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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy w Turawie uchwala 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wyniki przekazanej przez Wójta Gminy Turawa „Oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (2016-2020)”, zwanej dalej Oceną aktualności. 

§ 2. W wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy Turawa Oceny aktualności, stwierdza się: 

1) Częściową nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Turawa, dlatego konieczna jest aktualizacja i dostosowanie struktury Studium do obowiązujących 
wymogów prawnych i standardów, a także potrzeb bieżących określonych w Ocenie aktualności, 
oceniającej aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Turawa; 

2) Potrzebę kontynuacji prac nad aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rozwoju gminy Turawa, a także potrzeb bieżących określonych 
w „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2016-2020). 

§ 3. Integralną częścią uchwały jest „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(2016-2020)”, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Przyjmuje się wieloletni program sporządzania planów miejscowych dla obszaru gminy Turawa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. WSTĘP 

1.1. Wprowadzenie 

 Stosownie do zapisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.) co najmniej raz w czasie 

trwania kadencji, wójt, burmistrz lub prezydent dokonuje oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. 

W tym celu wykonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy 

w opracowywaniu planów miejscowych, a także opracowuje wieloletnie programy ich 

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w 

rejestrach zadań rządowych i zadań samorządu województwa oraz wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. W szczególności bada również zgodność studium  

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).  

Po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, wójt przekazuje wyniki analiz Radzie Gminy, która podejmuje uchwałę 

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne 

w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do aktualizacji. 

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777) znaczenie Oceny aktualności studium i planów miejscowych uległo wzmocnieniu. 

Każdorazowo w procedurze sporządzania planu miejscowego wymagane jest bowiem 

uzasadnienie o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w którym przedstawia się m.in. zgodność z wynikami analiz zawartych w Ocenie aktualności. 

1.2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest dokonanie okresowej oceny aktualności dokumentów 

planistycznych posiadanych przez gminę Turawa, w tym w szczególności: Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa (zmiana z 2010 r.) oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa ocena obejmuje lata 

2016 − 2020 i jest dokonywana podczas kadencji obejmującej lata 2018 − 2023.  

Istota podejmowanego tematu nie polega jedynie na wykonaniu delegacji ustawowej, lecz 

umożliwia retrospektywne spojrzenie na zmiany jakie zaszły podczas trwania kadencji w 

przestrzeni gminy oraz pozwala na ocenę uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu 

na ich przydatność w realizacji celu jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego i rozwoju 

zrównoważonego w gminie w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych              

i zewnętrznych.  

Szczególne znaczenie dla rozwoju gminy ma studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, pełni bowiem niezwykle istotną rolę koordynacyjną 

w stosunku do planów miejscowych oraz zawiera wytyczne do prowadzenia polityki przestrzennej 
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w gminie. Okresowa ocena, w nawiązaniu do złożonych wniosków oraz zaistniałych 

uwarunkowań, umożliwia identyfikację potrzeb w zakresie aktualizacji studium i planów 

miejscowych, pozwala na opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów 

miejscowych oraz stanowi punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do ich aktualizacji. 

Przedmiotem niniejszej oceny aktualności jest: 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Turawa, przyjęta uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 listopada 2010 r., 

zwana dalej Studium oraz obowiązujące na terenie gminy miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w tym: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi Turawa − Marszałki, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa 

Nr II/14/1998 z dnia 13.11.1998 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego małej elektrowni wodnej Osowiec 

− Węgry, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XX/214/2000 z dnia 29.09.2000 r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego 

we wsi Zawada, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXIV/271/2001 z dnia 

20.04.2001 r. 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec w części obejmującej 

przysiółek Trzęsina, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XII/120/2003 z dnia 

05.12.2003 r. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Usług Publicznych 

i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa 

Nr XXIV/236/2005 z dnia 25.11.2005 r. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, uchwalony 

uchwałą Rady Gminy Turawa Nr V/32/2007 z dnia 09.03.2007 r. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany, 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXI/143/2008  z dnia 18.12.2008 r. 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmujący obrzeża 

Jezior Turawskich, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXVII/166/2009 z dnia 

05.06.2009 r. 

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług 

publicznych i komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa, uchwalonego uchwałą 

Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r., uchwalona uchwałą Rady 

Gminy Turawa Nr VIII/36/2011 z dnia 25.08.2011 r. 

10. MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren 

zabudowy usług i produkcji, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr IX/44/2011 

z dnia 15.09.2011 r. 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada (Z1), 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XVII/107/2012 z dnia 26.07.2012 r. 
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12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części 

obszaru wsi Osowiec, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XVIII/112/2012 z dnia 

27.09.2012 r. 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada (Z2), 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XX/125/2012 z dnia 07.12.2012 r. 

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada (Z3), 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXII/138/2013 z dnia 07.02.2013 r. 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki , uchwalony uchwałą 

Rady Gminy Turawa Nr XXXI/189/2014 z dnia 31.01.2014 r. 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz 

Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej, uchwalony uchwałą Rady 

Gminy Turawa Nr XXXVI/224/2014 z dnia 09.10.2014 r. 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi 

Turawa, uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa Nr IX/34/19  z dnia 16.07.2019 r. 

 

Zakres merytoryczny obejmuje: 

− analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym identyfikację 

potencjalnych konfliktów przestrzennych, 

− analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

− analizę wydanych pozwoleń na budowę, 

− badanie zgodności zawartości i ustaleń Studium z wymogami wynikającymi z przepisów 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

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

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

− analiza aktualności Studium w zakresie zgodności z polityką przestrzenną państwa           

i regionu, 

− analizę aktualności Studium w zakresie możliwości realizacji zadań własnych samorządu 

gminy oraz stopnia zaspokojenia potrzeb rozwojowych gminy, 

− badanie zgodności Studium i planów miejscowych w odniesieniu do obowiązującego 

stanu prawnego, 

− ocenę postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

− analizę złożonych wniosków o zmianę Studium lub planu miejscowego, 

− sporządzenie wieloletniego programu opracowywania planów miejscowych. 

Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmuje okres 5 lat od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2020 r. co odpowiada części VII i części VIII kadencji.  

Zakres przestrzenny dotyczy obszaru w granicach administracyjnych gminy Turawa, w podziale 

na poszczególne obręby ewidencyjne. 

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w formie opisowej i graficznej.  
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1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę prawną opracowania niniejszej oceny aktualności studium i planów miejscowych 

stanowi art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.). 

Podstawę merytoryczną przeprowadzonych analiz stanowią w szczególności: 

− rejestr złożonych wniosków o zmianę Studium lub zmianę bądź opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− rejestr decyzji o warunkach zabudowy, 

− rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

− wykaz pozwoleń na budowę, 

− wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− obowiązująca Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Turawa (2010), 

− Raporty o stanie Gminy Turawa za lata 2018-2020 

− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjęta Uchwałą 

Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.; 

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą 

Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.; 

− Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej, przyjęta 

Uchwałą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska z dnia 10 sierpnia 2015 r., 

− Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 414 ze zm) 

− obowiązujące przepisy odrębne, 

− informacje prasowe i internetowe, a także konsultacje z pracownikami Urzędu Gminy 

w sprawie aktualnych problemów rozwoju przestrzennego gminy. 
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2. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

GMINY TURAWA 

2.1. Wprowadzenie 

 Zmiany w przestrzeni dokonują się na skutek upływu czasu, działania sił przyrody, 

oddziaływania inwestycji poczynionych wcześniej na danym terenie oraz świadomych działań 

zmierzających do planowanego zagospodarowania przestrzeni. Te ostatnie dokonują się            

w wyniku realizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na 

budowę, zmianę sposobu użytkowania, rozbiórkę) wydawanych w oparciu o plany miejscowe,         

a w przypadku ich braku, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Występują również sytuacje, w których dokonane inwestycje mają charakter samowoli 

budowlanych, co jest szczególnie istotne w przypadku gdy są one sprzeczne z przeznaczeniem         

i zasadami zagospodarowania terenu ustalonymi w planie miejscowym. 

 Przedstawiona w rozdziale 2.2. analiza ma na celu przedstawienie faktycznych zmian         

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Turawa w odniesieniu do podstawowych elementów 

struktury przestrzennej, takich jak: obszary osadnicze, w tym mieszkaniowe, produkcyjne, 

usługowe, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obszarów przyrodniczo cennych, obszarów 

i obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym, systemów komunikacji oraz infrastruktury 

technicznej.  

W rozdziale 2.3 odniesiono się do wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, a w rozdziale 2.4 przedstawiono wyniki analizy wydanych pozwoleń na budowę. 

2.2. Charakterystyka zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Turawa 

2.2.1. Mieszkalnictwo i tereny mieszkaniowe 

W badanym okresie najistotniejsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Turawa 

zaobserwowano w odniesieniu do nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Realizacje 

nowych budynków mieszkalnych skupiały się głównie na obszarze wsi Zawada, Turawa (w tym 

Marszałki), Kotórz Mały i Węgry. W wielu przypadkach stanowią one niewielkie zespoły nowej 

zabudowy wzdłuż wydzielonych dróg i były realizowane zarówno przez indywidualnych 

inwestorów, jak również deweloperów. W pozostałych miejscowościach nowa zabudowa 

mieszkaniowa realizowana była głównie jako uzupełnienie istniejącej tkanki.  

Charakterystyczne jest, że w przeciwieństwie do wielu innych gmin, tutaj nie stwierdzono 

występowania dużej liczby budynków opuszczonych, będących w złym stanie technicznym,  choć 

sytuacja w tym zakresie różni się zależnie od miejscowości. 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy uległa zauważalnej zmianie. Według danych 

publikowanych przez Bank Danych Lokalnych (BDL)1 w 2016 roku w gminie Turawa istniało 

3007 mieszkań we wszystkich rodzajach zabudowy. Na koniec roku 2019 odnotowano wzrost 

o 92 mieszkania, natomiast dane za rok 2020 w momencie badania nie były jeszcze dostępne.  

Według danych BDL w 2019 r. gmina Turawa posiadała 12 lokali socjalnych (Bierdzany przy  

ul. Szkolnej), natomiast w statystyce nie zostały wykazane mieszkania komunalne. Dane 

 
1  www.stat.gov.pl 
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statystyczne nie są w tym zakresie spójne z ewidencją prowadzoną przez Gminę Turawa, 

zgodnie z którą w 2019 r. w zasobie gminnym znajdowało się 14 lokali socjalnych.  

Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe w gminie Turawa 

Zasoby mieszkaniowe 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 

mieszkania 3 007 3 038 3 074 3 096 - 

izby 15 789 15 969 16 182 16 320 - 

powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 325 872 331 249 336 936 342 253 - 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] 108,4 109,0 109,6 110,5 - 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  
na 1 osobę [m2] 33,2 33,4 33,8 34,2 

- 

mieszkania na 1000 mieszkańców 306,1 306,7 308,3 309,0 - 

przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu 5,25 5,26 5,26 5,27 - 

przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,27 3,26 3,24 3,24 - 

przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,62 0,62 0,62 0,61 - 

Zasoby mieszkaniowe gmin      

mieszkania 
ogółem 
  

mieszkania 10 - 23 - - 

powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 386 - 1 172 - - 

lokale 
socjalne 
  

lokale 10 10 10 12 - 

powierzchnia użytkowa lokali [m2] 351 351 351 410 - 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2016-2020 do użytkowania oddano łącznie 153 mieszkania, z których wszystkie 

zrealizowano jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Większość budynków została 

zbudowane przez inwestorów indywidualnych. Liczba mieszkań oddawanych rocznie do 

użytkowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie, chociaż w 2019 r. odnotowano wzrost, a w 

2020 r. spadek wywołany najprawdopodobniej pandemią wirusa SARS COVID-19.  

Tabela 2 Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2016-2020 

Budownictwo mieszkaniowe 2016 2017 2018 2019 2020 

Mieszkania ogółem, w tym: 31 29 33 37 23 

- indywidualne jednorodzinne 29 26 28 33 22 

- przeznaczone na sprzedaż 2 3 5 4 1 

Izby 185 175 186 221 142 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 5 263 4 666 5 479 5 857 5 402 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

2.2.2. Produkcja przemysłowa oraz składy i magazyny 

W badanym okresie na terenie gminy Turawa nie powstały nowe firmy branży produkcyjnej.  

Odnotowano natomiast rozwój firm istniejących rozumiany jako wzmacnianie ich potencjału 

lokalowego, głównie w zakresie branży stolarskiej i składowo-magazynowej.  

2.2.3. Usługi 

Funkcja usługowa na terenie gminy Turawa jest rozwinięta na poziomie spełniającym 

podstawowe potrzeby mieszkańców. Jednocześnie usługi o charakterze egzogenicznym z 

zakresu turystyki i hotelarstwa w oparciu o walory przyrodnicze Lasów Stobrawsko-Turawskich, 
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Jezior Turawskich i doliny Małej Panwi rozwijają się głównie w miejscowościach Turawa 

i Rzędów.  

W badanym okresie najważniejsze inwestycje z zakresu usług podejmowane przez władze gminy 

dotyczyły poprawy dostępności do obiektów sportowych oraz modernizacji energetycznej 

budynków gminnych, w tym:  

− budowa hali sportowej w Turawie oraz łącznika hali sportowej ze szkołą (2016-2018), 

− modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu oraz Urzędu Gminy w Turawie, 

− modernizacja elewacji budynku gminnego w Kotorzu Małym i w Osowcu, 

− modernizacja infrastruktury sportowej, 

− modernizacja pomieszczeń szatni w budynku gminnym w m. Turawa. 

