na budowę  

L. 

p. 
Obręb 

Rodzaj inwestycji 

Łączna liczba  
wniosków  
o zmianę 

przeznaczenia 

mieszkaniowe 
 mieszkaniowo - usługowe 

usługowe 
przemysłowe inne (infrastruktura) 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

1 Żarów 8 16 26 52 23 1 12 1 10 11 9 27 9 46 4 255 

2 Bożanów 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 

3 Buków 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9 

4 Gołaszyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Imbramowice 0 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 16 

6 Kalno 0 1 3 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 18 

7 Kruków 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 15 

8 Łażany 3 7 3 4 4 0 1 2 0 0 0 2 4 1 0 31 

9 Marcinowiczki 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 

10 Mielęcin 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 9 

11 Mikoszowa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

12 Mrowiny 2 6 10 7 6 1 1 3 0 0 1 4 3 4 1 49 

13 Pożarzysko 1 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 13 

14 Przyłęgów 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

15 Pyszczyn 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 

16 Siedlimowice 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 Wierzbna 1 7 6 7 7 0 0 0 1 1 2 5 5 1 0 43 

18 Tarnawa 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 2 5 5 2 21 

19 Zastruże 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

 Razem 16 45 66 93 57 3 16 10 17 14 16 48 36 64 11 512 
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Łączna liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2013 - 2017  
- wg obrębów
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Tab.6. Analiza wydanych pozwoleń na budowę w latach 2013-2017 – wg roku wydania 
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Wnioski: 
Dla terenu całej gminy Żarów wydano w latach 2013-2017 łącznie 512 decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Największy ruch inwestycyjny na terenie gminy w ostatnich 5 latach obserwuje się w mieście Żarów gdzie 

wydano łącznie 255 pozwoleń na budowę, co stanowi 50% ogółu wydanych decyzji. Ponad pięciokrotnie mniej niż 
w Żarowie, jednakże najwięcej wśród pozostałych miejscowości w gminie wydano dla miejscowości Mrowiny (49 
szt.), Wierzbna (43 szt.) i Łażany (31szt.). Należy to łączyć z faktem, iż Żarów to ośrodek miejski z największą 
liczbą mieszkańców w gminie, najlepiej rozwiniętą infrastrukturą i dogodnym dostępem do usług, a Mrowiny czy 
Łażany to miejscowości bezpośrednio przylegające do miasta. Z kolei minimalny ruch inwestycyjny zaobserwo-
wano w miejscowościach Gołaszyce (0szt.), Siedlimowice (1szt.), Mikoszowa (2sz.) czy Zastruże (3szt.). 

W latach 2015 - 2016 odnotowano najwięcej wydanych pozwoleń na budowę. W samym 2016 r. w Żarowie 
wydano 108 decyzji, co stanowi ponad 40% wszystkich decyzji dla tej miejscowości. Podobnie przedstawia się 
sytuacja dla Mrowin gdzie w 2015 r. wydano 16 szt., dla Wierzbnej – 11 szt. czy Tarnawy w 2016 r. – 10 szt. 

Ponad 50% wszystkich pozwoleń na budowę wydanych w graniach gminy Żarów stanowią te wydane pod 
funkcję mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. Dalej 34% stanowią pozwolenia pod infrastrukturę, następnie 
funkcja usługowa i przemysłowa - 12%  wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Żarów z ilością 125 pozwoleń na inwestycje mieszkaniowe plasuje się najwyżej w stosunku do pozostałych 
miejscowości takich jak Mrowiny (31szt.), Wierzbna (28 szt.), Łażany (21 szt.), Imbramowice  (13 szt.) czy Kalno 
(12 szt.). Pozostałe miejscowości z wynikiem poniżej 10 szt.  

Rozkład danych wynika z faktu iż Mrowiny, Łażany czy Kalno to miejscowości pełniące funkcję „sypialnianą” 
wobec Żarowa. Natomiast Wierzbna stanowi także miejscowość „sypialną” dla Żarowa oraz  Świdnicy. Brak jakie-
gokolwiek ruchu mieszkaniowego zanotowano w Gołaszycach i Tarnawie. 
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W związku z lokalizacją WSSE Podstrefa Żarów  największą liczbę wydanych pozwoleń pod funkcję usługową 
i przemysłową zaobserwowano w miejscowościach Żarów (35 szt.), Tarnawa (7 szt.) oraz Mrowiny (5 szt.). Podob-
nie przedstawia się sytuacja dla pozwoleń pod infrastrukturę: Żarów (95 szt.), Tarnawa (14 szt.), Mrowiny (13 szt.) 
czy Wierzbna (13szt.). Niemalże zerowy ruch inwestycyjny dla tego rodzaju inwestycji mają Siedlimowice, Goła-
szyce, Zastruże, Kruków, Kalno, Bożanów, Mikoszowa. 
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4. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego  gminy Żarów 

 

4.1. Analiza dokumentów planistycznych w sprawie studium 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy jest podstawo-
wym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzen-
nego. Jest dokumentem, który określa wizję gminy oraz wskazuje działania kierunkowe, które realizowane są po-
przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów zostało 
przyjęte uchwałą Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  Wskutek uwzględnienia skargi 
Wojewody Dolnośląskiego na ww. uchwałę - podjęto nową uchwałę nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z 
dnia 29 sierpnia 2013 r. Kolejna, jednostkowa i ostatnia zmiana studium podjęta uchwałą nr XI/92/2015 Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia 02 lipca 2015 r. wynikała z potrzeby dostosowania go do aktualnych potrzeb inwestycyjnych 
gminy i jej mieszkańców. Aktualnie obowiązujące studium opiera się na przepisach z 2011 r. i po części 2013 i 2015r.  

Jednakże kolejne liczne zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych prze-
pisów prawa mających wpływ na ww. ustawę wprowadzone w kolejnych latach zdezaktualizowały zakres meryto-
ryczny obowiązującego studium.  

W ciągu ostatnich 10 lat podjęto 4 uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Zrealizowano trzy uchwały, z pominięciem uchwały z 2015 r.  

 
Tab.7. Wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium – procedury w toku 

L. 
p. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany studium 

Zakres  
opracowania 

Uchwała zatwierdzająca studium 

1 Uchwała Nr XLIX/236/2009 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia  27 października 2009 r. 

W granicach  
administracyjnych gminy 

Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011 r. 

2 Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 1 marca 2012 r. 

W granicach  
administracyjnych gminy 

Uchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

3 Uchwała Nr LIII/413/2014 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 24 października 2014 r. 

Zgodnie z załącznikiem 
graficznym 

Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 02 lipca 2015 r. 

4 Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia  28 maja 2015 r. 

Zgodnie z załącznikiem 
graficznym 

Wstrzymano procedurę  
ze względu  na wejście w życie ustawy  
o inwestycjach w zakresie elektrowni  
wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) 

 

    
Uchwała Nr LIII/413/2014 z dnia 24 października 2014 r.          Uchwała Nr VIII/71/2015 z dnia  28 maja 2015 r.   
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4.2. Analiza aktualności studium - art. 10 ust. 1 i 2 ustawy *) 
 
Tab.8. Analiza uwarunkowań studium – art. 10 ust. 1 ustawy 

Zakres merytoryczny studium 

stan na rok 2013 

Zakres merytoryczny studium 

stan na rok 2017 

Stopień uwzględnienia 
w obowiązującym  

studium 
Wyniki/ 

Zalecenia 

Tekst Rysunek 

dotychczasowe przeznaczenie zago-
spodarowanie i uzbrojenie terenu 

dotychczasowe przeznaczenie zago-
spodarowanie i uzbrojenie terenu 

+ + Wymaga aktualizacji 

stanu ładu przestrzennego i wymogów 
jego ochrony 

stanu ładu przestrzennego i wymogów 
jego ochrony 

+ + + 

stan środowiska, w tym stan rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielko-
ści i jakości zasobów wodnych oraz wy-
mogów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturo-
wego 

stan środowiska, w tym stan rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielko-
ści i jakości zasobów wodnych oraz wy-
mogów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturo-
wego 

+ + Wymaga częściowej ak-
tualizacji w pełnym 

przedmiotowym zakre-
sie z uwagi na  zmiany 
w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

stan dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

stan dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

+ + Wymaga aktualizacji ze 
względu na aktualizację 
Gminnej Ewidencji za-
bytków sporządzoną w 

XII 2013 r.  
(poprzednia z 2004 r.) 

 rekomendacje i wnioski zawarte w au-
dycie krajobrazowym lub określenie 
przez audyt krajobrazowy granic krajo-
brazów priorytetowych; 

- - Wymaga uzupełnienia 

warunki i jakość życia mieszkańców, w 
tym ochrony ich zdrowia; 

warunki i jakość życia mieszkańców, w 
tym ochrony ich zdrowia; 

+ + + 

zagrożenie bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia,  

zagrożenie bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia,  

+ + Wymaga aktualizacji w 
zakresie zdefiniowania 
na nowo zagrożeń bez-
pieczeństwa ludzi i ich 

mienia 

potrzeby i możliwości rozwoju gminy potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniające w szczególności: 
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne, 
b) prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to uzasad-
nione, migracje w ramach miejskich ob-
szarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego, 
c) możliwości finansowania przez 
gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 
infrastruktury technicznej, a także infra-
struktury społecznej, służących realiza-
cji zadań własnych gminy, 
d) bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę 