2.2.4. Usługi kultury, sportu i rekreacji 

Szczególnego podkreślenia wymagają inwestycje podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb 

lokalnych społeczności, jak również turystów z zakresu usług sportu, rekreacji czy też kultury, 

które istotnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców oraz jakość przestrzeni. Należy do 

nich zaliczyć: 

− zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa – dofinansowane z 

PROW 2014-2020, w tym montaż małej infrastruktury w dwóch lokalizacjach: nad 

Jeziorem Średnim (teren przy ścieżce i boisku wielofunkcyjnym) oraz Jeziorze Dużym 

(teren przy promenadzie). Ławka solarna, stacja naprawy rowerów, wiata rekreacyjna, 

gra terenowa (2019), 

− zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie (2018) oraz modernizacja 

promenady nad Jeziorem Turawskim (2020), 

− stworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA Rzędów (J. Duże), Turawa, Kadłub Turawski,  

− budowa toalety publicznej nad Jeziorem Turawskim (2020), 

− wykonanie trybuny dla widzów na boisku w Zawadzie, 

− montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Kotorzu Wielkim, 

− zagospodarowanie boiska w Kotorzu Małym, 

− doposażenie i konserwację placów zabaw we wsiach: Bierdzany, Węgry, Kotórz Mały, 

Ligota Turawska, Turawa, Węgry, 

− budowę placów zabaw w Kotórzu Wielkim i Kotorzu Małym, 

− rozbudowa infrastruktury siłowni zewnętrznych – Zawada, Kadłub Turawski, 

− zakup lub wykonanie altan wiejskich/wiat rekreacyjnych we wsiach: Kadłub Turawski, 

Osowiec,  Zakrzów Turawski, Turawa, 

− budowę grilla na działce gminnej nr 2326/282 w m. Kotórz Mały (Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka - 2020), 

− przebudowę garażu na łaźnie i toalety dla publiczności w budynku gminnym w Ligocie 

Turawskiej, 

− wymianę wiaty przystankowej w Zawadzie.  
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Warte podkreślenia są również inwestycje polegające na przebudowie nasadzeń w sadzie 

owocowym w Węgrach oraz realizacja nasadzeń w parku w Zawadzie.  

2.2.5. System komunikacji i infrastruktury technicznej 

Układ komunikacyjny obsługujący obszar gminy Turawa nie uległ zasadniczej zmianie. 

Wybudowano jedną nową drogę prowadzącą do oczyszczalni ścieków oraz PSZOK w Kotorzu 

Małym. Przeprowadzono natomiast kilkanaście remontów i przebudów ulic i dróg gminnych 

poprawiających ich stan techniczny, w tym: 

− przebudowa ul. Lipowej w Osowcu – dofinansowana ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych 2019, 

− modernizacja ul. Ogrodowej oraz przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Akacjowej, 

Świerkowej w Kotorzu Małym, 

− modernizacja ul. Pływackiej w Rzędowie – Jezioro Duże, 

− remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie, 

− modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim, 

− przebudowa ul. Jodłowej oraz modernizacja ul. Kościelnej wraz z parkingiem w Zakrzowie 

Turawskim, 

− modernizacja ul. Opolskiej i ul. Polnej w Kotorzu Wielkim, 

− modernizacja  ul. Planetorza i ul. Nowej w Turawie, 

− przebudowa ul. Grabowej w Turawie Marszałkach, 

− przebudowa drogi dojazdowej do hali i boiska w Turawie, 

− przebudowa drogi  wewnętrznej ul. Pogodnej w Węgrach, 

− przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kadłub Turawski - Ligota Turawska. 

Ważną inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zawada CH „Turawa Park” - 

Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa 

wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew oraz budowa placu 

rekreacyjnego i parkingu Bike & Ride w m. Turawa – dofinansowane z RPO WO 2014-2020. 

Realizowano również montaż progów zwalniających we wsiach oraz remonty chodników. 

 

W zakresie infrastruktury technicznej: 

− zrealizowano modernizację oświetlenia ulicznego we wsiach oraz oświetlenie parku w 

Zawadzie, 

− wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej: na ul. Milenijnej i Leśnej w Węgrach, 

tranzyt wody  z Rzędowa do Płn. Brzegu Jeziora ul. Pływacka, w Zawadzie  

ul. Pod Lasem -Turawska, 

− wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową z Marszałek ul. Malinowa nad Jezioro 

Srebrne oraz w Zawadzie ul. Pod Lasem –Turawska,  kanalizację sanitarną grawitacyjną 

w Węgrach na ul. Słonecznej, 

− wybudowano nowe odcinki sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w Zawadzie, 
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− zrealizowano projekt pn. „Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu” 

dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (2019), 

− wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK – zadanie 

dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, 

− na terenie oczyszczalni ścieków wybudowano i uruchomiono instalację przetwarzającą 

osady ściekowe na środek poprawiający właściwości gleby na potrzeby rekultywacji 

terenów - MaxCalc TUR. 

2.2.6. Rolnictwo i rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Gmina Turawa ze względu na małą powierzchnię gruntów rolnych oraz ich niską jakość, a także 

duże obszary leśne, nie jest zaliczana do gmin rolniczych. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo stanowi zaledwie 3% w strukturze działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby 

fizyczne w gminie Turawa (na koniec roku 2020). Ma to swoje odzwierciedlenie w przestrzeni, 

gdzie działające gospodarstwa rolne stanowią już coraz większą rzadkość. 

W badanym okresie odnotowano tylko jedną inwestycję rolniczą polegającą na budowie obiektu 

hodowlanego o obsadzie do 39 DJP, natomiast kilka pozostałych dotyczyło wiaty na maszyny 

rolnicze, silosa i stawu hodowlanego. Zmiany w zagospodarowaniu polegają zatem na stopniowej 

utracie rolniczego krajobrazu i przekształceniu obszarów zabudowy wiejskiej w tereny o funkcji 

mieszkaniowej. 

2.3. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy  

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego oraz braku obowiązku jego sporządzenia, 

ustalenie warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć 

inwestycyjnych może następować w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy zaznaczyć, że z ustawy nie wynika 

konieczność uwzględniania zapisów Studium podczas sporządzania decyzji, ani zachowania z 

nim zgodności. Powyższy stan prawny może prowadzić do sytuacji, w których decyzje stoją w 

sprzeczności ze Studium, a organ właściwy do ich  wydania nie ma podstawy do wydania decyzji 

odmownej, co w konsekwencji może spowodować kolizję pomiędzy tymi dokumentami i nieład 

przestrzenny.  

W badanym okresie (2016-2020) Wójt Gminy Turawa wydał łącznie 118 decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: 102 decyzje o warunkach zabudowy oraz 

16 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Liczba wydawanych rocznie decyzji jest znacząca. W latach 2016-2019 sumarycznie 

obserwowany jest stały wzrost, choć w poszczególnych miejscowościach nie można 

jednoznacznie zaobserwować takiej tendencji. W roku 2020 liczba wydanych decyzji znacząco 

spadła, przy czym z dużym prawdopodobieństwem jest to skutek pandemii wywołanej wirusem 

SARS-COVID 19 i związanymi z nią ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów, jak również 

odłożeniu przez inwestorów planowanych działań budowlanych. Potwierdzeniem tej tezy może 

być zwiększona aktywność inwestycyjna w roku 2021, gdzie w ciągu pierwszego półrocza 

wydano już 12 decyzji, przy czym większość wniosków została złożona w drugiej połowie 2020 r. 

Na terenie wsi: Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Osowiec, Węgry i Zawada zasadniczo nie są 

wydawane decyzje o warunkach zabudowy ze względu na miejscowe plany zagospodarowania 

Id: 37AC614B-2155-4755-9515-010F8FB9E90A. Projekt Strona 13



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /2016-2020/ 

STUDIO FORMAT  
Pracownia Projektowa - Renata Klimek  

12 

 

przestrzennego obowiązujące na większości ich obszaru. Pojedyncze decyzje dotyczą terenów 

położonych z dala od zwartej zabudowy lub inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  

Tabela 3 Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (według daty wydania) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie  

Liczba wydanych decyzji 
w tym: 

25 23 26 30 14 118 

Bierdzany  8 5 5 5 4 27 

Kadłub Turawski  4 3 2 2 3 14 

Kotórz Mały  − − − − − 0 

Kotórz Wielki  − − − 1 − 1 

Ligota Turawska  1 5 3 6 1 16 

Osowiec  − − 1 − − 1 

Rzędów  3 3 4 5 2 17 

Turawa 7 5 7 5 3 27 

Węgry  − − − − − 0 

Zakrzów Turawski  2 1 3 3 1 10 

Zawada − 1 1 3 − 5 

Opracowanie własne 

Spośród pozostałych miejscowości, na podstawie liczby wydanych decyzji można stwierdzić, że 

największą presją inwestycyjną charakteryzowały się wsie Bierdzany i Turawa, w szczególności 

Marszałki, a w następnej kolejności: Rzędów, Ligota Turawska i Kadłub Turawski. Natomiast 

najmniej decyzji zostało wydanych w Zakrzowie Turawskim. Liczba wydawanych decyzji o 

warunkach zabudowy wskazuje na potrzebę sporządzenia planów miejscowych w pierwszej 

kolejności dla wsi Bierdzany i Turawa, przy czym plan dla Turawy jest już w trakcie sporządzania. 

 

Rysunek 1 Struktura decyzji o warunkach zabudowy wydanych w gminie Turawa w latach 2016-2020 w podziale 

na miejscowości. Opracowanie własne. 
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Rysunek 2 Struktura przestrzenna decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działek w granicach  

wsi Bierdzany. Opracowanie własne. 

 

Większość decyzji o warunkach zabudowy (62) dotyczyła budowy i przebudowy budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zabudową towarzyszącą, w tym cztery decyzje 

obejmowały inwestycję polegającą na budowie dwóch lub trzech budynków mieszkalnych. 

Dodatkowo wydano cztery decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowo-usługowej (w tym na 

budowę suszarni kontenerowej w Bierdzanach oraz przebudowę warsztatu stolarskiego w 

Kadłubie Turawskim) oraz cztery decyzje na budowę budynków rekreacji indywidualnej, po dwie 

w Rzędowie i Turawie. 

Na inwestycje zlokalizowane na terenach zabudowy zagrodowej wydano łącznie 16 decyzji, przy 

czym tylko trzy faktycznie dotyczyły inwestycji związanych z produkcja rolną, w tym budowa tuneli 

ogrodniczych w Kadłubie Turawskim, budynku inwentarskiego o obsadzie do 40 DJP w Ligocie 

Turawskiej oraz przebudowa budynku na potrzeby przetwórstwa rolnego tj. produkcji serów 

również w Ligocie Turawskiej. Pozostałe inwestycje były związane z przebudową budynków 

mieszkalnych oraz budową lub przebudową budynków gospodarczych. Niewielki zakres 

inwestycji rolniczych może wskazywać na zanikanie funkcji rolniczych w gminie. 

Na przedsięwzięcia usługowe i usługowo-produkcyjne wydano łącznie 9 decyzji, w tym dwie na 

usługi hotelarskie (agroturystyka, pensjonat), dwie związane z obsługą pojazdów, w tym na 

budowę samoobsługowej myjni samochodowej oraz rozbudowę lakierni w Bierdzanach oraz  

dwie  związane z magazynowaniem, w tym hala magazynowa (Ligota Turawska) i silos (Kotórz 

Wielki). Pozostałe decyzje dotyczyły zmiany przeznaczenia budynków lub ich części na cele 

administracyjno-biurowe. 

Odnotowano zwiększone zainteresowanie inwestorów lokalizacją przedsięwzięć polegających na 

budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. Dwie decyzje na takie inwestycje wydano w 

2019 r. dla terenów w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach. Kolejne trzy zostały wydane w 2021 r. 

(nieobjęte analizą), w tym dwie w Ligocie Turawskiej i jedna w Kadłubie Turawskim. 
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Rysunek 3 Decyzje o warunkach zabudowy na budowę farm fotowoltaicznych (oznaczone kolorem zielonym) na 

terenie wsi Zakrzów Turawski, Ligota Turawska i Kadłub Turawski. Opracowanie własne. 

 

W zakresie działalności przemysłowej lub produkcji prowadzonej na większą skalę nie wydano 

żadnej decyzji. 

Wszystkie z wydanych 16 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyło infrastruktury 

technicznej, w tym: dwie – budowy stacji bazowych telefonii komórkowej (w Bierdzanach 

i Zawadzie), siedem – sieci i urządzeń energetycznych, pięć – inwestycji drogowych (w tym 

kładka pieszo-rowerowa w Turawie i most) oraz dwie – kanalizacji sanitarnej. 

W badanym okresie odnotowano również 5 decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie zamkniętym, wydanych przez Wojewodę Opolskiego w odniesieniu do 

działek położonych na obszarze gminy Turawa. Decyzje te dotyczyły: 

− budowy linii światłowodowej i kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV z GPZ Bierdzany 

do Jednostki Wojskowej nr 2286 Opole, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 

15/04kV, przebudowie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia na terenie jednostki 

wojskowej (Ligota Turawska, Zakrzów Turawski), 

− budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 301 

relacji Opole-Namysłów (Zawada), 

− budowie odcinka kablowej linii światłowodowej pod torami linii kolejowej nr 301, w 

związku z monitoringiem ujęć wody SOW Zawada (Zawada), 

− budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Bierdzany – ZK-SN Osowiec 

(Osowiec), 

− budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji GPZ Bierdzany – ZK-SN Osowiec 

(Osowiec). 
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Wszczęto również postępowanie w sprawie wydania decyzji na budowę obiektu 

radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na terenie PKP w 

Kotorzu Małym. Na terenach zamkniętych nie wydano natomiast żadnej decyzji o warunkach 

zabudowy. 

Należy zaznaczyć, że decyzje które nie zostały „zrealizowane” poprzez wydane na ich podstawie 

pozwolenie na budowę i które są sprzeczne z ustaleniami uchwalonego w późniejszym okresie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są przez niego znoszone. Natomiast 

decyzje zgodne z planem utrzymują swoją moc, przy czym wydanie pozwolenia na budowę 

następuje już na podstawie zapisów planu miejscowego. 

Ze względu na swój indywidualny i postulatywny charakter, decyzje o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu nie stanowią miarodajnego źródła informacji o zaistniałych zmianach 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, które w lepszym stopniu odzwierciedlać będzie 

analiza wydanych pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania bądź rozbiórkę. Niosą 

natomiast informację o atrakcyjności inwestycyjnej terenów, dla których nie ma sporządzonego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2.4. Analiza wydanych pozwoleń na budowę  

 Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane 

mające na celu realizację inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego można 

rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzji takiej nie 

wymagają inwestycje wyszczególnione w art. 29 ustawy, przy czym realizacja części z nich 

możliwa jest po dokonaniu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

zgłoszenia robót budowlanych. W związku ze zmianą ustawy, od dnia 28 czerwca 2015 r. zakres 

inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę uległ znaczącemu rozszerzeniu w stosunku 

do lat poprzednich. 

Zgodnie ze stanem prawnym aktualnym w czasie trwania większości okresu badawczego, można 

w uproszczeniu stwierdzić, że pozwolenia na budowę wymagały: 

− przedsięwzięcia, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

obszar Natura 2000, 

− budowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy granicy działki,  

− budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

− budowa obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. usługowych, handlowych, 

administracyjno-biurowych, budynków przeznaczonych na funkcje kulturalne i oświatowe, 

budynków sportowych, produkcyjnych, warsztatów, magazynów itp., 

− prowadzenie prac budowlanych przy zabytku, 

− budowa dróg, lotnisk, sieci komunikacji kolejowej, 

− budowa parkingów powyżej 10 stanowisk, 

− budowa obiektów infrastruktury technicznej (z wyjątkiem sieci), 

− rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 8 m lub wpisanych do 

rejestru zabytków. 

Przy spełnieniu dodatkowych warunków dotyczących m.in. lokalizacji na działce oraz powierzchni 

zabudowy, nie było natomiast wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację 

inwestycji polegających m.in. na budowie: 

− niewielkich obiektów gospodarczych związanych z produkcja rolną i uzupełniających 

zabudowę zagrodową, w tym również budowli rolniczych, 
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− wolno  stojących  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych, 

− niewielkich (do 35 m2) wolno  stojących  parterowych budynków  gospodarczych,  garaży,  

wiat, altan  lub przydomowych  ganków  i oranżerii  (ogrodów  zimowych) oraz obiektów 

małej architektury, 

− wykonaniu przyłączy do budynków, 

− przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na nieczystości ciekłe, 

− niewielkich przydomowych zbiorników na gaz,  

− przydomowych basenów i oczek wodnych, 

− ogrodzeń, 

− boisk szkolnych i rekreacyjnych, kortów tenisowych, bieżni, 

− realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

− remoncie obiektów budowlanych oraz wykonywaniu docieplenia niskich budynków, 

− wolno  stojących  parterowych  budynków  stacji  transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych, kabin telefonicznych, szaf i słupków telefonicznych, 

parkometrów, 

− zjazdów z dróg, 

− miejsc postojowych do 10 stanowisk włącznie, 

− obiektów piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m, poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

− sieci elektroenergetycznych do 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i tele-

komunikacyjnych (wszystkie z wyjątkiem gazowych), 

− obiektów i urządzeń na potrzeby służby hydrologiczno-meteorologicznej. 

Pomimo braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, inwestycje te znacząco wpływają na 

kształt, jakość i sposób funkcjonowania otaczającej przestrzeni, nie pozostają bowiem wobec niej 

obojętne. Obiekty te mogą wzbogacać, podnosić walory estetyczne i przestrzenne danego 

miejsca, bądź, przy niewłaściwym wykonaniu rozumianym wyłącznie przez prymat funkcji 

użytkowych, prowadzić do jej degradacji.  

Pod tym względem, zmiany następujące w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Turawa 

należy ocenić pozytywnie. Sukcesywne, w coraz szerszym zakresie podejmowane działania 

termomodernizacyjne wraz z wymianą stolarki wpływają na poprawę stanu technicznego              

i estetyki budynków. Wymiana starych ogrodzeń, nowo powstające obiekty małej architektury, 

oświetlenie zewnętrzne budynków oraz planowe urządzenie terenu, w tym wymiana nawierzchni 

oraz nasadzenia zieleni, w ogromnym stopniu wpływają na szeroko pojmowane 

zagospodarowanie terenu i percepcję przestrzeni.  

W niniejszej ocenie aktualności, ze względu na dostępność danych, szczegółowej analizie 

poddano jedynie obiekty, dla których istniał i nadal istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na 

budowę, lub dla których inwestorzy wystąpili o pozwolenie na budowę/rozbiórkę na zasadzie 

dobrowolności (np. dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych).  

 Analizę wydanych pozwoleń na budowę przeprowadzono w aspekcie ilościowym 

obrazując liczbę podejmowanych inwestycji oraz ich rozkład w czasie i w przestrzeni, a także pod 

względem jakościowym, wskazującym na charakter i zakres inwestycji.  

W przeprowadzonym badaniu każde z wydanych pozwoleń zakwalifikowano w pierwszej 

kolejności do jednej z dwóch kategorii przedsięwzięć, tj. budowa nowych obiektów budowlanych 

lub przebudowa obiektów istniejących. Następnie, w ramach każdej z kategorii, poszczególne 

przedsięwzięcia przyporządkowano do określonych grup funkcjonalnych. Dokonując powyższej 

kwalifikacji przyjęto następujące założenia: 
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− inwestycje polegające na budowie budynku mieszkalnego z garażem, przyłączami 

infrastruktury technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej, traktowano jako całość  

i kwalifikowano do funkcji mieszkaniowej, 

− przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania, zaliczano do poszczególnych grup według 

funkcji docelowej, 

− inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych stanowiących 

budowle takie jak: stacja bazowa telefonii komórkowej, mała elektrownia wodna, 

inwestycje drogowe, a także sieci, kwalifikowano do grupy „infrastruktura”, 

− inwestycję polegającą na budowie PSZOK, ujęto w grupie „infrastruktura”. 

2.4.1. Analiza ilościowa 

 W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do obszaru gminy 

Turawa wydano 446 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 331 pozwoleń na budowę nowych 

obiektów i 115 pozwoleń przebudowę, a także 11 pozwoleń na rozbiórkę. Powyższa liczba nie 

uwzględnia postanowień dotyczących sprostowań oczywistych pomyłek, decyzji odmownych, 

uchylonych ani zmienionych.  

Większość decyzji zostało wydanych przez Starostę Opolskiego. W sytuacjach 

wyszczególnionych w art.  82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organem 

I instancji właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie właściwy miejscowo Wojewoda 

w tym gdy wniosek dotyczy obiektów lub robót budowlanych: 

− usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych 

terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

− hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych 

oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu 

z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 

− dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do 

utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa 

drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w 

odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi 

podróżnych, pojazdów i przesyłek; 

− usytuowanych na obszarze kolejowym; 

− lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

− usytuowanych na terenach zamkniętych. 

Na terenie gminy Turawa w badanym okresie Wojewoda Opolski wydał jedną decyzję 

o pozwoleniu na budowę dotyczącą realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka istniejącego 

oraz budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 

w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 110+792,04 

do km 110+999,21 (L=207,17 m)” (2019 r.). 

W Tabeli 4 zamieszono zestawienie wszystkich wydanych pozwoleń na budowę w podziale na 

lata i miejscowości. 
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Tabela 4 Struktura pozwoleń na budowę  

Miejscowość 2016 2017 2018 2019 2020 suma 

Bierdzany  5 6 4 2 4 21 

Kadłub Turawski  2 3 3 0 1 9 

Kotórz Mały  9 9 9 7 13 47 

Kotórz Wielki  4 1 8 5 2 20 

Ligota Turawska  3 3 3 6 1 16 

Osowiec  0 3 7 5 1 16 

Rzędów  6 3 7 8 1 25 

Turawa 15 19 31 18 17 100 

Węgry  2 5 9 11 12 39 

Zakrzów Turawski  3 0 3 1 1 8 

Zawada  27 20 22 23 53 145 

Suma: 76 72 106 86 106 446 

Źródło: opracowanie własne 

Różnice pomiędzy poszczególnymi wsiami są znaczące. Najwięcej wydanych decyzji o 

pozwoleniu na budowę i podjętych inwestycji zostało we wsi Zawada (145) i we wsi Turawa 

(100).  Kolejne pod względem ilości wydanych decyzji są wsie Kotórz Mały i Węgry. Natomiast 

najmniej pozwoleń wydano we wsiach Zakrzów Turawski (8) i Kadłub Turawski (9), co wskazuje 

na ich najniższą atrakcyjność inwestycyjną. 

Struktura przestrzenna wydanych pozwoleń na budowę wskazuje na największe znaczenie dla 

rozwoju miejscowości położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola oraz układu 

komunikacyjnego głównych dróg, zwłaszcza drogi krajowej nr 45. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej do większych miast jest istotną przesłanką rozwojową.  Istotne znaczenie ma 

również dostępność obszarów cechujących się dużą atrakcyjnością przyrodniczą w tym: Jeziora 

Turawskiego, Jeziora Srebrnego i rzeki Mała Panew, które poprawiają warunki zamieszkania 

i zwiększają potencjał turystyczny gminy. 

 
Rysunek 4 Struktura przestrzenna wydanych pozwoleń na budowę w podziale na obręby ewidencyjne  

/źródło: opracowanie własne/ 
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Biorąc pod uwagę dane sumaryczne stwierdzono wyraźny, blisko dwukrotny wzrost liczby 

wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do roku 2015 we wsi Zawada oraz we wsi Kotórz 

Mały. W pozostałych miejscowościach różnice nie są znaczące, a liczba pozwoleń utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie rok do roku. 

Tabela 5. Struktura pozwoleń dotyczących budowy nowych obiektów  

Pozwolenia na budowę nowych obiektów 

Miejscowość 2016 2017 2018 2019 2020 suma 

Bierdzany  3 3 4 1 4 15 

Kadłub Turawski  0 0 1 0 1 2 

Kotórz Mały  6 7 4 6 12 35 

Kotórz Wielki  4 1 8 4 2 19 

Ligota Turawska  2 2 2 1 1 8 

Osowiec  0 3 3 4 1 11 

Rzędów  5 1 4 7 1 18 

Turawa 14 14 22 14 15 79 

Węgry  2 4 3 7 10 26 

Zakrzów Turawski  1 0 1 1 1 4 

Zawada  20 17 16 14 47 114 

Suma: 57 52 68 59 95 331 

 

Źródło: opracowanie własne 

Łączna liczba wydanych w badanym okresie pozwoleń na budowę wyniosła 446, w tym 331 

dotyczyło budowy nowych obiektów, a 115 przebudowy obiektów istniejących.  

Porównując obie wartości można stwierdzić, że zdecydowanie większą liczbę stanowiły 

pozwolenia na budowę nowych obiektów, które realizowane były w większości na pustych 

dotychczas działkach. Powyższe oznacza, że istnieje faktyczne zapotrzebowanie na nowe działki 

budowlane, przy czym weryfikacji wymaga również zakres inwestycji i wyłączenie przedsięwzięć 

infrastrukturalnych, co skutkować będzie mniejszą liczbą działek do zainwestowania, niż można 

byłoby wnioskować na podstawie samej liczby pozwoleń. Dodatkowo część prowadzonych 

budów dotyczy terenów już wcześniej zainwestowanych. 

Tabela 6 Struktura pozwoleń na przebudowę obiektów istniejących  

Pozwolenia na przebudowę 

Miejscowość 2016 2017 2018 2019 2020 suma 

Bierdzany  2 3 0 1 0 6 

Kadłub Turawski  2 3 2 0 0 7 

Kotórz Mały  3 2 5 1 1 12 

Kotórz Wielki  0 0 0 1 0 1 

Ligota Turawska  1 1 1 5 0 8 

Osowiec  0 0 4 1 0 5 

Rzędów  1 2 3 1 0 7 

Turawa 1 5 9 4 2 21 

Węgry  0 1 6 4 2 13 

Zakrzów Turawski  2 0 2 0 0 4 

Zawada  7 3 6 9 6 31 

Suma: 19 20 38 27 11 115 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Stosunkowo dużą popularnością cieszą się również przebudowy, polegające głównie na zmianie 

konstrukcji dachu ze zmianą sposobu użytkowania, dobudowy balkonów, zmiany źródła ciepła 

oraz modernizacji zabudowy letniskowej. Realizacja tych inwestycji nie wiąże się jednak z 

zabudową powstającą na nowych działkach.  