- - Wymaga aktualizacji w 
zakresie sporządzonych 
analiz, prognoz i bilan-
sów o których mowa w 

ustawie*) 

stan prawny gruntów stan prawny gruntów  + + Wymaga aktualizacji 
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występowanie obiektów i terenów chro-
nionych na podstawie przepisów odręb-
nych; 

występowanie obiektów i terenów chro-
nionych na podstawie przepisów odręb-
nych; 

+ + Wymaga aktualizacji 

występowanie obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych; 

występowanie obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych; 

+ + + 

występowanie udokumentowanych złóż 
kopalin, zasobów wód podziemnych 
oraz udokumentowanych kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku 
węgla; 

występowanie udokumentowanych złóż 
kopalin, zasobów wód podziemnych 
oraz udokumentowanych kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku 
węgla 

+ + Wymaga aktualizacji  

występowanie terenów górniczych wy-
znaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

występowanie terenów górniczych wy-
znaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

+ + Wymaga aktualizacji 

stan systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, w tym stopnia upo-
rządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej oraz gospodarki od-
padami; 

stan systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, w tym stopnia upo-
rządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej oraz gospodarki od-
padami 

+ + Wymaga aktualizacji 

zadania służące realizacji ponadlokal-
nych celów publicznych; 

zadania służące realizacji ponadlokal-
nych celów publicznych 

+ + Wymaga aktualizacji 

wymagania dotyczące ochrony przeciw-
powodziowej 

wymagania dotyczące ochrony przeciw-
powodziowej 

+ + Wymaga aktualizacji  
w  związku ze sporzą-

dzeniem i przekazaniem 
z dniem 15.04.2015 r. 
przez Prezesa KZGW 
nowych map  zagroże-
nia powodziowego oraz 
map ryzyka powodzio-

wego jednostkom admi-
nistracji 

*) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Tab.9. Analiza kierunków studium – art. 10 ust. 2 ustawy 
Zakres merytoryczny studium 

stan na rok 2013 

Zakres merytoryczny studium 

stan na rok 2017 

Stopień uwzględnie-
nia w obowiązują-

cym studium 

Wyniki/ 

Zalecenia 

Tekst Rysunek 

kierunki zmian w strukturze przestrzen-
nej gminy oraz w przeznaczeniu tere-
nów, 

 

kierunki zmian w strukturze przestrzen-
nej gminy oraz w przeznaczeniu tere-
nów, w tym wynikające z audytu krajo-
brazowego, uwzględniające bilans tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy 

+/- +/- Wymaga aktualizacji 

Kierunki zmian nie 
uwzględniają audytu 
krajobrazowego,  nie 
uwzględniono bilansu 
terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę 

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospo-
darowania oraz użytkowania terenów 
tym tereny wyłączone spod zabudowy 

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospo-
darowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny przeznaczone pod zabu-
dowę oraz tereny wyłączone spod za-
budowy 

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

Brak wskaźników zago-
spodarowania terenów, 

nie uwzględniono bi-
lansu terenów przezna-
czonych pod zabudowę  
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uwzględniające bilans terenów prze-
znaczonych pod zabudowę, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy 

obszary oraz zasady ochrony środowi-
ska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturo-
wego i uzdrowisk; 

obszary oraz zasady ochrony środowi-
ska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturo-
wego i uzdrowisk; 

+/- +/- Wymaga aktualizacji  w 
przedmiotowym zakre-

sie  

obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej 

obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury 
współczesnej 

+/- +/- Wymaga aktualizacji ze 
względu na aktualizację 
Gminnej Ewidencji za-
bytków w XII 2013 r. 

kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej; 

kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej; 

+/- +/- Wymaga aktualizacji 

 

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

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

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

 

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

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

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

obszary, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomości, a 
także obszary przestrzeni publicznej; 

obszary, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomości, a 
także 
obszary przestrzeni publicznej; 

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

 

obszary, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nie-
rolnicze i nieleśne; 

obszary, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nie-
rolnicze i nieleśne; 

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

 

kierunki i zasady kształtowania rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

kierunki i zasady kształtowania rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

+/- +/- Wymaga weryfikacji i 
ewentualnej aktualizacji 

obszary szczególnego zagrożenia po-
wodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych; 

obszary szczególnego zagrożenia po-
wodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych 

+/- +/- Wymaga aktualizacji  

w  związku ze sporzą-
dzeniem i przekazaniem 
z dniem  15.04.2015 r. 
przez Prezesa KZGW 
nowych map  zagroże-
nia powodziowego oraz 
map ryzyka powodzio-

wego jednostkom admi-
nistracji 
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obiekty lub obszary, dla których wyzna-
cza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

obiekty lub obszary, dla których wyzna-
cza się w złożu kopaliny filar ochronny 

+/- +/- + 

 

obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 
terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 
1271); 

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) 

+/- +/- + 

 

obszary wymagające przekształceń, re-
habilitacji lub rekultywacji 

obszary wymagające przekształceń, re-
habilitacji, rekultywacji lub remediacji 

+/- +/- Wymaga aktualizacji w 
pełnym zakresie, także  
w zakresie remediacji 

- obszary zdegradowane - - Wymaga aktualizacji - 
brak zapisów w studiuM 

granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych 

granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych 

+/- +/- Wymaga aktualizacji 

inne obszary problemowe, w zależności 
od uwarunkowań i potrzeb zagospoda-
rowania występujących w gminie 

obszary funkcjonalne o znaczeniu lokal-
nym, w zależności od uwarunkowań i 
potrzeb zagospodarowania występują-
cych w gminie 

+ - Wymaga aktualizacji  w 
związku z ustawą z dnia 

24 stycznia 2014 r. o 
zmianie ustawy o zasa-
dach prowadzenia poli-

tyki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw; 
ww. przepisy wykreśliły 
definicje pojęć: obszaru 
problemowego, obszaru 
wsparcia i obszaru me-
tropolitalnego wprowa-
dzając jednocześnie 

pojęcia obszaru funkcjo-
nalnego i miejskiego ob-

szaru funkcjonalnego 
ośrodka 

wojewódzkiego 

zasięg obszarów, na których rozmiesz-
czone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW, a także 
ich stref ochronnych związane z ograni-
czeniami w zabudowie oraz zagospo-
darowaniu i użytkowaniu terenu 

zasięg obszarów, na których rozmiesz-
czone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW, a 
także ich stref ochronnych związane z 
ograniczeniami w zabudowie oraz za-
gospodarowaniu i użytkowaniu terenu; 

- - Wymaga aktualizacji  w 
zakresie wskazania kon-
kretnych obszarów oraz 
zgodności z ustawą dot. 

lokalizacji elektrowni 
wiatrowych 

*) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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                Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 
 
 

Wnioski: 
Ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żarów są w przeważającej części zdezaktualizowane zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Tym 
samym wymagają dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

4.3. Analiza aktualności studium w kontekście wydanych decyzji administracyj-
nych 

 
„Spec-ustawa” to akt normatywny, który iż mimo że jest uchwalany w tym samym trybie co inne ustawy ma 

wyraźne pierwszeństwo przed tymi ustawami, na pewien czas wyłącza obowiązywanie / stosowanie) obowiązujących 
przepisów. Spec-ustawa dotyczy szczególnych zasad przygotowywania i realizacji inwestycji. Wśród spec-ustaw  
można wymienić: 

 specustawa kolejowa – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1727)[7]  

 specustawa drogowa – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496)[8]  

 specustawa powodziowa – ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 825)  
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 specustawa przeciwpowodziowa – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1377)  

 specustawa przesyłowa – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwe-
stycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1812). 

Przepisy „spec-ustaw” nie wymagają dostosowania się do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Wśród inwestycji zrealizowanych w granicach gminy Żarów na podstawie spec-ustaw można wymienić na-
stępujące: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 
i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (obwodnica Żarowa); 

 budowa linii 400kV + 2x 110kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice; 
 regulacja potoku Tarnawka. 

Planuje się realizację następujących inwestycji: 
 wał Strzegomki - Kruków (budowa wału przeciwpowodziowego); 
 budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą; 
 budowa obwodnicy Pożarzyska. 

 
Wnioski: 
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 

jest aktualne pod kątem planowanych oraz zrealizowanych przedsięwzięć na mocy „spec-ustaw”. 
 
 

4.4. Analiza wniosków o zmianę studium 
 

Mapa przedstawiająca lokalizację wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 
 
Tab.10. Analiza wniosków o zmianę studium  

L. 
p. 

Obręb Wnioskowana funkcja terenu Rok wpływu 
wniosku 

Funkcja ustalona w 
studium 

Liczba wniosków 
wymagających 
zmiany studium 

mieszkaniowa 
mieszkaniowo - 

usługowa 

inna 

1 Wierzbna 1  2010 RM/MU - rezerwa 1 

2 Bożanów 1  2013 RM/MU - rezerwa 1 

3 Łażany 1  2014 R 1 

4 Mrowiny 1  2017 US 1 

5 Mikoszowa 1  2017 R 1 

6 Łażany 1  2017 R 1 

7 Kruków 1 1 2017 R 2 

8 Kalno 1  2017 PG,R 1 

9 Kalno 1  2017 R 1 

10 Imbramowice 1  2017 PG 1 

11 Kalno 1  2017 R 1 

 Razem 11 1   12 
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Wniosek: 
W latach 2010 – 2017 wpłynęło 8 wniosków o zmianę studium. Niemal wszystkie wnioski dotyczyły zmiany 

przeznaczenia terenu na funkcję mieszkaniową oraz mieszkaniowo – usługową.  Obejmowały zaledwie kilka miej-
scowości: Wierzbna, Bożanów, Kalno, Mrowiny, Łażany, Kruków, Imbramowice. Największe zainteresowanie odno-
towano w 2017 r. dla miejscowości Kalno.  

Uwzględnienie wniosków wiąże się z koniecznością zmiany studium. 
 
 

4.5. Podsumowanie oceny aktualności studium  
 
 Dezaktualizacja zakresu merytorycznego studium w związku z licznymi zmianami przepisów prawa 

Aktualnie obowiązujące studium opiera się na przepisach z 2011 r. i po części 2013 r., ostatnia aktualizacja 
dokumentu studium miała miejsce w lipcu 2015 r.  Od tego czasu ustawodawca wprowadził szereg zmian w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te wynikały w większości ze zmian przepisów odrębnych 
mających wpływ na zapisy ww. ustawy. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim zakresu merytorycznego studium, w 
związku z czym część zapisów obowiązującego studium się zdezaktualizowała bądź treść studium nie realizuje za-
kresu merytorycznego jaki obowiązuje w bieżącym roku 2017. 

 
 Potrzeba weryfikacji ustaleń konserwatorskich z Gminną Ewidencją Zabytków 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów zostało 
sporządzone w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) z 2004 r. Aktualizacja GEZ została sporządzona w 
grudniu 2013 r.  Przystąpienie do sporządzenia projektu studium w granicach administracyjnych gminy pozwoli na 
weryfikację ustaleń konserwatorskich z aktualną Gminną Ewidencją Zabytków.  
 

 Potrzeba weryfikacji uwarunkowań przyrodniczych z aktualnymi opracowaniami ekofizjograficznymi 
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów sporzą-

dzone zostało na podstawie Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta i gminy Żarów wykonane w 
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2010r., aktualizowane w 2013 r.  Niezbędnym i ważnym aspektem przed wykonaniem projektu studium będzie przy-
gotowanie opracowania ekofizjograficznego dla całości gminy. 
 

 Potrzeba weryfikacji granic Studium 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium sporządza się dla 

obszaru w granicach administracyjnych gminy. W przypadku obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów granice obszaru objętego studium oraz granice obrębów w kilku 
przypadkach nie pokrywają się z faktycznymi granicami administracyjnymi gminy Żarów zarówno wychodząc poza 
obszar gminy jak i wyłączając niektóre fragmenty z obszaru opracowania. Ponadto zmieniły się granice administra-
cyjne obrębów.  
 

 Potrzeba weryfikacji oznaczeń Studium 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rysunek studium powinien zawierać 
określenie granic obszarów, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a także symbole literowe i numery wyróżniające 
je spośród innych obszarów. Poddany ocenie dokument studium w wielu miejscach nie spełnia przede wszystkim 
wymogu oznaczenia obszarów symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi ich spośród innych obszarów co 
powoduje trudności w przypisaniu niektórych obszarów do odpowiednich ustaleń studium. 

 
 Potrzeba weryfikacji ustaleń Studium ze względu na złożone wnioski 

Zgodnie ze składanymi wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów istnieje potrzeba zmian w dokumencie 
studium. Uwzględnienie złożonych 8 wniosków wymagałoby zmiany ustaleń obowiązującego studium. Z analizy 
wniosków wynika, że największe potrzeby „inwestorskie” występują w zakresie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów jest w 
przeważającej części zdezaktualizowane zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Tym samym wymaga dostoso-
wania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
Wnioski: 
Biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji i  aktualizacji  zawartości merytorycznej studium zarówno w 

części tekstowej jak i rysunkowej wynikającej z aktualnego stanu prawnego, niespójność granic obszaru 
objętego studium z rzeczywistymi granicami administracyjnymi gminy, wzmożone zainteresowanie inwe-
storskie oraz fakt iż w przypadku uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia 
terenów w studium  wymagane będzie wprowadzenie zmian do ustaleń studium - stwierdza się, że dokument 
studium przyjęty w 2015 r. kwalifikuje się do kompleksowej aktualizacji zarówno w zakresie wymagań zno-
welizowanej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, jak i potrzeb 
polityki przestrzennej gminy i oczekiwań mieszkańców. 
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5. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, obowiązujących na obszarze gminy Żarów 

 

5.1. Analiza pokrycia gminy obowiązującymi miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego  
 
Mapa przedstawiająca lokalizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi załącz-

nik nr 3 do niniejszego opracowania. 
 

 

 
Tab.11. Wykaz planów obowiązujących na terenie gminy Żarów 

Numer 
 w  

wykazie 
Obręb Uchwała Publikacja 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
M

P
Z

P
 

[h
a]

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
M

P
Z

P
 a

kt
ua

ln
ie

 
ob

ow
ią

zu
ją

ce
go

 
[h

a]
 

1 

Żarów 

uchwała nr XXXVII/219/2001 
z dnia 15 listopada 2001 r 

Dz. Urz. Woj. 2002.1.11 
Z dnia 11.01.2002 r. 

237,59 
 - 

1a 
uchwała nr XLIII/264/2002 
z dnia 31 maja 2002 

 nieobowiązujący 
- 

2 
uchwała nr XLIV/269/2002 
z dnia 4 lipca 2002 r. 

 nieobowiązujący 
- 

3 
uchwala nr XLVI/279/2002 
z dnia 29 sierpnia 2002  r. 

Dz. URZ. WOJ. 
2002.188.2670 

nieobowiązujący 
- 
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4 
uchwala nr XLVI/291/2002 
z dnia 9 października 2002 r. 

Dz. Urz. Woj. 2002.218.2994 
Z dnia 11.01.2002 r. 

nieobowiązujący 
- 

5 
uchwała nr XXV/155/2004 
z dnia 1 lipca 2004 r. 

Dz. Urz. Woj. 2004.149.2614 
Z dnia 11.08.2004 r. 757,22 421,85 

6 
uchwala nr LVI/343/2006 
z dnia 27 października 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.249.3705 
Z dnia 28.11.2006 r. 32,84 32,84 

7 
uchwała nr XXVII/144/2008 
z dnia  30 czerwca 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.216.2423 
Z dnia 11.08.2008 r. 0,1 0,1 

8 
uchwała nr XLIX/237/2009 
z 27 października 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2010.10.172 
Z dnia 19.01.2010 r. 24,47 23,85 

9 
uchwała nr XXI/157/2012 
z dnia 29 marca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1858 
Z dnia 23.05.2012 r. 757,22 421,85 

10 
uchwała nr XLI/323/2013 
z dnia 14 listopada 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.5981 
Z dnia 27.11.2013 r. 

nieobowiązujący 
- 

11 
uchwała nr LII/416/2014 
z dnia 24 października 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.4516 
Z dnia 31.10.2014 r. 88,62 86,48 

12 
uchwała nr VIII/75/2015 
z dnia 28 maja 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.2486 
Z dnia 05.06.2015 r. 17,5 17,5 

13 
uchwała nr X/91/2015 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.2828 
Z dnia 01.07.2015 r. 144,92 144,92 

14 
uchwała nr XI/93/2015 
z dnia 2 lipca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.3050 
Z dnia 09.07.2015 r. 22,14 22,14 

15 
uchwała nr XIV/112/2015  
z dnia 19 listopada 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.4984 
Z dnia 25.11.2015 r. 0,92 0,92 

16 
uchwała nr XVI/134/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.6206  
z dnia 30.12.2015 r. 2,14 2,14 

17 
uchwała nr XXVI/207/2016  
z dnia 15 września 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.4289  
z dnia 20.09.2016 r. 4,48 4,48 

18 

Bożanów 

uchwała nr LIV/329/2009  
z dnia 14 września 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.241.3540 
z dnia 16.11.2006 r. 240,8 229,47 

19 
uchwała nr XXXIV/275/2013  
z dnia 23 maja 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.5071 
z dnia 26.09.2013 r. 5,61 5,09 

20 
uchwala nr XXVI/205/2016  
z dnia 15 września 2016 r 

Dz. URZ. WOJ. 2016.4287 
z dnia 20.09.2016 r. 3,06 3,06 

21 
Buków 

uchwała nr XL/249/2005  
z dnia 8 września 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.219.3470 
z dnia 19.10.2005 r. 989,32 989,07 

22 
uchwała nr XVI/130/2015 
 z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.6202 
z dnia 30.12.2015 r. 0,25 0,25 