Największe nasilenie inwestycji polegających na budowie nowych obiektów występowało we wsi 

Zawada (114), a następnie we wsiach Turawa (79) i Kotórz Mały (35). Przebudowy najczęściej 

podejmowane były w Zawadzie (31), a w następnej kolejności w Turawie (21) i we wsiach Węgry 

(13) i Kotórz Mały (12). Potwierdza to najwyższą atrakcyjność inwestycyjną wsi Zawada, 

następnie wsi gminnej Turawa oraz wsi Kotórz Mały.  

2.4.2. Analiza strukturalna 

 Analiza przeprowadzona pod względem struktury funkcjonalnej ma na celu podział 

wydanych pozwoleń budowlanych według kryterium funkcji, jak również wskazanie pojawiających 

się trendów w zakresie ich lokalizacji w przestrzeni gminy. Zagadnienie to jest szczególnie 

ciekawe i istotne w aspekcie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.  

Analiza struktury przedsięwzięć budowlanych pod względem funkcjonalnym pozwala stwierdzić, 

że w badanym okresie ruch budowlany na terenie gminy Turawa związany był głównie z 

realizacją zabudowy mieszkaniowej, która dominowała zarówno w zakresie budowy nowych 

obiektów, jak również przebudowy istniejących. Zdecydowanie najwięcej pozwoleń na budowę 

nowych budynków mieszkalnych wydano w Zawadzie (61), a następnie w Kotorzu Małym (27), 

Turawie (21) i w Węgrach (17). W pozostałych miejscowościach zrealizowano poniżej 10 nowych 

budynków mieszkalnych. Należy również wspomnieć, że kilka pozwoleń dotyczyło zabudowy 

bliźniaczej (np. 1 pozwolenie na 8 budynków bliźniaczych w Zawadzie), zabudowy szeregowej 

(Zawada) lub realizacji więcej niż jednego budynku jednorodzinnego. 

Znaczącą grupę stanowiły pozwolenia na budowę budynków rekreacji indywidualnej tj. domków 

letniskowych, które skupiają się głównie w Turawie (40) i Rzędowie (10). 

Czynnikami wpływającymi na atrakcyjność inwestycyjną terenu oraz liczbę i zakres 

podejmowanych przedsięwzięć oprócz dostępności komunikacyjnej są również: uzbrojenie terenu 

oraz poziom bezpieczeństwa. W powyższym zakresie w gminie Turawa podjęto w badanym 

okresie szereg zadań o charakterze infrastrukturalnym, w tym: 

− budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK w Kotorzu Małym, 

− budowę budynku toalety publicznej wolnostojącej w Rzędowie, 

− rozbudowę oświetlenia drogowego w Kadłubie Turawskim, Kotorzu Małym, Kotorzu 

Wielkim, Osowcu, Rzędowie, Węgrach oraz budowa oświetlenia parkowego w Zawadzie 

− rozbudowę sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z budową stacji transformatorowych, 

− rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Zawadzie 

− rozbudowę sieci wodociągowej w Zawadzie, Kotorzu Wielkim, Rzędowie, Turawie 

− budowę zbiornika podziemnego wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody Zawada, 

− przebudowa budynku pompowni, odstojników popłuczyn oraz pompowni osadu i wody 

nadosadowej w Zawadzie 

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turawie, 

− budowę stacji bazowych telefonii komórkowej w Zawadzie, Bierdzanach, Kadłubie 

Turawskim 

− budowę 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach, 

− przebudowę mostu w Ligocie Turawskiej oraz drogi leśnej Turawa – Osowiec 

(Nadleśnictwo Turawa), 
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− budowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w Zawadzie oraz przebudowę mostu w ciągu 

drogi powiatowej nr 1705 

− przebudowę kanału fabrycznego i kanału ulgi na rzece Mała Panew w Osowcu (Gmina 

Turawa), 

− budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Turawie, 

− budowa ekranu akustycznego w Zawadzie. 

Wydano również 35 pozwoleń na budowę wewnętrznej sieci gazowej w budynkach mieszkalnych 

i usługowych, co jest związane głównie z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi 

Zawada. 

Tabela 7 Struktura funkcjonalna przedsięwzięć podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca nowe budowy. 

Miejscowość Usługi 
Produkcja 

i 
rzemiosło 

Mieszka-
niowa 

ML 
rekreacyjna 

Rolnicza 
Gosp-
garaż 

Infra-
struktura 

Sieć gaz 
wewn 

suma 

Bierdzany  1 0 5 0 0 2 5 2 15 

Kadłub Turawski  0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Kotórz Mały  1 1 27 0 0 1 3 2 35 

Kotórz Wielki  1 2 10 0 0 1 5 0 19 

Ligota Turawska  0 1 2 0 0 1 4 0 8 

Osowiec  1 0 7 0 0 0 0 3 11 

Rzędów  1 0 4 10 1 0 2 0 18 

Turawa 4 0 21 40 1 3 7 3 79 

Węgry  3 1 17 0 1 1 2 1 26 

Zakrzów Turawski  1 0 2 0 0 0 1 0 4 

Zawada  4 3 61 1 1 2 18 24 114 

Suma: 17 8 157 51 4 11 48 35 331 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 5  Struktura funkcjonalna inwestycji w zakresie budowy nowych obiektów w podziale na miejscowości 
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Rozwój funkcji usługowej obserwowany jest głównie we wsi Turawa będącej miejscowością 

gminną obsługującą mieszkańców i turystów w zakresie dostępności do usług podstawowych 

oraz we wsi Zawada. Zakres prowadzonych inwestycji jest jednak niewielki. Do najważniejszych 

należy zaliczyć pozwolenie na: 

− budowę przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie wraz 

z łącznikiem (Gmina Turawa), 

− przebudowę z rozbudową budynku społecznej szkoły podstawowej w Węgrach 

(Stowarzyszenie Rodziców "PRZYJAZNA SZKOŁA"), 

− budowę Domu Opieki Społecznej w Rzędowie (uzupełnienie do pozwolenia z 2014 r.) 

− budowę obiektu handlowego sieci Dino w Węgrach, 

− budowę budynku handlowego w Węgrach (F.H.U. T.M.S Michał Niewiadomski) 

− budowę samoobsługowej myjni samochodowej w Bierdzanach, 

− budowę budynku cukierni w Kotorzu Małym, 

− przebudowę lokali w centrum handlowym „Turawa Park”, 

− budowę stacji paliw LOTOS w Zawadzie, 

− budowę stacji kontroli pojazdów i warsztatu samochodowego w Zawadzie, 

− przebudowę  budynku stanicy motorowodnej w Rzędowie, 

− przebudowę z rozbudową budynku "Dom Rybaka" w Turawie o wiatę rekreacyjną, 

− przebudowę budynku katechetycznego na skalę spotkań w Węgrach, 

− budowę budynku z pokojami na wynajem w Zakrzowie Turawskim 

− gabinet weterynaryjny w Zawadzie. 

 

Tabela 8. Struktura funkcjonalna przedsięwzięć podejmowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę 

obejmująca przebudowy obiektów istniejących. 

Miejscowość Usługi 
Produkcja  
i rzemiosło 

Mieszka-
niowa 

ML 
rekreacyjna 

Rolnicza 
Gosp-
garaż 

Infra-
struktura 

Sieć gaz 
wewn 

Suma 

Bierdzany  1 0 4 0 0 1 0 0 6 

Kadłub Turawski  0 0 3 0 0 2 2 0 7 

Kotórz Mały  4 0 5 0 0 1 2 0 12 

Kotórz Wielki  0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Ligota Turawska  0 1 5 0 0 1 1 0 8 

Osowiec  0 0 3 0 0 0 2 0 5 

Rzędów  1 0 1 5 0 0 0 0 7 

Turawa 2 0 0 16 1 0 2 0 21 

Węgry  4 0 5 0 0 3 1 0 13 

Zakrzów Turawski  1 0 2 0 0 0 1 0 4 

Zawada  10 0 11 0 0 2 8 0 31 

Suma: 23 1 40 21 1 10 19 0 115 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6 Struktura funkcjonalna inwestycji w zakresie przebudowy obiektów w podziale na miejscowości  

/Źródło: opracowanie własne 

Pozwolenia na budowę obiektów o funkcji produkcyjnej i składowo-magazynowej dotyczyły 

głównie: 

− przebudowy z rozbudową istniejącego budynku stolarni w Kotorzu Małym oraz budowy 

budynku magazynowego (Stolarstwo Tieleczek Robert), 

− budowy zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z punktem handlowym w Zawadzie 

(Rzeźnictwo wędliniarstwo Piotr, Anna, Maria Wrzód s.c.) 

− budowy hali magazynowo-biurowej w Kotorzu Małym, 

− budowy hali namiotowej w Kotorzu Wielkim (Syboń Michał PHU), 

− budowy budynku magazynowego w Kotorzu Wielkim, 

− budowy obudowy podajnika piły oraz elektronicznej wagi samochodowej o udźwigu 60t  

w Osowcu, 

− budowy zbiornika magazującego – silosa w Turawie (Syboń s.c.), 

− przebudowy magazynu napojów i opakowań w Zawadzie (Lonanen Piotr Kozołup), 

− budowy wiaty magazynowej w Zawadzie (HANO Joanna Więcław). 

W gminie w bardzo niewielkim stopniu były podejmowane inwestycje o charakterze rolniczym. 

Jedyne wydane pozwolenia dotyczyły budowy obory o obsadzie do 38 DJP z płytą obornikową  

w Zawadzie, silosa w Turawie, wiaty na maszyny rolnicze oraz stawu rybnego w Rzędowie. 
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Inwestycje podejmowane przez osoby fizyczne dotyczyły głównie zabudowy mieszkaniowej, 

zabudowy rekreacyjnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej, gmina realizowała głównie zadania 

związane z sieciami infrastruktury technicznej oraz budową PSZOK, przedsiębiorcy prowadzili 

głównie inwestycje produkcyjno-magazynowe, usługowe i deweloperskie, natomiast budowę sieci 

infrastruktury technicznej − operatorzy sieci gazowej, telefonii komórkowej, światłowodowej.  

Należy podkreślić, że nie wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zostały na chwilę obecną 

zakończone, a badanie pozwoleń na budowę obrazuje jedynie moment inicjacji, czyli podjęcia 

działania. W perspektywie czasu należy jednak spodziewać się zmian w przestrzeni będących 

skutkiem realizacji poszczególnych zadań. 

Analiza struktury funkcjonalnej przedsięwzięć podejmowanych w poszczególnych 

miejscowościach może wspomagająco prowadzić również do wyznaczenia głównego profilu 

miejscowości i kierunku ich rozwoju. Wyraźnie kształtuje się wielofunkcyjny profil wsi Turawa 

i Zawada (z przewagą mieszkaniowego), usługowo-mieszkaniowy wsi Węgry i Rzędów oraz 

mieszkaniowy pozostałych miejscowości. Natomiast żadna ze wsi nie ma charakteru rolniczego.  

Id: 37AC614B-2155-4755-9515-010F8FB9E90A. Projekt Strona 26



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /2016-2020/ 

STUDIO FORMAT  
Pracownia Projektowa - Renata Klimek  

25 

 

3. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM 

3.1. Wprowadzenie 

 Aktualność dokumentów planistycznych posiadanych przez gminę Turawa, w tym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego poddano ocenie prowadzonej w dwu zakresach: 

a) formalno–prawnym: 

− w zakresie zgodności zawartości Studium i procedury jego sporządzania z wymaganiami 

zawartymi w art. 10 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

− w zakresie zgodności z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Z 2004 r. Nr 118 poz.1233) 

− w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi; 

b) merytorycznym: 

− ze względu na aktualność występujących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych,        

w tym m.in. zapisy dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym 

sporządzanych na poziomie województwa i kraju, 

− ze względu na zgodność z potrzebami rozwojowymi gminy, w tym złożonymi wnioskami 

oraz polityką przestrzenną władz znajdującą odzwierciedlenie w planowanych kierunkach 

rozwoju gminy.  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Turawa zostało opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym i przyjęte uchwałą Nr XV/159/2000 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2000 r., 

W 2004 r. do Studium wprowadzono częściową zmianę uchwaloną uchwałą Nr XVIII/148/2004 

Rady Gminy Turawa z dnia 13 sierpnia 2004 r. 

W związku ze zmianą podstawy prawnej i wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 2008 r. przystąpiono do 

kompleksowej zmiany Studium. Zmiana Studium została uchwalona Uchwałą Nr XL/256/2010 

Rady Gminy w Turawie z dnia 5 listopada 2010 r., obejmuje obszar całej gminy w granicach 

administracyjnych oraz została wykonana w zakresie zgodnym ze stanem prawnym aktualnym na 

dzień uchwalenia. Zmiana ta miała charakter całościowy, polegający na weryfikacji i uzupełnieniu 

ustaleń studium o elementy wynikające z uwarunkowań prawnych (nowa ustawa), wykonanego 

opracowania ekofizjograficznego oraz potrzeb rozwojowych gminy, w tym aktualizacji zasięgu 

terenów inwestycyjnych oraz wyznaczenie nowych terenów mieszkaniowych.  