23 

Gołaszyce 

uchwała nr XXXI/188/2004 
 z dnia 13 grudnia 2004 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.23.529 
z dnia 07.02.2005 r. 22,11  

24 
uchwala nr XLII/197/2009  
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.88.1876 
z dnia 19.05.2009 r. 300,62 279,1 

25 
uchwała nr XLIV/357/2014  
z dnia 6 lutego 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.945 
z dnia 21.02.2014 r. 0,46 0,07 

26 
uchwała nr LI/396/2014 
 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.3038 
z dnia 04.07.2014 r. 0,34 0,34 

27 
Imbramowice 

uchwała nr XL/250/2005   
z dnia 8 września 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.219.3471 
z dnia 19.10.2005 r. 859,02 858,89 

28 
uchwała nr XLIV/358/2014  
z dnia 6 lutego 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.946 
z dnia 21.02.2014 r. 0,13 0,13 

29 

Kalno 

uchwala nr XL/251/2005 
z dnia 8 września 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.219.3472 
z dnia 19.10.2005 r. 588,31 549,68 

30 
uchwała nr XV/85/2007   
z dnia 25 października 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.31.439 
z dnia 08.02.2008 r. 0,92 0,92 

31 
uchwała nr XV/84/2007   
z dnia 25 października 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.31.440 
z dnia 08.02.2008 r. 2,87 2,87 

32 
uchwała nr XXVII/147/2008   
z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.216.2426 
z dnia 11.08.2008 r. 2,19 1,77 

33 
uchwała nr III/12/2010   
z dnia 16 grudnia 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.63.947 
z dnia 23.03.2011 r. 4,54 4,54 

34 
uchwała nr XI/58/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3297 
z dnia 14.09.2011 r. 0,81 0,49 
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35 
uchwała nr XX/146/2012  
z dnia 1 marca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1413 
z dnia 16.04.2012 r. 1,19 0,58 

36 
uchwała nr XXV/186/2012  
z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.2608 
z dnia 20.07.2012 r. 0,32 0,32 

37 
uchwała nr LIII/414/2014  
z dnia 24 października 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.4514 
z dnia 31.10.2014 r. 1,15 1,15 

38 
uchwała nr X/87/2015  
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.2827 
z dnia 01.07.2015 r. 0,61 0,61 

39 
uchwała nr XVI/131/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.6203 
z dnia 30.12.2015 r. 0,42 0,42 

40 
uchwała nr XXIII/184/2016  
z dnia 23 czerwca 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.3036 
z dnia 29.06.2016 r. 0,35 0,35 

41 

Kruków 

uchwala nr XLV/278/2002  
z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

Dz. Urz. Woj. 2002.218.2993 
z dnia 16.10.2002 r. 

nieobowiązujący 
- 

42 
uchwała nr XLVIII/298/2006  
z dnia 16 marca 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.87.1478 
z dnia 28.04.2006 r. 372,31 352,98 

43 
uchwała nr XXVII/146/2008  
z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.216.2425 
z dnia 11.08.2008 r. 1,96 1,96 

44 
uchwała nr XI/60/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3298 
z dnia 14.09.2011 r. 1,46 1,46 

45 
uchwała nr XXII/163/2012  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1851 
z dnia 23.05.2012 r. 1,59 0,68 

46 
uchwała nr XLII/329/2013  
z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.6602 
z dnia 27.12.2013 r. 14,63 14,63 

47 
uchwała nr LII/402/2014  
z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.3502 
z dnia 12.08.2014 r. 0,6 0,6 

48 

Łażany 

uchwała nr XLVII/287/2006  
z dnia 31 stycznia 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.49.784  
z dnia 06.03.2006 r. 581,4 410,76 

49 
uchwała nr XLV/219/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.134.2745 
z dnia 19.08.2009 r. 0,64 0,64 

50 
uchwała nr LVII/267/2010  
z dnia 31 marca 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 2010.121.1878 
z dnia 30.06.2010 r. 

nieobowiązujący 
- 

51 
uchwała nr XLII/331/2013  
z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.6604 
z dnia 27.12.2013 r. 0,08 0,08 

52 
uchwała  nr X/91/2015  
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.2828 
z dnia 01.07.2015 r. 144,92 144,92 

53 
uchwała nr XXV/192/2016  
z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.3996 
z dnia 31.08.2016 r. 25 25 

54 
Marcino-

wiczki 

uchwała nr XLII/198/2009  
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.88.1877 
z dnia 19.05.2009 r. 144,88 143,8 

55 
uchwała nr XIV/110/2015  
z dnia 19 listopada 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.4982 
z dnia 25.11.2015 r. 1,08 1,08 

56 

Mielęcin 

uchwała nr XLVIII/299/2006  
z dnia 16 marca 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.1479.87 
z dnia 28.04.2006 r. 267,07 259,06 

57 
uchwała nr III/13/2010   
z dnia 16 grudnia 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.63.948 
z dnia 23.03.2011 r. 4,79 4,79 

58 
uchwała nr XX/147/2012  
z dnia 1 marca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1414 
z dnia 16.04.2012 r. 0,94 0,94 

59 
uchwała nr XXV/187/2012  
z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.2609 
z dnia 20.07.2012 r. 2,05 2,05 

60 
uchwała nr XXX/235/2012  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.1370 
z dnia 27.02.2013 r. 0,16 0,16 

61 
uchwała nr XLVIII/380/2014  
z dnia 15 maja 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.2465 
z dnia 23.05.2014 r. 0,07 0,07 

62 
Mikoszowa 

uchwała nr XLII/199/2009  
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.88.1878 
z dnia 19.05.2009 r. 470,38 468,89 

63 
uchwała nr XI/62/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3299 
z dnia 14.09.2011 r. 1,49 1,49 

64 
Mrowiny 

uchwała nr XLIII/265/2005   
z dnia 10 listopada 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.261.4596 
z dnia 27.12.2005 r. 534,39 506,12 

65 
uchwała nr XLV/220/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.135.2758 
z dnia 20.08.2009 r. 2,13 0,69 
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66 
uchwała nr LIX/273/2010  
z dnia 20 maja 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 2010.146.2287 
z dnia 10.08.2010 r. 0,72 0,72 

67 
uchwała nr XX/148/2012  
z dnia 1 marca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1522 
z dnia 24.04.2012 r. 0,76 0,76 

68 
uchwała nr XLIV/359/2014  
z dnia 6 lutego 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.947 
z dnia 06.02.2014 r. 0,4 0,4 

69 
uchwała nr XLVIII/381/2014  
z dnia 15 maja 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.2466 
z dnia 23.05.2014 r. 0,53 0,53 

70 
uchwała nr XVI/132/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.6204 
z dnia 30.12.2015 r. 1,44 1,44 

71 
uchwala nr XXXIV/267/2017  
z dnia 16 marca 2017 r. 

Dz. Urz. Woj. 2017.1385 
Z dnia 22.03.2017 r. 4,1 4,1 

72 
uchwala nr XXXVIII/282/2017  
z dnia 18 maja 2017 r. 

Dz. Urz. Woj. 2017.2584 
z dnia 25.05.2017 r. 2,87 2,87 

73 

Pożarzysko 

uchwała nr LI/312/2006  
z dnia 25 maja 2006 r. 

Dz. Urz. Woj 2006.151.2384 
z dnia 26.07.2006 r. 362,68 356,82 

74 
uchwała nr XV/82/2007  
z dnia 25 października 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.31.437 
z dnia 08.02.2008 r. 0,36 0,36 

75 
uchwała nr XV/83/2007  
z dnia 25 października 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.31.438 
z dnia 08.02.2008 r. 1,99 1,99 

76 
uchwala nr XI/63/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3300 
z dnia 14.09.2011 r. 0,87 0,87 

77 
uchwała nr XLVIII/382/2014  
z dnia 15 maja 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.2467 
z dnia 23.05.2014 r. 0,21 0,21 

78 
uchwała nr LII/403/2014  
z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.3503 
z dnia 12.08.2014 r. 0,39 0,39 

79 
uchwała nr XXIII/185/2016  
z 23 czerwca 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.3037 
z dnia 29.06.2016 r. 2,04 2,04 

80 
Przyłęgów 

uchwała nr XLII/200/2009  
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.88.1879 
Z dnia 19.05.2009 r. 490,33 490,01 

81 
uchwała nr XLIV/360/2014 
 z dnia 6 lutego 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.1158 
z dnia  06.03.2014 r. 0,32 0,32 

82 

Pyszczyn 

uchwała nr XV/77/2003  
z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

Dz. Urz. Woj. 2003.203.2862 
Z dnia 28.10.2003 r. 37,13 36,71 

83 
uchwała nr IV/13/2006  
z dnia 28 grudnia 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2007.28.266 
z dnia 31.01.2007 r. 434,25 434,25 

84 
uchwała nr XLII/330/2013   
z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.6603 z 
dnia 27.12.2013 r. 0,42 0,42 

85 
Siedlimowice 

uchwała nr XXXIX/238/2005   
z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.136.2776 
z dnia 27,07.2005 r. 107,44 107,44 

86 
uchwała nr XLI/192/2009  
z dnia 10 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.78.1685  
z dnia 04.05.2009 r. 288,51 181,07 

87 Tarnawa 
uchwała nr XL/252/2005  
z dnia 8 września 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.219.3473 
Z dnia 19.10.2005 r. 146 146 

88 

Wierzbna 

uchwała nr XXXIX/239/2005  
z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 2005.136.2777 
z dnia 27.07.2005 r. 646,93 480,32 

89 
uchwała nr XXVII/145/2008  
z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 2008.216.2424 
z dnia 11.08.2008 r. 

nieobowiązujący 
- 

90 
uchwała nr XLV/221/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.135.2759 
z dnia 20.08.2009 r. 3,84 1,77 

91 
uchwała nr LIII/253/2009  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2010.42.591 
z dnia 08.03.2010 r. 116,14 112,69 

92 
uchwała nr XI/64/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3301 
z dnia 14.09.2011 r. 2,07 2,07 

93 
uchwała nr XI/65/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3302 
z dnia 14.09.2011 r. 2,43 2,43 

94 
uchwała nr XVII/125/2011  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.806 
z dnia 24.02.2012 r. 6,31 6,31 

95 
uchwała nr XXII/164/2012  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.1852 
z dnia 23.05.2012 r. 9,03 9,03 

96 
uchwała nr XXV/188/2012  
z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2012.2610 
z dnia 20.07.2012 r. 0,36 0,36 
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97 
uchwała nr XXX/236/2012   
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 2013.2793 
z dnia 24.04.2013 r. 5,21 5,21 

98 
uchwała nr LII/404/2014  
z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.3504 
z dnia 12.08.2014 r. 1,7 1,7 

99 
uchwała nr XIV/111/2015   
z dnia 19 listopada 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.4983 
z dnia 25.11.2015 r. 0,44 0,44 

100 
uchwała nr XVI/133/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.6205 
z dnia 30.12.2015 r. 0,13 0 

101 
uchwała nr XVII/149/2016  
z dnia 28 stycznia 2016 

Uchylona 
0,13 0 

102 
uchwała nr XXII/186/2016  
z dnia 23 czerwca 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.3038 
z dnia 29.06.2016 r. 1,14 1,14 

103 
uchwała nr XXII/187/2016  
z dnia 23 czerwca 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.3039 
z dnia 29.06.2016 r. 1,16 1,16 

104 
uchwała nr XXVI/206/2016  
z dnia 15 września 2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 2016.4288 
z dnia 20.09.2016 r. 0,13 0,13 

105a 

Zastruże 

uchwała nr XII/288//2006  
z dnia 31 stycznia 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 2006.49.785 
z dnia 06.03.2006 r. 

nieobowiązujący 
- 

105 
uchwała nr XLII/201/2009  
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 2009.88.1880 
z dnia 19.05.2009 r. 316,98 298,05 

106 
uchwała nr XI/66/2011  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 2011.191.3303 
z dnia 14.09.2011 r. 1,82 1,82 

107 
uchwała nr LIII/415/2014  
z dnia 24 października 2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 2014.4515 
z dnia 31.10.2014 r. 17,11 17,11 

108 Linia 400kV 
uchwała nr VII/74/2015  
z dnia 28 maja 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 2015.2515   
z dnia 08.06.2015 r. 77,6 77,6 

 

 

TARNAWA; 1; 1%

LINIA 400kV; 1; 1%

IMBRAMOWICE; 2; 2%

MARCINOWICZKI; 2; 2%

MIKOSZOWA; 2; 2%

PRZYŁĘGÓW; 2; 2%

SIEDLIMOWICE; 2; 2%
BUKÓW; 2; 2%

BOŻANÓW; 3; 3%PYSZCZYN; 3; 3%

ZASTRUŻE; 3; 3%

GOŁASZYCE; 4; 4%

ŁAŻANY; 6; 6%

MIELĘCIN; 6; 6%

KRUKÓW; 7; 6%

POŻARZYSKO; 7; 6%

MROWINY; 9; 8%

KALNO; 12; 11%

WIERZBNA; 17; 16%

ŻARÓW; 18; 17%

Pokrycie planistyczne gminy Żarów - wg obrębów
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Obecnie Gmina Żarów ma 100% pokrycie planistyczne. Od 2001 r. uchwalono 110 planów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, w tym 101 jest aktualnie obowiązujących na terenie wszystkich 19 obrębów. 

Największą ilością planów pokryty jest Żarów i Wierzbna z odpowiednio 18 i 17 cząstkowymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Następne są Kalno z 12 mpzp, Mrowiny z 9 szt. oraz Pożarzysko z 
Krukowem – po 7 mpzp .  

Większość powierzchni Gminy Żarów (17 obrębów) została pokryta planami miejscowymi (w granicach admi-
nistracyjnych wsi) w latach 2004 - 2006 r.,  pozostałe 2 obręby zrealizowano w 2009 r.  

W przeważającej większości plany sporządzone w latach 2004-2006 zostały wielokrotnie zmienione dla wy-
branych obszarów, w szczególności dla Wierzbnej (17), Kalna (12), Żarowa (11), Mrowin (8), Krukowa (5), Pożarzy-
ska (6), Łażan (5) i Mielęcina (5).  

Lata 2014 – 2015 obfitowały w liczne nowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
kiedy to podjęto po 14 mpzp na każdy rok. Mogło wynikać z zatwierdzenia nowej zmiany Studium (…) w 2013 r.  Są 
to jednak plany „cząstkowe”, o bardzo małych powierzchniach opracowania, zmieniające jednostkowo miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane dla całych obrębów administracyjnych w latach 2004-2009.  

 
Wnioski: 
Z uwagi na fakt, iż gmina posiada bardzo liczne jednostkowe plany miejscowe zmieniające plany miej-

scowe uchwalone wiele lat temu na mocy przepisów wówczas obowiązujących, należy poddać je zmianom 
zgodnie z nowymi wytycznymi, aktualnymi przepisami prawa oraz potrzebami gminy, mieszkańców i poten-
cjalnych inwestorów. 

 
 

5.2. Analiza zgodności planów miejscowych ze studium  
 

Nie stwierdza się zasadniczych niezgodności ustaleń planów miejscowych z ustaleniami studium. Fakt ten 
wynika przede wszystkim z obligatoryjnej zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium wymaganej 
art. 20 ust. 1 ustawy. W sytuacjach niezgodności planowanego przedsięwzięcia z polityką przestrzenną gminy po-
dejmowane były uchwały w sprawie niezbędnych zmian punktowych studium. Z uwagi na fakt iż studium sporządzono 
w 2013 r. zgodność obowiązujących planów z ustaleniami studium jest w dużej mierze pewna, jednakże nie oczywi-
sta. Z tego powodu konieczna będzie weryfikacja ustaleń obowiązujących planów miejscowych w ramach 
prac nad nowym dokumentem studium. 
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5.3. Analiza wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego  

 
Mapa przedstawiająca lokalizację wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 
 

 
Tab.12. Analiza wniosków do planu 

Nr na 
mapie 

Obręb 
Wnioskowana funkcja o zmianę przeznaczenia gruntów Sposób 

rozpatrzenia 
SP  P  U*) 

Rok wpływu 
wniosku mieszkaniowa,  

mieszkaniowo-usługowa 
usługowa 

 przemysłowa 
inna 

1 Miasto Żarów     1 U 2010 

2 Miasto Żarów   1   SP 2011 

3 Miasto Żarów 1     P 2012 

4 Miasto Żarów 1     P 2012 

5 Miasto Żarów   1   U 2013 

6 Miasto Żarów   1   P 2013 

7 Miasto Żarów   1   P 2013 

8 Miasto Żarów 1     P 2013 

9 Miasto Żarów 1     U 2014 

10 Miasto Żarów   1   SP 2014 

11 Miasto Żarów 1     P 2016 

12 Miasto Żarów     1 SP 2016 
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13 Miasto Żarów 1     P 2016 

14 Miasto Żarów 1     P   

15 Miasto Żarów 1     P 2016 

16 Miasto Żarów     1 częściowo SP 2016, 2017 

17 Miasto Żarów     1 częściowo SP   

18 Miasto Żarów 1     P 2017 

19 Miasto Żarów 1     P 2017 

20 Miasto Żarów 1     P 2017 

21 Bożanów 1     SP 2017 

22 Gołaszyce 1     SP 2011 

23 Imbramowice 1     U 2011 

24 Imbramowice     1 SP 2013 

25 Imbramowice 1     SP 2015 

26 Kalno 1     SP 2009 

27 Kalno 1     SP 2009 

28 Kalno 1     P 2009 

29 Kalno 1     U 2010 

30 Kalno 1     U 2011 

31 Kalno 1     U 2011 

32 Kalno 1     P 2011 

33 Kalno 1     P 2011 

34 Kalno 1     P 2011 

35 Kalno 1     U 2011 

36 Kalno 1     U 2013 

37 Kalno 1     SP 2016 

38 Kalno 1     SP 2017 

39 Kruków 1     P 2010 

40 Kruków 1     U 2011 

41 Kruków     1 U 2013 

42 Kruków 1     U 2014 

43 Kruków 1     U 2014 

44 Kruków 1     P 2016 

45 Kruków 1     P 2016 

46 Kruków 1     P 2017 

47 Kruków 1     P 2017 

48 Kruków 1     P 2017 

49 Kruków 1     SP 2017 

50 Kruków 1     SP 2017 

51 Kruków 1     częściowo SP 2017 

52 Kruków     1 P 2017 

53 Kruków 1     P 2017 

54 Kruków 1     P 2017 

55 Kruków 1     P 2017 

56 Kruków 1     P 2017 

57 Kruków     1 P 2017 

58 Łażany 1     SP 2014 

59 Łażany 1     P 2016 

60 Łażany 1     P 2015,2016 

61 Łażany 1     P   
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62 Łażany 1     SP 2016 