Niniejszej ocenie aktualności podlega dokument Zmiany Studium (zwany dalej Studium) 

ujednolicony w zakresie tekstu i rysunków, przyjęty w 2010 r. przywołaną wyżej uchwałą. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa składa się 

z części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań i ustalenia określające kierunki rozwoju 

przestrzennego gminy oraz z części graficznej obejmującej mapy: 

− „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa” w skali 1:10 000  

− „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa" w skali 1:10 000. 
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Tekst Studium składa się z dwóch głównych części, z których pierwsza ma charakter 

diagnostyczny i zawiera opis uwarunkowań wewnętrznych charakteryzujących stan istniejący 

gminy w zakresie ładu przestrzennego, stanu środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, uwarunkowań demograficznych i społecznych, 

uwarunkowań gospodarczych, komunikacji i infrastruktury technicznej, występowania 

udokumentowanych złóż kopalin oraz zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Część II ma 

charakter perspektywiczny, zawiera opis uwarunkowań zewnętrznych wynikających z 

dokumentów planistycznych i strategicznych uchwalonych na poziomie kraju i województwa, 

określa cele rozwoju gminy w powiązaniu ze strategią rozwoju oraz kierunki zagospodarowania 

przestrzennego w podziale na poszczególne obszary tematyczne.   

3.2. Zgodność ustaleń Studium z przepisami prawa  

3.2.1. Zgodność ustaleń Studium z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Analizowana Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Turawa sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem pod względem formalnym jest 

nadal obowiązująca. Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przedmiotowe Studium zawiera część tekstową i graficzną, które opisano w 

rozdziale 3.1. 

 

Rysunek 7 Fragment przebiegu granicy gminy Turawa ze wskazanymi rozbieżnościami z granicą Studium. 

Kolor niebieski – Studium wykracza poza granice gminy 

Kolor czerwony – brak Studium na fragmencie gminy  

/źródło: Opracowanie własne/ 
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Zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 3 ustawy, studium sporządza się dla obszaru w granicach 

administracyjnych gminy. W celu sprawdzenia spełnienia powyższego warunku, poprzez 

nałożenie mapy ewidencyjnej oraz rysunku Studium, dokonano analizy granic gminy Turawa oraz 

granic obowiązującego Studium. 

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono wystąpienie nieznacznych rozbieżności, w 

tym zarówno fragmentów gdzie Studium wykroczyło poza obszar gminy jak i takich, dla których 

gmina Turawa nie ma sporządzonego Studium (→ Rysunek 6). Szczególnie ważna jest sytuacja 

gdy Studium nie pokrywa całego obszaru gminy, bowiem dla brakujących fragmentów zgodnie z 

przepisami nie można sporządzić planu miejscowego, a Wojewoda ma prawo zakwestionować 

plany miejscowe uchwalone z naruszeniem prawa. Stwierdzone braki dotyczą jednak głównie 

obszarów rolniczych i leśnych, a ich zasięg jest niewielki, wynikający ze skali i rodzaju podkładu 

mapowego. 

Wskazane jest zatem dokonanie korekty Studium w zakresie dostosowania do granic gminy 

Turawa, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jednak stwierdzone rozbieżności nie 

powodują nieważności Studium.  

 Studium odnosi się do nadrzędnych zasad ładu przestrzennego oraz zrównoważonego 

rozwoju, wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiących podstawę działań w zakresie kształtowania 

polityki przestrzennej gminy, przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

 W Studium odniesiono się również do dokumentów planistycznych i strategicznych na 

poziomie kraju, województwa oraz gminy, przy czym w tym zakresie stwierdza się całkowitą 

nieaktualność badanego dokumentu wynikającą ze zmiany wszystkich dokumentów wyższego 

rzędu, w tym: strategii rozwoju województwa oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego oraz utraty mocy Strategii rozwoju gminy Turawa (→ 3.4, 3.5). 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 ust.1 i 2 reguluje 

zawartość merytoryczną studium, w tym zakres niezbędnych do uwzględnienia uwarunkowań 

oraz obligatoryjnych i postulatywnych ustaleń określających kierunki rozwoju gminy. Analizowane 

Studium poddano ocenie pod kątem zawartości i aktualności zapisów odnoszących się do 

poszczególnych zagadnień wyszczególnionych w ustawie, według obecnego stanu prawnego. 

Tabela 9. Uwarunkowania wynikające Art.10.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Uwarunkowania 
Uwzglę- 

dnione Stopień aktualności 

1) dotychczasowe przeznaczenie, 

zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu;  

Tak 
Wymaga aktualizacji w pełnym zakresie, ze względu na 

zmiany, które nastąpiły na obszarze gminy Turawa oraz 

brak wyczerpującej charakterystyki w treści Studium, w 

którym poszczególne formy zagospodarowania 

oznaczono jedynie na mapie uwarunkowań, bez 

jakiegokolwiek opisu ich rozmieszczenia ani zaistniałych 

zmian. 

2) stan ładu przestrzennego i wymogów 

jego ochrony;  BRAK 
Studium nie identyfikuje problemów i konfliktów 

przestrzennych w gminie oraz nie odnosi się do 

zagadnienia ładu przestrzennego.  

2a) diagnoza, o której mowa w art. 10a 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

przygotowanej na potrzeby strategii  

BRAK 
(diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów 

funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów 

funkcjonalnych) 
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rozwoju gminy; 
Wymaga wprowadzenia. 

3) stan środowiska, w tym stan rolniczej  

i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkość i jakość  zasobów wodnych 

oraz wymogi ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego;  

Tak 
Wymaga aktualizacji w odniesieniu do: 

− stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

− charakterystyki jednolitych części wód 

powierzchniowych,  

− wprowadzenia charakterystyki stanu powietrza, w tym 

problemu występowania smogu oraz hałasu, 

− stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w 

tym powierzchni gruntów rolnych w podziale na klasy 

bonitacyjne wraz z oznaczeniem na mapie gruntów 

chronionych oraz powierzchni lasów w podziale na 

typy siedliskowe,  

− przebiegu granic obszarów chronionych oraz aktów 

prawnych stanowiących podstawę ich ochrony wraz z 

wprowadzonymi ograniczeniami w zabudowie, 

− precyzyjnego oznaczenia na mapie lokalizacji 

użytków ekologicznych,  

− wprowadzenia do części tekstowej studium 

charakterystyki obszaru Natura 2000 „Zbiornik 

Turawa” PLB160004, utworzonego w 2008 r. zatem 

przed uchwaleniem zmiany Studium, oraz 

uwzględnienie zapisów obowiązującego Planu zadań 

ochronnych, 

− klimatu z uwzględnieniem jego zmian, dostępności 

wody dla rolnictwa i problemu występowania suszy. 

4) stan dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

Tak 
Studium wymaga: 

− aktualizacji w zakresie zmian wprowadzonych w 

rejestrze oraz gminnej ewidencji zabytków, 

− uwzględnienia zapisów aktualnego programu opieki 

nad zabytkami, 

− uzupełnienia charakterystyki układów przestrzennych 

miejscowości oraz genezy ich powstania i historii 

rozwoju, 

− odniesienia się do zagadnienia dóbr kultury 

współczesnej; 

4a) rekomendacje i wnioski zawarte w 

audycie krajobrazowym lub określenie 

przez audyt krajobrazowy granic 

krajobrazów priorytetowych; 

BRAK 
Wymaga uwzględnienia po sporządzeniu audytu 

krajobrazowego przez Marszałka Województwa 

Opolskiego. 

5) warunki i jakość życia mieszkańców,  

w tym ochrony ich zdrowia oraz 

zapewnienie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z uniwersalnym 

projektowaniem; 

Tak 

/Nie 

Wymaga aktualizacji i uzupełnienia w pełnym zakresie, w 

szczególności w kwestii dostępności do usług 

podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkolnictwa 

i opieki zdrowotnej, sytuacji mieszkaniowej, kultury, 

sportu i rekreacji, a także dostępności miejsc pracy 

i poziomu bezrobocia. 

Wymaga uzupełnienia w zakresie charakterystyki 

dostępności terenów dla osób o szczególnych potrzebach 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności 

 i jej mienia;  Tak 
Nie odniesiono się do zagadnienia występowania 

zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 
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Wymaga aktualizacji w zakresie map zagrożenia 

powodziowego – na mapie uwarunkowań uwzględniono 

co prawda granice zalewu powodziowego, jednak nie 

wynikają one z obowiązujących aktualnie dokumentów, 

Wymaga uzupełnienia o zagadnienia związane                    

z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu,               

w tym nawalnymi deszczami, huraganami, okresowymi 

podtopieniami. 

7) potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

uwzględniające w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne,  

b) prognozy demograficzne, w tym 

uwzględniające, tam gdzie to 

uzasadnione, migracje na obszarach 

funkcjonalnych, 

c) możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy,  

d) bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę; 

BRAK 
W studium scharakteryzowano uwarunkowania 

gospodarcze, demograficzne i społeczne, w tym 

migracje, jednak nie odniesiono ich do potrzeb i 

możliwości rozwoju gminy, w szczególności w zakresie 

finansowania zadań publicznych oraz w kontekście 

prognoz demograficznych. Brak również bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. 

Biorąc pod uwagę upływ czasu i zmienność 

uwarunkowań – zagadnienie wymaga kompleksowego 

wprowadzenia podczas aktualizacji Studium. 

 

8) stan prawny gruntów;  

Tak 
Wymaga kompleksowej aktualizacji i uszczegółowienia 

9) występowanie obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych;  

Tak 
Wymaga aktualizacji w zakresie: 

− form ochrony przyrody - podstawa prawna utworzenia 

oraz charakterystyka Obszaru Natura 2000, 

− udokumentowanych złóż kopalin poprzez uzupełnienie 

zapisów o nowe złoża, 

− terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,  

− strefy ograniczonej wysokości zabudowy (BRA)  

lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), 

stanowiącego radar meteorologiczny (MET) nr 9902, 

− stref ochrony ujęć wody. 

10) występowanie obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych;  BRAK 
Nie odniesiono się do przedmiotowego zagadnienia 

Wymaga uzupełnienia z uwzględnieniem prowadzonego 

przez Starostę rejestru zagrożeń. 

11) występowanie udokumentowanych 

złóż kopalin, zasobów wód 

podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów 

podziemnego składowania dwutlenku 

węgla; 

Tak 
Wymaga aktualizacji w zakresie: 

−  występujących złóż kopalin, w tym opisania 

i oznaczenia na mapie dwóch nowych złóż (Gosławice 

i Zawada I) oraz korekty przebiegu pozostałych złóż, 

− wprowadzenie brakujących ustaleń dotyczących złoża 

Zawada w przypadku potrzeby dalszej eksploatacji, 

− wprowadzenia do części tekstowej i graficznej GZWP 

336 Niecka Opolska oraz aktualizacji przebiegu granic 

pozostałych udokumentowanych zbiorników wód 

podziemnych GZWP, 

− charakterystyki jednolitych części wód. 

12) występowanie terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie 

przepisów odrębnych; 

Tak 
Będzie wymagać aktualizacji w przypadku ustanowienia 

terenów i obszarów górniczych dla nowych złóż. 
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13) stan systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej, w tym 

stopień uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami; 

Tak 
Wymaga aktualizacji w zakresie: 

− układu komunikacyjnego, w tym w szczególności                                

w odniesieniu do parametrów dróg, 

− sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej/burzowej z uwzględnieniem zagadnienia 

małej retencji, 

− ujęć wody i ich stref ochronnych oraz sieci 

wodociągowej 

−  gospodarki odpadami w skali lokalnej  i regionalnej. 

14) zadania służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych;  Tak 
Nie uwzględnia zadań realizowanych na podstawie 

specustaw. 

Wymaga aktualizacji w związku z uchwaleniem nowego 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

(2019 r.) oraz Strategii rozwoju województwa opolskiego 

Należy podkreślić, że większość zadań służących celom 

publicznym, a wynikających z dokumentów nadrzędnych 

została wprowadzona do Studium, jednak w sposób 

rozproszony, powiązany tematycznie z poszczególnymi 

rozdziałami natomiast bez wskazania powiązań z planem 

województwa, 

15) wymagania dotyczące ochrony 

przeciwpowodziowej.  Tak 
Temat podjęty w zakresie bezpieczeństwa publicznego; 

Konieczna jest aktualizacja w zakresie zagrożenia 

powodziowego, wprowadzenie zasięgu obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10% oraz 

obszarów zagrożonych podtopieniami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Należy uwzględnić również 

problem nawalnych deszczy mogących powodować 

lokalne podtopienia. 

/opracowanie własne/ 

Studium uwzględnia większość wymaganych prawem uwarunkowań, jednak ze względu na upływ 

czasu oraz zmiany przestrzenne, społeczno-gospodarcze i prawne, wymagają one aktualizacji 

i uzupełnienia. Część uwarunkowań została również oznaczona jedynie na rysunku 

„Uwarunkowań rozwoju”, bez wyczerpującego opisu w treści Studium.  