63 Łażany 1     SP 2016 

64 Łażany 1     częściowo SP 2016 

65 Łażany 1     SP 2016 

66 Łażany 1     SP 2016 

67 Łażany 1     P 2016 

68 Łażany 1     P 2016 

69 Łażany 1   1 P 2016 

70 Marcinowiczki 1     SP 2014 

71 Marcinowiczki 1   1 U 2014 

72 Marcinowiczki 1   1 U 2014 

73 Mielęcin 1     U 2009 

74 Mielęcin     1 U 2011 

75 Mielęcin   1   SP 2013 

76 Mikoszowa 1     P 2016 

77 Mikoszowa 1     P 2016 

78 Mikoszowa 1     SP 2016 

79 Mikoszowa 1     SP 2016 

80 Mikoszowa 1     P 2016 

81 Mikoszowa 1     SP 2016 

82 Mikoszowa 1     P 2016 

83 Mikoszowa 1     P 2016 

84 Mikoszowa 1     P 2016 

85 Mikoszowa 1     P 2016 

86 Mikoszowa 1     SP 2016 

87 Mikoszowa 1   1 częściowo SP 2016 

88 Mikoszowa 1     SP 2016 

89 Mikoszowa 1     SP 2016 

90 Mikoszowa 1     P 2016 

91 Mikoszowa 1   1 częściowo P 2016 

92 Mikoszowa 1   1 P 2016 

93 Mikoszowa 1     P 2017 

94 Mrowiny 1     U 2009 

95 Mrowiny 1     P 2009 

96 Mrowiny 1     U 2011 

97 Mrowiny 1     U 2011 

98 Mrowiny 1     U 2013 

99 Mrowiny 1     P 2013 

100 Mrowiny   1   P 2013 

101 Mrowiny 1     U 2013 

102 Mrowiny 1     SP 2014 

103 Mrowiny     1 SP 2014 

104 Mrowiny   1   P 2014 

105 Mrowiny 1     U 2015 

106 Mrowiny 1     SP 2016 

107 Mrowiny 1     P 2016 

108 Mrowiny 1     P 2016 

109 Mrowiny 1     SP 2016 

110 Mrowiny 1     P 2016 

Id: 4026F28E-78C3-4178-9A9A-B36FE2E92347. Uchwalony Strona 48



 
    
 

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych - Gmina Żarów 

 
 

S
tr

on
a 4

7 

111 Mrowiny 1     P 2016 

112 Mrowiny 1     SP 2017 

113 Mrowiny 1     P 2017 

114 Pożarzysko 1     P 2009 

115 Pożarzysko 1     P 2010 

116 Pożarzysko   1   SP 2011 

117 Pożarzysko 1     SP 2011 

118 Pożarzysko 1     częściowo P 2013 

119 Pożarzysko 1     P 2017 

120 Pożarzysko 1     SP 2017 

121 Przyłęgów     1 SP 2011 

122 Przyłęgów   1   P,U 2012,2014 

123 Przyłęgów   1   P,U   

124 Przyłęgów 1     P 2017 

125 Pyszczyn 1     P 2009, 2010 

126 Pyszczyn 1     P   

127 Pyszczyn 1     P 2011 

128 Pyszczyn   1   SP 2012 

129 Pyszczyn 1     SP 2012 

130 Pyszczyn     1 SP 2013 

131 Pyszczyn 1     P 2013 

132 Siedlimowice     1 P 2017 

133 Wierzbna 1     P 2010 

134 Wierzbna 1     U 2011 

135 Wierzbna 1     U 2011 

136 Wierzbna 1     P 2011 

137 Wierzbna 1     P 2012 

138 Wierzbna 1     U 2014 

139 Wierzbna 1     P 2014 

140 Wierzbna 1     P 2014, 2016 

141 Wierzbna 1     P   

142 Wierzbna 1     P 2014 

143 Wierzbna 1     P 2014 

144 Wierzbna 1     SP 2014 

145 Wierzbna 1     P 2014 

146 Wierzbna 1     SP 2014 

147 Wierzbna 1     P 2014 

148 Wierzbna 1     P 2014 

149 Wierzbna 1     P 2016 

150 Wierzbna 1     P 2016 

151 Wierzbna 1     P 2016 

152 Wierzbna 1     P 2017 

153 Wierzbna 1     P 2017 

154 Wierzbna 1     P 2017 

155 Wierzbna 1     P 2017 

156 Wierzbna 1     P 2017 

157 Wierzbna 1     P 2017 

158 Wierzbna 1     P 2017 

159 Wierzbna 1     SP 2017 
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160 Wierzbna 1     P 2017 

161 Wierzbna 1     P 2017 

162 Wierzbna 1     P 2017 

163 Tarnawa 1     SP 2015 

164 Zastruże     1 U 2014 

155 Zastruże 1     SP 2015 

166 Zastruże 1     SP 2015 

167 Zastruże 1     SP 2015 

168 Zastruże     1 U 2013 

Razem 
141 12 21  

172  

*) SP – wnioski wymagające zmian w studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
 P –  wnioski wymagające zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
U – wnioski rozpatrzone pozytywnie 
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Wnioski: 
Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu, przy dokonywaniu analizy zmian w zagospodaro-

waniu przestrzennym burmistrz uwzględnia m.in. złożone wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejsco-
wego. Wnioski takie nie skutkują bezpośrednio uruchomieniem procedury sporządzenia zmiany planu, stanowią na-
tomiast wyraz oczekiwań właścicieli nieruchomości oraz potencjalnych inwestorów, w stosunku do przeznaczenia i 
zasad zagospodarowania wskazanych w nich terenów. 

Około 30% wszystkich złożonych wniosków o zmianę planu dotyczy zmian funkcjonalnych, które nie są 
zgodne z ustaleniami obowiązującego aktualnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Żarów, a także obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje to 
na potrzebę sporządzenia nowego studium i umożliwienia zainteresowanym, przede wszystkim w trybie składnia 
wniosków (art. 11 pkt 1 ustawy) na weryfikację złożonych na przestrzeni 10 lat wniosków poza proceduralnych oraz 
wyrażenie swoich potrzeb w odniesieniu do aktualnego przeznaczenia nieruchomości w ustaleniach studium i aktu-
alnej sytuacji gospodarczo-społecznej. Kolejne 53 % wniosków wymaga zmian w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego. Natomiast pozostałe 18 %  wszystkich złożonych wniosków to wnioski uwzględnione. 

Konieczność sporządzania nowych planów miejscowych wynika nie tylko z potrzeb kreowania i realizowania 
polityki przestrzennej gminy, ale również z potrzeb inwestorów, także inwestorów indywidualnych będących miesz-
kańcami bądź potencjalnymi mieszkańcami gminy Żarów.  

Jak wykazują powyższe analizy, z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze potrzeby dotyczą przezna-
czania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe. Ponad 80% wszystkich złożo-
nych wniosków dotyczy budownictwa mieszkaniowego, zaledwie 7% dotyczy usług i przemysłu. 

Wśród złożonych wniosków o zmianę planu  przoduje Wierzbna z 30 złożonymi wnioskami, na drugim miejscu 
z 20 wnioskami plasują się Żarów i Mrowiny, następne to Kruków (19) i Mikoszowa (18). Kolejne miejscowości od-
biegają od powyżej wymienionych miejscowości .  

 
 

5.4. Analiza postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  
 

Tab.13. Wykaz uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP podjętych w latach 2001-2017 

 Obręb 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

R
az

em
 

141

12

21

Ilość wniosowanych funkcji o zmiane 
przeznaczenia w MPZP 

w latach 2009-2017

mieszkaniowa, mieszkaniowo - usługowa

usługowa, przemysłowa

inna

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

wymaga
zmiany

Studium i
Mpzp

wymaga
zmiany Mpzp uwzględnione

49

89

30

Ilość wniosków złożonych 
w latach 2009-2017 o zmianę MPZP

- wg sposobu rozpatrzenia

Id: 4026F28E-78C3-4178-9A9A-B36FE2E92347. Uchwalony Strona 52



 
    
 

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych - Gmina Żarów 

 
 

S
tr

on
a 5

1 

Żarów 1 6    1 1 2 1  1 3 3 4 1   24 

Bożanów  1   1       2   1   5 

Buków    1           1   2 

Gołaszyce   1   1     1 1 1     5 

Imbramowice  1  1        1      3 

Kalno  1  1 1  3  1 1 2 2 1 2    15 

Kruków 1 2   1  1   1 1 1 2 1 1 1  13 

Łażany  1 1 1     3   1 3  1 1  12 

Marcinowiczki  1    1        1    3 

Mielęcin  1   1    1 1 2 1 1     8 

Mikoszowa  1    1    1  1    1  5 

Mrowiny  1  1 1   1 1  2 2  2 1   12 

Pożarzysko     1  2   1   1 2    7 

Przyłęgów      1      1      2 

Pyszczyn  1    1 1      1     4 

Siedlimowice 1 1 1   1            4 

Tarnawa    1              1 

Wierzbna  3  2   1 3 1  5  4 2 1   22 

Zastruże  1    1    1    1    4 

Linia 400kv              1    1 
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Tab.14. Wykaz procedur planistycznych w sprawie MPZP – procedury w toku 

Nr na 
mapce 

Uchwała  o przystąpieniu do sporzą-
dzenia MPZP 

Obręb Tok procedury 
Powierzchnia  
opracowania 

[ha] 

Udział  [%] 
w pow. 
gminy 

P01 
uchwała nr XLII/332/2013 

z dnia 5.12.2013r. 
Kruków 

wstrzymano procedurę 
(teren powodziowy)  

- negatywna opinia Marszałka 1,26 0,01 

P02 
uchwała Nr XXIX/226/2016 z dnia 

24.11.2016r. 
Kruków 

procedura w toku 
- czeka na „zgodę rolną” Ministra 

372,31 4,23 

P03 
uchwała Nr VII/62/2015 

z dnia 16.04.2015r. 
Kruków 

wstrzymano procedurę  
– realizacja  inwestycji na mocy 

specustawy 0,06 0,001 

P04 
uchwała nr XL/314/2013 

z dnia 26.09.2013r. 
Wierzbna 

procedura w toku 
- negatywna opinia Marszałka, 
czeka na „zgodę rolną” Ministra 1,24 0,014 

P05 
uchwała nr VIII/70/2015 

z dnia 28.05.2015r. 
Wierzbna 

wstrzymano procedurę (pod 
drogę) - zmiana  

polityki przestrzennej gminy 5,08 0,05 

P06 
uchwała nr XXXIII/270/2013 

z dnia 09.05.2013r. 
Wierzbna wstrzymano procedurę 

0,32 0,004 

P07 
uchwała nr VIII/72/2015 

z dnia 28.05.2015r. 
Żarów 

wstrzymano procedurę 
- uchwalenie ustawy dot.  
inwestycji wiatrakowych 99,78 1,13 

P08 
uchwała Nr XXIII/189/2016 

z dnia 23.06.2016r. 
Łażany 

procedura w toku - czeka na 
„zgodę rolną” Ministra 

581,40 6,60 

P09 
uchwała Nr XXXIX/303/2013 

z dnia 29.08.2013r. 
Łażany wstrzymano procedurę 

50,76 0,57 

P10 
uchwała Nr XXVIII/214/2016 

z dnia 27.10.2016r. 
Mikoszowa 

procedura w toku 
- czeka na „zgodę rolną” Ministra 

470,38 5,38 

P11 
uchwała Nr XX/145/2012 

z dnia 1.03.2012r. 
Mikoszowa wstrzymano procedurę 

1,00 0,011 

P12 
uchwała nr XXV/184/2012 

z dnia 20.06.2012r. 
Bożanów wstrzymano procedurę 

25,12 0,28 

P13 
uchwała nr XV/100/2011 

z dnia 03.11.2011r. 
Gołaszyce wstrzymano procedurę 

0,28 0,003 

 

Wnioski: 
Obecnie w obrocie prawnym występuje 13 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, jednakże czynnie prowadzone są 4 procedury planistyczne: dla Krukowa, Łażan i 
Mikoszowej (w granicach administracyjnych wsi) oraz dla Wierzbnej (jednostkowa zmiana). 
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6. Podsumowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego  

 
W wyniku przeprowadzenia analizy zmian legislacyjnych w  procedurze sporządzania dokumentów planistycz-

nych można jednoznacznie stwierdzić, iż przepisy w zakresie planowania przestrzennego w okresie ostatnich 7 lat 
w znacznym stopniu się co miało znaczący wpływ na aktualność ustaleń obowiązujących dokumentów planistycz-
nych gminy. 

Biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji i  aktualizacji  zawartości merytorycznej studium zarówno w części 
tekstowej jak i rysunkowej wynikającej z: 

 aktualnego stanu prawnego,  
 niespójności granic obszaru objętego studium z rzeczywistymi granicami administracyjnymi gminy,  
 wzmożonego zainteresowana „inwestorskiego”, 
 faktu iż w przypadku uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w stu-

dium  wymagane będzie wprowadzenie zmian do ustaleń studium  
stwierdza się, że dokument studium przyjęty w 2015 r. kwalifikuje się do kompleksowej aktualizacji 

zarówno w zakresie wymagań znowelizowanej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
wania przestrzennym, jak i potrzeb polityki przestrzennej gminy i oczekiwań mieszkańców. 

 
Pierwszym krokiem dla realizacji tego celu jest  wzięcie pod uwagę art. 1 ust. 3 i 4 ustawy tj. obowiązek 

ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych zmierzający do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, 
przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, walorów ekonomicznych i przyrodniczych przestrzeni, efektyw-
nego zagospodarowania przestrzeni, a także sporządzone w tym celu analizy ekonomiczne, środowiskowe i spo-
łeczne.  

Należy zwrócić uwagę, że brak jest przepisów prawa, które eliminują obowiązujący (nawet nieaktualny) do-
kument studium z obrotu prawnego i tylko zmiana całego dokumentu w granicach administracyjnych gminy może 
doprowadzić do aktualności studium z potrzebami gminy, inwestorów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
Wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych jako istotnego elementu prowadzenia racjonal-

nej gospodarki przestrzennej pozwoliło odpowiedzieć na poniższe pytania,  co dalej  umożliwiło określenie prioryte-
towych działań w zakresie aktualizacji obecnych dokumentów planistycznych a także na odpowiednie zaprogramo-
wanie budżetu samorządu oraz ustalenie harmonogramu niezbędnych działań.  

 
 

 Czy kierunki polityki przestrzennej określone w studium pozostają wciąż aktualne i czy pozwalają na 
tworzenie i aktualizację – w miarę bieżących potrzeb – planów miejscowych (w kontekście wymogu 
zachowania spójności studium i planów miejscowych)?; 

 
Ustalenia obowiązującego studium pozwalają na realizację polityki przestrzennej jednak z uwagi 

na duże zmiany merytoryczne ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  liczne wnioski, a także 
konieczność opracowania nowych planów miejscowych dla obszaru całej gminy stwierdza się, że wskazana jest 
kompleksowa aktualizacja studium. 

 
 Jaki jest stan pokrycia planami miejscowymi  obszaru gminy oraz czy jest to adekwatne w stosunku 

do aktualnych potrzeb inwestycyjnych w gminie? 
 

Aktualnie Gmina Żarów ma 100% pokrycie planistyczne ze 109 obowiązującymi miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego na terenie wszystkich 19 obrębów. Największą ilością planów pokryty jest Żarów, 
Wierzbna, Kalno, Mrowiny i Pożarzysko. Są to jednak plany „cząstkowe”, o niewielkich powierzchniach opracowania, 
zmieniające jednostkowo miejscowe plany, które były sporządzone dla całych obrębów administracyjnych w latach 
2004 – 2006.  Z uwagi na fakt iż są to plany sporządzane wiele lat temu na mocy przepisów wówczas obowiązują-
cych, należy poddać je zmianom zgodnie z nowymi wytycznymi i aktualnymi przepisami prawa.  
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Obecnie w obrocie prawnym występuje 13 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, jednakże czynnie prowadzone są 4 procedury planistyczne: dla Krukowa, Łażan i 
Mikoszowej (w granicach administracyjnych wsi) oraz dla Wierzbnej (jednostkowa zmiana). 

Liczne wnioski o zmianę przeznaczenia terenów oraz ograniczanie się w ostatnich latach do sporządzania 
praktycznie wyłącznie planów o charakterze punktowym nie wychodzi na przeciw potrzebom inwestycyjnym i racjo-
nalnym możliwościom gminy.  
 
 Jaka jest aktywność inwestorów na obszarze gminy? 

 
Największy ruch inwestycyjny na terenie gminy obserwuje się w mieście Żarów następnie w Mrowinach oraz 

Wierzbnej i Łażanach. Ponad połowa wszystkich pozwoleń na budowę wydanych w graniach gminy Żarów stanowią 
te wydane pod funkcję mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. Dalej ponad 30% stanowią pozwolenia pod infra-
strukturę, pozostałe pod funkcję usługową i przemysłową. W związku z lokalizacją WSSE Podstrefa Żarów  najwięk-
szą liczbę wydanych pozwoleń pod funkcję usługową i przemysłową zaobserwowano w miejscowościach Żarów, 
Tarnawa oraz Mrowiny. Podobnie przedstawia się sytuacja dla pozwoleń pod infrastrukturę.  