Tabela 10 Kierunki rozwoju wynikające Art.10 ust 2, 2a i 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Kierunki rozwoju 
Uwzglę-

dnione Stopień aktualności 

1) uwzględniające bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:  

a) kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu 

krajobrazowego,  

b) kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny przeznaczone 

pod zabudowę oraz tereny wyłączone 

spod zabudowy; 

Tak/ 

Nie 

Studium określa kierunki zmian w przeznaczeniu 

poszczególnych terenów, w tym szczegółowe zasady 

i wskaźniki ich zagospodarowania. W przypadku 

niektórych terenów należy rozważyć zwiększenie 

elastyczności zapisów, w innych stwierdzono potrzebę  

doprecyzowania lub wyeliminowania zapisów 

wykluczających się. 

Należy również uwzględnić potrzebę dalszego 

funkcjonowania istniejących gospodarstw rolnych 

i umożliwić ich rozwój, w tym poprzez wyznaczenie 

terenów dla obiektów hodowlanych i ogrodniczych, 

które w obecnym studium zostały pominięte. 

W przypadku terenów inwestycyjnych AG i AG/UC 

wskazana jest korekta wskaźników zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Id: 37AC614B-2155-4755-9515-010F8FB9E90A. Projekt Strona 32



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /2016-2020/ 

STUDIO FORMAT  
Pracownia Projektowa - Renata Klimek  

31 

 

W związku z potrzebą ochrony przyrody, wskazana jest 

rezygnacja z przeznaczenia terenu w sąsiedztwie 

Jeziora Srebrnego pod eksploatację kopalin. 

Konieczna aktualizacja w zakresie audytu 

krajobrazowego, po jego sporządzeniu przez Marszałka 

Województwa Opolskiego. 

Konieczne jest nawiązanie do Strategii rozwoju gminy 

po jej sporządzeniu oraz sprecyzowanie aktualnych 

potrzeb rozwojowych, a następnie aktualizacja 

kierunków zmian w przeznaczeniu terenu w nawiązaniu 

do istniejącego zagospodarowania terenu, aktualizacja 

zapisów dla poszczególnych stref funkcjonalnych. 

Konieczne jest sporządzenie bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, w tym z 

uwzględnieniem prognozowanej liczby mieszkańców, a 

następnie określenie faktycznych potrzeb w zakresie 

przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę oraz 

zweryfikowanie dotychczasowych planów. 

2) uchylony  --- 

3)  obszary oraz zasady ochrony środowiska 

i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego 

i uzdrowisk;  

Tak  

Zagadnienia wynikające z tego punktu zostały 

uwzględnione głównie w zakresie ochrony przyrody, 

zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz wód 

powierzchniowych. W pozostałym zakresie wymagają 

uzupełnienia, w tym w odniesieniu do zasad ochrony: 

− głównych zbiorników wód podziemnych,  

− krajobrazu, 

−  powietrza atmosferycznego. 

Konieczna jest aktualizacja w zakresie: 

− planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 

− zasad ochrony wynikających z aktualnych aktów 

prawnych, w tym ograniczeń wynikających z uchwały 

Sejmiku Województwa w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu, 

− wprowadzenia form ochrony zgodnie z aktualnym 

stanem prawnym, 

− przebiegu i zasad ochrony korytarzy ekologicznych. 

4)  obszary i zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

Tak  
Wskazana jest weryfikacja stref ochrony 

konserwatorskiej (w szczególności strefy K) oraz 

wprowadzonych dla nich ustaleń.  

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej;  Tak  
Wskazana jest korekta przebiegu obwodnicy 

miejscowości Zawada w ciągu drogi krajowej nr 45, po  

zatwierdzeniu jej przebiegu oraz likwidacja zapisów 

dotyczących linii zabudowy. Zgodnie z Programem 

Budowy Dróg Krajowych zadanie jest przewidziane do 

realizacji po 2023 r. 

Wskazana jest korekta przebiegu obwodnicy Opola w 

ciągu drogi krajowej nr 46 w dostosowaniu do 

faktycznego przebiegu oraz planowanej rozbudowy o 

drugą jezdnię. 

Ze względu na nieznaczne obciążenie ruchem – 

wskazane jest odstąpienie od planowania budowy 

obwodnic wsi w ciągu dróg wojewódzkich 

i powiatowych, w szczególności obwodnicy południowej 

Kotorza Małego i Kotorza Wielkiego. 
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Konieczna jest aktualizacja w zakresie wszystkich sieci 

zarówno o charakterze dystrybucyjnym jak również 

przesyłowym oraz zmiana ustaleń związanych z 

gospodarką odpadami. Wskazane jest również podjęcie 

zagadnienia odnawialnych źródeł energii w zakresie 

szerszym niż energetyka wodna. 

Konieczna jest aktualizacja zasięgu stref ochrony ujęć 

wody. 

6)  obszary, na których rozmieszczone 

będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym;  

Tak 
Konieczna jest aktualizacja zgodnie z obecnymi 

potrzebami rozwojowymi, w tym w nawiązaniu do 

dokumentów strategicznych i sektorowych posiadanych 

przez gminę, a także zmianami w zakresie systemu 

szkolnictwa. 

7)  obszary, na których rozmieszczone 

będą inwestycje celu publicznego   

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa; 

Tak  
Aktualizacja w związku z uchwaleniem nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego. 

8)  obszary, dla których obowiązkowe jest 

sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, 

a także obszary przestrzeni publicznej;  

Tak 
Konieczna jest aktualizacja zapisów w zakresie wykazu 

obowiązujących planów miejscowych i ich struktury 

przestrzennej oraz obowiązku sporządzenia planów 

miejscowych. 

Konieczne wprowadzenie zapisów dotyczących 

obszarów przestrzeni publicznych. 

9)  obszary, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w 

tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  

Tak  
Wymaga aktualizacji zgodnie z obecnymi potrzebami 

oraz wieloletnim programem sporządzania planów 

miejscowych. 

10)   kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej;  

Tak  
Wymaga rozszerzenia oraz włączenia zagadnień 

związanych z małą retencją oraz lokalizacją obiektów 

służących hodowli zwierząt. 

11)   obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszary osuwania się 

mas ziemnych;  

Tak  
Studium odnosi się do zagadnienia zagrożenia 

powodzią, przy czym nie odwołuje się do map 

zagrożenia powodziowego oraz map obszarów 

zagrożonych podtopieniami, co wymaga aktualizacji ze 

względu na realny wpływ na prowadzoną gospodarkę 

przestrzenną. 

Wymaga monitoringu i aktualizacji w przypadku 

wpisania przez Starostę osuwiska do rejestru obszarów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

12)   obiekty lub obszary, dla których 

wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny;  

Brak 
Wymaga identyfikacji potrzeby uwzględnienia. 

13)  obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 

2015 poz. 2120.); 

Brak 
Nie występują. 

14)   obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji, rekultywacji lub Tak/ 
Wymaga uporządkowania w zakresie stosowanej 

nomenklatury oraz uzupełnienia o zidentyfikowane na 
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remediacji; nie  etapie inwentaryzacji obszary wymagające działań 

naprawczych. Wszystkie tereny powinny zostać 

oznaczone na rysunkach studium 

14a)  obszary zdegradowane; 

Brak  
Wymaga uzupełnienia poprzez identyfikację  

wszystkich obszarów zdegradowanych oraz wskazanie 

zasad i kierunków przekształceń 

15)   granice terenu zamkniętego i jego 

strefy ochronnej, w tym stref 

ochronnych wynikających z decyzji 

lokalizacyjnych wydanych przez 

Komisję Planowania przy Radzie 

Ministrów w związku z realizacją 

inwestycji w zakresie obronności 

i bezpieczeństwa państwa; 

Tak 
Wymaga uzupełnienia i aktualizacji zasięgu terenów 

zamkniętych oraz oznaczenia ich na rysunku, a także 

identyfikacji stref ochronnych. 

16) uchylony −− −− 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się 

wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW, a 

także ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w 

studium ustala się ich rozmieszczenie.”2 

Brak  
Wymaga uwzględnienia poprzez wskazanie terenów na 

których dopuszcza się zastosowanie oze o mocy 

przekraczającej próg określony w ustawie, w tym w 

szczególności na obiektach użyteczności publicznej 

oraz terenach produkcyjnych, składowo-magazynowych 

i usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej. 

Wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów 

w zakresie lokalizacji wiatraków w stosunku do 

zabudowy mieszkaniowej 

3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się 

lokalizację obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w 

studium określa się obszary, na których 

mogą być one sytuowane. 

Tak  
Możliwa jest korekta terenów wyznaczonych w 

dotychczasowym Studium. 

/opracowanie własne/ 

 

Analiza porównawcza treści badanego Studium oraz regulacji ustawowych pozwala stwierdzić, 

że pod względem formalnym nie spełnia ono dużej części wymogów dotyczących zawartości.  

Nie uwzględnia m. in. ważnych elementów wprowadzonych nowelizacjami ustawy, w tym: 

a) diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju gminy; 

b) charakterystyki warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia w 

kontekście zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

c) potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających w szczególności:  

− analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

− prognozy demograficzne,  

− możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy,  

− bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

d) ustaleń audytu krajobrazowego, 

e) obszarów rehabilitacji zabudowy oraz remediacji, 

f) obszarów zdegradowanych, 

g) obszarów zagrożeń geologicznych, 

 

2 Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17 września 2021 r. 
(Dz.U.2021.1873) zmieniająca nin. ustawę z dniem 30 października 2021 r. zmieniła wysokość progów dla 
instalacji OZE jakie należy wyznaczać w studium  

Id: 37AC614B-2155-4755-9515-010F8FB9E90A. Projekt Strona 35



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /2016-2020/ 

STUDIO FORMAT  
Pracownia Projektowa - Renata Klimek  

34 

 

h) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

i) obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych, 

j) obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (od listopada 2021 r. próg 

ten został podniesiony do 1000 kW dla fotowoltaiki i 500 kW dla pozostałych instalacji). 

W powyższym zakresie stwierdza się niekompletność Studium, natomiast pozostałe zagadnienia 

wymagają uzupełnienia i aktualizacji w dostosowaniu do obecnych uwarunkowań i potrzeb. 

Należy podkreślić, że nie wszystkie z wyżej wymienionych elementów będą występowały na 

terenie gminy Turawa, w studium wymagane jest jednak odniesienie do związanej z nimi 

problematyki. 

Do chwili obecnej dla terenu województwa opolskiego nie został sporządzony audyt 

krajobrazowy, zapis ten będzie wymagał uwzględnienia w dalszej perspektywie. Konieczne jest 

natomiast rozpoznanie potrzeb i wprowadzenie ustaleń w zakresie pozostałych 

wyszczególnionych wyżej wymogów.  

 Całkowicie nowym wymogiem ustawowym jest bilansowanie w Studium terenów 

przeznaczonych pod zabudowę na podstawie wykonanych analiz ekonomicznych, społecznych, 

środowiskowych oraz prognoz demograficznych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych 

gminy. Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę warunkowane jest również chłonnością 

terenów już istniejących. W analizowanym Studium temat ten nie jest podejmowany, nie zostały 

przyjęte żadne prognozy demograficzne, a wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i letniskową wydaje się mocno zawyżona.  

W wyniku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3, gmina uzyskała 

kompetencje do planowania przestrzennego na terenach zamkniętych ustalonych przez ministra 

właściwego do spraw transportu, czyli na terenach kolejowych. Dokonano również nieznacznych 

zmian rzutujących na procedurę formalno-prawną sporządzania dokumentów planistycznych oraz 

zakres kompetencji organów opiniujących i uzgadniających nie wpływających na ostateczny 

dokument Studium. 

Zmianą z sierpnia 2010 r.4 wprowadzono również obowiązek wskazania obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych. Brak zapisów dotyczących OZE w 

badanym studium jest istotnym problemem w związku ze zwiększonym zainteresowaniem 

inwestorów lokalizacją farm fotowoltaicznych na gruncie, jak również brakiem możliwości 

realizacji instalacji o mocy większej niż 100 kW na dachach budynków produkcyjnych czy też 

usługowych. Sytuacja w tym zakresie uległa zmianie po nowelizacji ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U.2021.1873). Według stanu 

prawnego obowiązującego od 30 października 2021 r. w studium należy wyznaczać obszary na 

których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Jednocześnie próg 

został podniesiony do 1000 kW dla wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych zlokalizowanych 

na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki oraz bez ograniczeń dla 

urządzeń innych niż wolnostojące (np. na dachach lub elewacjach budynków). 

 

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 130 poz.871) 

4 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043) 
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Kolejno w 2013 r5 w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono 

zmianę polegającą na konieczności uwzględniania uwarunkowań wynikających z występowania 

udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. W Studium gminy Turawa 

uwzględnione zostały trzy spośród pięciu udokumentowanych złóż kopali oraz trzy z czterech 

udokumentowanych głównych zbiorników wód podziemnych. Brak odniesienia do kwestii 

składowania dwutlenku węgla. Studium wymaga zatem uzupełnienia i dostosowania do 

obowiązujących przepisów. 

Duże zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła tzw. 

„Ustawa krajobrazowa”6, której głównym celem jest ochrona krajobrazu w tym poprzez 

wprowadzenie krajobrazów priorytetowych oraz uregulowanie kwestii związanych z lokalizacją 

reklam, ogrodzeń i małej architektury w przestrzeni miast i wsi. Ustawą wprowadzono również 

możliwość przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Przepisy skutkują również brakiem możliwości wprowadzania powyższych zapisów w planach 

miejscowych.  Ustawa wprowadza także zmianę zgodnie z którą w studium uwzględnia się 

dodatkowe uwarunkowania wynikające w szczególności:  

− z wymogów ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, 

− z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określonych przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych, 

− kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

− obszary oraz zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. 

Powyższe dodatkowe uwarunkowania wprowadza się do studium po wcześniejszym 

sporządzeniu audytu krajobrazowego przez organ samorządu województwa. Zgodnie ze stanem 

na czerwiec 2021 r. obowiązuje już nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego (2019 r.), jednak nadal nie został sporządzony audyt krajobrazowy przez organ 

samorządu województwa. Brak audytu krajobrazowego uniemożliwia uwzględnienie w Studium 

wynikających z niego rekomendacji i wniosków.  

W tym samym 2015 roku przyjęto również dużą ustawę o rewitalizacji7, która między innymi 

wprowadziła do procedur planowania przestrzennego konieczność udziału społeczeństwa oraz 

zasadę jawności i przejrzystości procedur. Wskazała zasady wyznaczania nowych terenów pod 

zabudowę z uwzględnieniem szczegółowych analiz społecznych, demograficznych, 

gospodarczych, środowiskowych, stopnia wykorzystania istniejących rezerw terenów, dostępu do 

sieci infrastruktury technicznej i drogowej. Wprowadzono przepisy dotyczące zasad sporządzania 

i uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, stanowiącego specyficzny rodzaj dotychczasowego 

planu.  

Teren Gminy Turawa nie leży w obszarze rewitalizacji ani obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, 

jednak zagadnienie to jest istotne i może być w przyszłości konieczne do realizacji. 

 

5  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238) 

6 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774) 

7 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
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Ustalono również, że zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w 

części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w 

wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie 

określonym w art. 10. Rozszerzono także zakres organów uprawnionych do opiniowania 

i uzgodnień studium, w tym o: Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz gazowego 

(od kwietnia 2021 r.) 

Ważną zmianą obowiązującą od 30 października 2020 r. jest konieczność prowadzenia przez 

gminy zbiorów danych przestrzennych tworzonych m.in. dla studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów miejscowych, miejscowych planów odbudowy 

oraz miejscowych planów rewitalizacji. 

Scharakteryzowane powyżej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

pozwalają na ocenę skali braków w analizowanym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, które wymaga aktualizacji w celu 

dostosowania do wymogów prawnych, jak również pod względem merytorycznym, 

zarówno w części opisującej uwarunkowania, jak również wyznaczone kierunki rozwoju 

gminy.  

W części diagnostycznej charakteryzującej uwarunkowania rozwoju aktualizacji lub uzupełnienia 

wymagają głównie zagadnienia podlegające stałym zmianom, w tym zapisy dotyczące: 

− liczby ludności, jej struktury demograficznej i przestrzennej, 

− stanu środowiska, w tym stanu zanieczyszczenia gleb, stanu sanitarnego wód i powietrza,  

− problemów związanych z zagrożeniami środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi, w tym: 

zagrożenia geologiczne, zagrożenie powodziowe, zakłady dużego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej; 

− stanu istniejącego zagospodarowania, w tym struktury użytkowania gruntów, 

− form ochrony przyrody i zasad ich ochrony wynikających z przepisów odrębnych, 

− rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków (po aktualizacji), stanowisk 

archeologicznych, wprowadzenia zapisów programu opieki nad zabytkami, stref ochrony 

konserwatorskiej ustanowionych w studium oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

− warunków i jakości życia mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa w tym ruchu 

budowlanego i potrzeb mieszkaniowych, dostępu do usług, obiektów sportowych 

i rekreacyjnych, dostępu do obiektów oświaty i ochrony zdrowia,  

− aktywności gospodarczej oraz jej struktury przestrzennej i branżowej, w tym działalności 

rolniczej, 

− stanu prawnego gruntów 

− stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym głównie w zakresie poziomu 

wyposażenia w sieć gazową, kanalizacji sanitarnej, szerokopasmowego Internetu oraz w 

zakresie systemu gospodarowania odpadami, 

− strefy ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) lotniczego urządzenia naziemnego 

(LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) numer 9902 

− stanu systemów komunikacji, w tym w zakresie sieci i powiązań drogowych oraz 

numeracji dróg. 
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 Analiza istniejącego stanu zagospodarowania oraz zapisów Studium wykazała, że w 

Studium wyznaczone są bardzo duże rezerwy terenowe z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz letniskową, które nie zostały jeszcze wykorzystane. Należy 

rozważyć zasadność ich dalszego utrzymywania, w szczególności terenów oddalonych od 

istniejącej zwartej zabudowy, oraz ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się zabudowy. 

 

W zakresie uwarunkowań zewnętrznych wprowadzenia do Studium wymagają zapisy Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, a także dokumentów o charakterze 

sektorowym. Konieczne jest również uwzględnienie zadań realizowanych na podstawie 

specustaw m.in. wałów przeciwpowodziowych, dróg, gazociągów przesyłowych itp. Aktualizacja 

będzie także konieczna po sporządzeniu audytu krajobrazowego oraz nowego.  

W części dotyczącej kierunków rozwoju gminy konieczna jest weryfikacja i aktualizacja zapisów 

dotyczących: 

− potrzeb i możliwości rozwoju gminy, wynikających z nowej strategii rozwoju gminy Turawa 

– po jej wcześniejszym uchwaleniu, 

− uwzględnienie wykonanego bilansu terenów pod zabudowę, 

− uwzględnienie wyników audytu krajobrazowego przy wskazywaniu kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

− weryfikacji i uzupełnienia wskaźników zabudowy i zagospodarowania w odniesieniu do 

wszystkich terenów,  

− weryfikacji przeznaczeń terenów oraz uwzględnienia potrzeby rozwoju gospodarstw 

rolnych, w szczególności o profilu hodowlanym (w tym ferm zaliczanych do instalacji 

wymagających pozwolenia zintegrowanego), 

− problematyki odnawialnych źródeł energii,  

− weryfikacji wyznaczenia obszarów pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe  

− stref ochronnych ujęć wód podziemnych, 

− planowanego układu komunikacyjnego i kierunków jego rozwoju, 

− wykazu terenów zamkniętych; 

− zabytków ujętych w zaktualizowanej gminnej ewidencji zabytków oraz zasad ich ochrony 

zgodnie z wykonanym Programem opieki nad zabytkami 

− stref ochrony konserwatorskiej oraz obowiązujących zasad ochrony, 

− wskazania w studium obszarów zdegradowanych, 

− aktualnych form ochrony przyrody oraz obowiązujących dokumentów określających 

zasady ochrony i gospodarowania, w tym obszaru Natura 2000, 

− inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikających z Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

− inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (weryfikacja i uzupełnienie), 

− wykazu obszarów dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy. 

Należy również zaznaczyć, że Studium wymaga aktualizacji zapisów w zakresie zgodności           

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
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 Odrębnym zagadnieniem jest sposób formułowania w Studiach uwarunkowań zapisów 

zawartych w części odnoszącej się do kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w 

świetle rozstrzygnięć wojewody opolskiego budzą coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń. Problem 

ten dotyczy większości Studiów posiadanych przez gminy, a wynika z traktowania przez służby 

wojewody zapisów Studium jak przepisów prawa i bardzo restrykcyjnego odnoszenia ich do 

przeznaczenia terenów ustalanego w planach miejscowych. W świetle powyższego, zasadne jest 

przeformułowanie oraz doprecyzowanie zapisów określających kierunki rozwoju, tak aby nie 

budziły one wątpliwości interpretacyjnych na etapie tworzenia planów miejscowych.  

3.2.2. Zgodność ustaleń Studium z Rozporządzeniem w sprawie projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 W okresie sporządzania i uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa (2010 r.) obowiązującym aktem stanowiącym 

podstawę prawną była ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty 

wykonawcze regulujące szczegółowo zakres poszczególnych opracowań planistycznych. W 

odniesieniu do studium obowiązujące standardy zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz.1233).  

Zgodnie z § 4.1. ww. rozporządzenia, studium powinno zawierać cztery części: 

− część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej – 

wykonana, wymaga uzupełnienia o zagadnienia  wynikające ze zmiany prawa oraz 

aktualizacji; 

− część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 (oraz ust. 2a i 3a) ustawy – 

wykonana, wymaga uzupełnienia o zagadnienia  wynikające ze zmiany prawa oraz 

aktualizacji; 

− rysunek przedstawiający ustalenia, określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 (oraz 

ust. 2a i 3a) ustawy – wykonany, wymaga aktualizacji), 

− uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

studium – wykonane, bardzo skrótowe. 

 

Pod względem struktury dokumentu Studium należy uznać za kompletny, wymagane jest jednak 

jego uzupełnienie i weryfikacja w części tekstowej i graficznej oraz uzasadnienia.  

Zgodnie z § 6.3 rozporządzenia zapisy studium powinny zawierać w szczególności wytyczne 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych elementów, jest nałożona powyższą ustawą 

konieczność sporządzenia dokumentacji ekofizjograficznej przed przystąpieniem do 

opracowywania studium (art. 72 ust. 3, 4 i 5 ustawy POŚ). Jednocześnie zgodnie z § 3.2 

rozporządzenia, dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie 

przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na 

dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu.  

Realizując powyższe zadanie Wójt Turawy zlecił wykonanie Opracowania ekofizjograficznego 

gminy Turawa sporządzonego na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Turawa  (2009 r.) Opracowanie wykonała firma „BIO-PLAN” Pracowania ochrony przyrody 

i ekologii, przez zespół w składzie: dr Krzysztof Spałek, mgr Agnieszka Trela, mgr Radosław 

Wróbel. 
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Opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r 

Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298). Zalicza się ono do  

opracowań podstawowych. Składa się z części tekstowej zawierającej opis komponentów 

środowiska (biotycznych i abiotycznych), diagnozę jego stanu i funkcjonowania, wstępną 

prognozę oddziaływana na środowisko oraz wnioski wskazane do uwzględnienia w 

opracowaniach planistycznych. 

Część kartograficzna obejmuje trzy rysunki sporządzone w skali 1:10 000, wydrukowane w 

pomniejszeniu, w tym: 

1. Mapa warunków geologiczno-gruntowych z uwzględnieniem warunków wodnych. 

2. Mapa zasobów i walorów przyrodniczych z uwzględnieniem wybranych elementów 

kulturowo-krajobrazowych. 

3. Mapa kompleksowej oceny uwarunkowań ekofizjograficznych z uwzględnieniem 

elementów kształtowania krajobrazu. 

Opracowanie można uznać za częściowo aktualne, jednakże ze względu na zmienność w czasie 

uwarunkowań faktycznych i prawnych zasadna jest jego aktualizacja w zakresie: 

− diagnozy obecnego stanu środowiska, w tym stanu zagospodarowania przestrzeni, 

− jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 

− Głównych zbiorników wód podziemnych GZWP zgodnie z udokumentowanym 

przebiegiem ich  granic, 

− stref ochrony ujęć wody, 

− udokumentowanych złóż kopalin, 

− wprowadzenia nowych obszarów chronionych (Natura 2000) oraz korekty przebiegu 

granic pozostałych obszarów chronionych  

− wymogów wynikających z Planów ochrony dla poszczególnych obszarów chronionych, 

− powiązania z obowiązującymi aktami prawa o charakterze nadrzędnym. 

3.3. Zgodność ustaleń Studium z polityką przestrzenną regionu 

3.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

 Obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, została 

przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 r. 

Strategia stanowi bazę do realizacji polityki regionalnej, a ustalony horyzont czasowy związany 

jest z potrzebą ujednolicenia horyzontów czasowych dokumentów planistycznych stanowiących 

podstawę planowania rozwoju regionalnego na kolejne perspektywy finansowe do roku 2020. 

Nakreślona w Strategii wizja rozwoju regionu wskazuje, że do 2020 roku powinien on być 

ukształtowany jako: wielokulturowy, skupiający wykształconych, otwartych i aktywnych 

mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz przyjaznym środowiskiem 

życia. 

Ze względu na zdiagnozowane w województwie istotne problemy demograficzne, za 

najważniejsze horyzontalne wyzwanie rozwojowe uznano zapobieganie i przeciwdziałanie 

procesom depopulacji poprzez realizację kompleksowych działań na płaszczyźnie społeczno-

gospodarczej.  
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Jako wyzwania rozwojowe wskazano: 

1.  Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo. 

2.  Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką. 

3.  Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. 

4.  Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu.  

Cele strategiczne przyjęte dla rozwoju województwa opolskiego to: 

1.  Konkurencyjny i stabilny rynek pracy. 

2.  Aktywna społeczność regionalna. 

3.  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. 

4.  Dynamiczne przedsiębiorstwa. 

5.  Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. 

6.  Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług. 

7.  Wysoka jakość środowiska. 

8.  Konkurencyjna aglomeracja opolska. 

9.  Ośrodki miejskie biegunami wzrostu. 

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 

Studium gminy Turawa nie odnosi się wprost do obowiązującej strategii rozwoju województwa 

opolskiego (tylko do Strategii poprzedzającej), zasadniczo można jednak stwierdzić, że wszystkie 

z powyższych celów oprócz 9, który w bezpośredni sposób nie dotyczy gminy Turawa, znajdują w 

nim odzwierciedlenie. Konieczna jest jednak aktualizacja lub uzupełnienie niektórych zagadnień. 