Konieczność sporządzania nowych planów miejscowych wynika nie tylko z potrzeb kreowania i realizowania 
polityki przestrzennej gminy, ale również z potrzeb inwestorów, także inwestorów indywidualnych będących miesz-
kańcami bądź potencjalnymi mieszkańcami gminy Żarów. Wśród wsi dla których złożono wnioski o zmianę planu 
przoduje Wierzbna następnie Żarów, Mrowiny, Kruków i Mikoszowa.  Około 30% wniosków o zmianę planu dotyczy 
zmian funkcjonalnych, które nie są zgodne z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Żarów, a także obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Kolejne ponad 50 % wniosków wymaga zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego, natomiast pozostałe to wnioski uwzględnione. Ponad 80% wszystkich złożonych wniosków dotyczy budownic-
twa mieszkaniowego. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że obowiązujące plany miejscowe wymagają kompleksowej aktuali-
zacji w celu dostosowania zarówno ich merytorycznej jak formalno - prawnej strony do aktualnych potrzeb. 
Jednakże aby tego dokonać konieczna jest zmiana obowiązującego studium w niezbędnym zakresie. 
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7. Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego  

 

7.1. Studium 
 
Zmiana ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żarów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. z 
późniejszą zmianą  zatwierdzoną uchwałą nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 7 lipca 2015 r. warunkuje 
dalsze prace planistyczne w Gminie Żarów.  

Z uwagi na liczne zmiany prawne ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz fakt, iż uwzględnienie większości wniosków wymaga zmian studium 
- do aktualizacji studium należałoby przystąpić w jak najszybszym czasie.  

Potrzeba opracowania nowych planów miejscowych wymusza niejako sporządzenie nowego dokumentu kie-
runkowego jakim jest studium, które również (pomimo aktualizacji w roku 2015) wymaga dostosowania do wymogów, 
jakie przed nim stawia istotnie znowelizowana w ostatnich latach ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. W nowych dokumentach planistycznych należy zweryfikować przede wszystkim politykę przestrzenną 
względem aktywności gospodarczej i zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe. 

 

7.2. Plany miejscowe 
 

 
 

Id: 4026F28E-78C3-4178-9A9A-B36FE2E92347. Uchwalony Strona 58



 
    
 

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych - Gmina Żarów 

 
 

S
tr

on
a 5

7 

Z uwagi układ funkcjonalno - przestrzennym gminy biorąc pod uwagę kryteria tj. ilość obowiązujących planów 
dla danego obrębu, liczba składanych wniosków do planu i studium oraz ilość wydanych pozwoleń na budowę pro-
ponuje się podział gminy na 5 obszarów: 

 Obszar I   – obejmujący obręby Łażany, Mikoszowa, Kruków, 
 Obszar II  – obejmujący miasto Żarów, obręby Mrowiny, Wierzbna, Kalno,  
 Obszar III –  obejmujący obręby Przyłęgów, Pożarzysko, Imbramowice, Mielęcin 
 Obszar IV – obejmujący obręby, Zastruże, Pyszczyn, Buków, 
 Obszar V  – obejmujący obręby Bożanów,  Siedlimowice, Gołaszyce. Marcinowiczki, Tarnawa. 

 
Dla realizacji celu, jakim jest pokrycie obszaru gminy aktualnymi planami miejscowymi, pierwszym 

i niezbędnym krokiem jest kompleksowa aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy do której Rada Miejska w Żarowie powinna przystąpić w jak najszybszym czasie, bezpośred-
nio po przyjęciu uchwały w sprawie aktualności studium oraz planów miejscowych. Można 
przyjąć, że opracowanie dokumentu studium trwać będzie ok. 1 roku, a w przypadku konieczności 
ponawiania czynności określonych w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ok. 1,5 
roku. 

Zaleca się sporządzenie ujednoliconych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szcze-
gólności dla miejscowości dla których obowiązuje dużo zmian jednostkowych oraz które zostały sporządzone w la-
tach 2004-2015. 

 
Harmonogram: 
 
W pierwszej kolejności należałoby opracować zmiany planu dla Obszaru I, w granicach którego dla miejsco-

wości Łażany, Kruków i Mikoszowa. Procedury planistyczne dla tych obszarów są w toku.  
Z  uwagi na liczbę składanych wniosków, ruch inwestycyjny oraz duże rozdrobnienie planów w  następnej 

kolejności proponuje się opracowanie planów miejscowych dla Obszaru II. 
Obszar III obejmuje plany miejscowe uchwalone w latach 2005 - 2006. 
Obszary IV i V proponuje się sporządzić w późniejszym czasie lub wcześniej - w przypadku pilnej potrzeby 

wynikających z zapotrzebowania  inwestycyjnego, zmiany przepisów lub innych okoliczności. 
 
Przedstawiona powyżej propozycja harmonogramu działań nie wyklucza, że w sytuacjach, gdy 

zaistnieje doraźna i uzasadniona potrzeba realizacji konkretnej inwestycji, lub w przypadku  dających się wyodrębnić 
obszarów problemowych, na których występują szczególne uwarunkowania społeczne, przyrodnicze lub ekono-
miczne, Rada Gminy może podjąć stosowne działania w celu przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 
umożliwiającego ich realizację. 

Przy uwzględnieniu zasad sporządzania planów miejscowych określonego w art. 17 i 19 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie i wejście w życie planu miejscowego może zająć ok. 
1,5 roku, a w przypadku konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne w trybie określonym w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) - nawet 2 lata. Oznacza to, że cel, jakim jest pokrycie obszaru gminy aktualnymi 
planami miejscowymi – w miarę potrzeb i możliwości - jest możliwy do uzyskania w okresie nie krótszym niż 5 lat od 
uchwalenia studium. 

 
Zasadniczym celem wieloletniego planu sporządzania planów jest stopniowa eliminacja nadmiernej ilości pla-

nów oraz dążenie do tego, aby każdy obręb w gminie posiadał jednorodny plan miejscowy. Procedurę zmiany planu 
dla każdego obrębu proponuje się równocześnie prowadzić w danym obszarze. Plany takie powinny być realizowane 
niezależnie do wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych, przy czym dla racjonalności tych działań 
wskazane jest opracowywanie planów łącznie dla kliku takich obszarów. Wskazane jest, aby wieloletni program spo-
rządzania planów miejscowych był weryfikowany co najmniej raz w roku budżetowym.  

Weryfikacja roczna ma za zadanie: bieżącą kontrolę postępów w realizacji tego programu oraz wprowadzenie 
niezbędnych zmian w zakresie priorytetów dotyczących objęcia danego obrębu planem miejscowym, w sposób wy-
nikający bezpośrednio z możliwości budżetowych samorządu oraz aktualnych potrzeb gminy oraz jej mieszkańców. 
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Wykaz załączników graficznych: 

Załącznik nr 1  Rozkład przestrzenny powstałych obiektów na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 
Załącznik nr 2  Lokalizacja wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Załącznik nr 3  Mapa pokrycia planistycznego  
Załącznik nr 4  Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

Wykaz tabeli: 

Tab.1. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2007 - 2017 
Tab.2. Liczba ludności w gminie Żarów 
Tab.3. Analiza struktury użytkowania gruntów w latach 2012 – 2017 
Tab.4. Analiza struktury własności gruntów 
Tab.5. Analiza wydanych pozwoleń na budowę  
Tab.6. Analiza wydanych pozwoleń na budowę w latach 2013-2017 – wg roku wydania 
Tab.7. Wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium – procedury w toku 
Tab.8. Analiza uwarunkowań studium – art. 10 ust. 1 ustawy 
Tab.9. Analiza kierunków studium – art. 10 ust. 2 ustawy 
Tab.10. Analiza wniosków o zmianę studium  
Tab.11. Wykaz planów obowiązujących na terenie gminy Żarów 
Tab.12. Analiza wniosków do planu 
Tab.13. Wykaz uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP podjętych w latach 2001-2017 
Tab.14. Wykaz procedur planistycznych w sprawie MPZP – procedury w toku 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XLV/326/2017

z dnia 23 listopada 2017 r.

Monitorowanie realizacji uchwalanych gminnych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki
przestrzennej, stosownie do obowiązującego prawa, należy do obowiązków zarówno Burmistrza Miasta i Rady
Miejskiej.

Zakres obowiązków tych organów w tym przedmiocie, tryb postępowania, terminy itp. określa art. 32 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Stanowi on
m.in, że: - w celu oceny aktualności studium, wójt, burmistrz, prezydent dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, - wójt, burmistrz lub prezydent
przekazuje radzie gminy wyniki powyższych analiz po uzyskaniu opinii właściwej komisji urbanistyczno-
architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 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 określone w treści powołanej powyżej ustawy – tj. przystępuje do opracowania nowych bądź zmiany już
uchwalonych dokumentów planistycznych.

Sporządzona analiza jest materiałem analitycznym w celu określenia zakresu niezbędnych zmian, które
niezależnie od wniosków poszczególnych podmiotów winny być ujęte w dokumentach planistycznych, zarówno
w studium jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Sporządziła:

Sylwia Niedźwiecka

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

i ochrony środowiska
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