Należy jednocześnie podkreślić, że na październik 2021 r. planowane jest uchwalenie nowej 

strategii województwa opolskiego, która docelowo powinna stać się dokumentem wpływającym 

na kierunki rozwoju ustalone w strategii gminy Turawa, a następnie w nowym Studium 

W skali gminy istotne jest prowadzenie polityki rozwoju umożliwiającej realizację wizji, wyzwania 

horyzontalnego oraz wyzwań rozwojowych województwa, jak również większości celów 

strategicznych. Zasadniczo w gminie powinno się oddziaływać na poprawę jakości życia 

mieszkańców oraz podniesienie poziomu życia gospodarstw domowych, a także kształtowanie 

mobilnych i aktywnych zasobów pracy. W zakresie sfery przestrzennej jako kluczowe działania 

należy wskazać zwarte i skupione osadnictwo, rosnącą dostępność zewnętrzną i spójną 

komunikację wewnętrzną. Polityka rozwoju gminy powinna być ukierunkowana na lepsze 

wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego, społecznego i przyrodniczego oraz 

partnerstwo z organami regionalnymi i lokalnymi. 

3.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Turawa zostało sporządzone z uwzględnieniem ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego (PZPWO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 

Nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. Obecnie dokument ten jest już archiwalny. 

Uchwałą nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchwalono 

nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Jego ustalenia są 

aktualizacją PZPWO z 2010 r. i stanowią podstawę do planowania zadań celu publicznego 
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o znaczeniu ponadlokalnym w analizowanym Studium.  

Nowy Plan Województwa nie wprowadził radykalnych zmian w stosunku do kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa zawartych w Studium. Większość zadań 

służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest uwzględniona 

lub możliwa do realizacji na podstawie obecnego Studium. Należy jednak podkreślić, że zakres 

zadań uległ zmianie w stosunku do Planu województwa z 2010 r., zarówno poprzez poszerzenie 

dotychczasowej listy, jak również wykreślenie części zadań. Inny jest również sposób podejścia 

do inwestycji celu publicznego, z których w Planie województwa z 2019 r. wyszczególnione 

zostały tylko te, które faktycznie przewidziane są do realizacji. Natomiast wniesienie do Studium 

pozostałych zadań pozostawiono do decyzji na poziomie gminy np. w odniesieniu do obwodnicy 

Zawady w ciągu DK nr 45. 

Zgodnie z zapisami Planu województwa, gminę Turawa zaliczono do strefy zewnętrznej 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego (MOF OW) oraz do wiejskich 

obszarów funkcjonalnych uczestniczących w procesach rozwojowych, ze względu na wysoką 

wartość wskaźnika syntetycznego uwzględniającego poziom rozwoju 5 kapitałów (fizycznego, 

finansowego, administracyjnego, społeczno-gospodarczego i intelektualnego)8, a także dodatnie 

saldo migracji. Celem MOF jest prowadzenie wspólnej polityki rozwoju m.in. poprzez 

wzmacnianie powiązań instytucjonalnych, społecznych i infrastrukturalnych (s.152-156), 

natomiast dla wiejskiego obszaru funkcjonalnego przewidziane są działania (s. 156-157) 

zmierzające do rozwoju wielofunkcyjnego, skupionego na intensyfikacji zagospodarowania 

obszarów zabudowy i ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

 
Rysunek 8 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Fragment mapy „Polityka 
przestrzenna” 

 

8 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2019, s. 26 
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Do najważniejszych kierunków rozwoju zapisanych w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego (2019 r.) dotyczących wprost gminy Turawa należą:  

− zaliczenie gminy do obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz obszarów 

kształtowania i ochrony zasobów wodnych, 

− zaliczenie gminy do obszarów rozwoju funkcji turystycznej i uznanie jej za jeden z 

najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów regionu, dla którego należy wdrażać zasady 

prowadzenia polityki kształtowania atrakcyjności turystycznej (s. 31 i s. 95-99), 

− rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, w oparciu o zachowane zasoby 

przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowe, w szczególności w rejonie jezior Turawskich, 

− zwiększanie bezpieczeństwa powodziowego poprzez regulacje i remonty koryt rzecznych 

(Bierdzany, zlewnia Stobrawy), 

− gazyfikację gminy celem uzyskania jednakowych standardów zaopatrzenia w gaz na 

całym obszarze województwa opolskiego (s.116), 

− rozwój energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii, 

− przebudowa i rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę, 

− poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 9, 

− podnoszenie stopnia bezpieczeństwa przestrzeni i społeczeństwa wraz z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony środowiska i rozwoju gospodarki, na obszarach zagrożonych powodzią, 

wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z przyjętymi zasadami 

(s.171-172) wraz z rozbudową systemu wałów przeciwpowodziowych, 

− uwzględnienie terenów zamkniętych MON i kolejowych, 

− poprawa dostępności transportowej, 

− ochrona wsi Ligota Turawska i Zakrzów Turawski cechujących się jednolitymi 

fragmentami historycznego układu przestrzennego. 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które obowiązkowo wymagają 

wprowadzenia do studium gminy zaliczono cztery zadania, w tym:  

− budowę drogi ekspresowej S46 (fragment obwodnicy Opola), 

− rewitalizację linii kolejowej nr 301 na odcinku Opole – Kluczbork, 

− modernizację oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym w celu podwyższonego usuwania 

biogenów (jako zadanie własne gminy), 

− remont zbiorników będących w administracji RZGW we Wrocławiu w celu poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Odry – zbiornik Turawa. 

W Planie województwa wskazano również postulowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, do których w gminie Turawa zaliczono: 

− budowę obwodnicy wsi Zawada w ciągu drogi krajowej nr 45, 

− budowę obwodnic wsi Bierdzany, Ligota Turawska i Kadłub Turawski w ciągach dróg 

 

9 Zadanie wpisane również do Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Turawa sp. z o.o. na lata 2021 – 2025 
(uchwała Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r.) 
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wojewódzkich, 

− regulacja cieku Jaźwinka (Bierdzańska Woda) w Bierdzanach, 

− prace w korycie, ochrona przed powodzią na rzece Malina w m. Opole i m. Zawada. 

Wprowadzenie do studium inwestycji postulowanych zależne jest od woli władz gminy. 

Nowe Studium będzie wymagało dostosowania do zapisów obowiązującego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (2019 r.). 

3.4. Zgodność ustaleń Studium z polityką i potrzebami gminy 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy wymaga posiadania 

wiarygodnych i akceptowanych przez społeczność instrumentów, odpowiadających aktualnym 

wyzwaniom i potrzebom. Polityka przestrzenna zawarta w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy winna kształtować korzystne uwarunkowania dla 

procesów konkurencji, innowacji i aktywności zbiorowej i indywidualnej, oddziaływać na 

przyspieszenie rozwoju, podnoszenie standardu cywilizacyjnego mieszkańców i poprawę ładu 

przestrzennego. Świadome kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy umożliwia 

zapewnienie jej harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. 

Podstawę prowadzonej w gminie polityki powinna stanowić strategia rozwoju, uszczegółowiona 

i realizowana w programach sektorowych oraz poprzez dokumenty planistyczne, takie jak: 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Konieczny jest także stały monitoring zmian społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych. 

3.4.1. Strategia Rozwoju Gminy  

 Strategia rozwoju oraz Studium, z dobrze przeprowadzoną analizą i waloryzacją 

istniejących uwarunkowań oraz klarownym i realnym określeniem celów, przełożonych na układ 

przestrzenny i wizję struktury przestrzennej gminy powinny charakteryzować się zbieżnością 

pozwalającą na czytelne określenie polityki przestrzennej gminy i wytyczenie kierunku przemian. 

W celu uzyskania optymalnych możliwości realizacji zapisanych w strategii celów, studium 

powinno być opracowane łącznie ze strategią lub po jej przyjęciu. Wejście w życie zapisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po części reguluje tą sytuację, 

ustanawiając obowiązek uwzględniania ustaleń strategii rozwoju gminy przy sporządzaniu 

studium.  

Strategia jest dokumentem zarządzania operacyjnego, pozwalającym na wytyczenie zamierzeń 

i wskazującym kierunki rozwoju i misję gminy. Nie jest ona dokumentem obligatoryjnym jednak 

powinna być nadrzędna w stosunku do studium, a zasady i kierunki polityki przestrzennej 

powinny wynikać ze strategicznych celów rozwoju gminy. Strategia ujmuje kompleksowo 

wszystkie elementy ze sfery zarządzania rozwojem gminy, takie jak: politykę gospodarczą, 

społeczną, przestrzenną, działania organizatorskie itp., należy zatem uznać ją za dokument 

wiodący w systemie planowania gmin. 

Od roku 202010 jednym z elementów obowiązkowo uwzględnianych w studium jest diagnoza 

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w 
 

10 Art. 8 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw 
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tym miejskich obszarów funkcjonalnych, sporządzana na potrzeby strategii rozwoju. W ten 

sposób powiązania pomiędzy planowaniem strategicznym i przestrzennym zostały dodatkowo 

wzmocnione. 

 Gmina Turawa nie posiada aktualnej strategii rozwoju. Nie ma zatem możliwości 

sprawdzenia aktualności przyjętych w Studium kierunków rozwoju przestrzennego w kontekście 

zapewnienia możliwości realizacji celów i zadań wyznaczonych przez przyjętą strategię. 

Docelowo, w nowo opracowywanym Studium wystąpi jednak konieczność uwzględnienia zapisów 

strategii rozwoju gminy, po jej wcześniejszym uchwaleniu. Dobrze zrobiona strategia powinna 

stanowić podstawę dalszego programowania rozwoju gminy Turawa, w tym na płaszczyźnie 

przestrzennej. Oznacza to również pierwszeństwo jej sporządzenia przed rozpoczęciem 

procedury planistycznej sporządzania studium. 

3.4.2. Wnioski o zmianę Studium 

 Ważnym wskaźnikiem aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy jest liczba wpływających wniosków w sprawie jego zmiany. Zgodnie z 

informacjami przekazanymi z urzędu gminy Turawa w badanym okresie nie został złożony żaden 

wniosek wskazujący na potrzebę wprowadzenia zmian w Studium.  

Brak zgłoszonych wniosków może stanowić o aktualności Studium, należy jednak podkreślić, że 

w potocznym rozumieniu nie jest ono dokumentem bezpośrednio wpływającym na kształtowanie 

przestrzeni i wydawanie pozwoleń budowlanych. Często mieszkańcy i inwestorzy nie mają 

świadomości rzeczywistego znaczenia Studium i jego powiązania z ustaleniami planów 

miejscowych, zatem nie składają wniosków o jego zmianę. Dokonując oceny aktualności Studium 

należy zatem brać pod uwagę również wnioski złożone o zmianę planów miejscowych, w 

szczególności te, które nie mają zgodności ze Studium (→ rozdz. 4.3). 

3.4.3. Aktualne uwarunkowania i potrzeby rozwojowe gminy  

 Podejmując zagadnienie stwierdzenia aktualności Studium z obecną polityką i potrzebami 

gminy Turawa, oparto się głównie na zgłaszanych wnioskach oraz problemach i konfliktach 

przestrzennych. Analizie poddano również zmienione uwarunkowania rozwoju wpływające na 

aktualną politykę i potrzeby gminy, szczególnie te, które mają swoje odzwierciedlenie w 

przestrzeni, w tym w szczególności: uwarunkowania demograficzne, przyrodnicze, gospodarcze 

oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Celem badania jest ustalenie aktualnych potrzeb 

rozwojowych gminy oraz sprawdzenie możliwości ich realizacji w obecnych warunkach 

planistycznych.  

a) Uwarunkowania demograficzne 

 Liczba ludności gminy Turawa wykazuje stały trend wzrostowy. W latach 2016-2020 

wzrosła o około 200 osób, co stanowi blisko 2% ogółu mieszkańców. Obserwowana tendencja 

wzrostowa nie jest zjawiskiem nowym, lecz występuje z różnym nasileniem od roku 2000. 

Sukcesywnie rośnie również gęstość zaludnienia z 56 osób/km2 w 2010 r. do 58 osób/km2 

w 2020 r.  

Gmina Turawa jest jedną z niewielu gmin województwa opolskiego gdzie nie występują wyraźne 

problemy demograficzne, a grupa dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym rośnie. Wyższy 

niż przeciętnie w województwie jest również wskaźnik zawieranych małżeństw, co może 

wskazywać na wysoką atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Jest 

to wynikiem położenia gminy w bliskim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego, w tzw. strefie 

suburbanizacji, jak również wysokich walorów środowiska przyrodniczego i dobrego 
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skomunikowania. Skala wzrostu skutkuje istotnymi zmianami zauważalnymi zarówno w 

przestrzeni (nowa zabudowa), jak również w gospodarce.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na cztery miejscowości w których liczba ludności 

nieznacznie ale sukcesywnie maleje, są to: Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska 

i Osowiec. Ubytek widoczny jest zarówno w ostatnich pięciu latach, jak również w stosunku do 

roku 2010, co wskazuje na stały trend spadkowy. 

Tabela 11. Zmiany liczby ludności gminy Turawa w podziale na miejscowości  

Miejscowość 2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Bierdzany  960 924 918 916 913 906 

Kadłub Turawski  597 556 546 545 542 531 

Kotórz Mały  967 970 973 1000 1013 1011 

Kotórz Wielki  355 355 365 384 390 392 

Ligota Turawska  716 692 680 684 678 677 

Osowiec  1392 1375 1361 1381 1372 1344 

w tym Trzęsin 169 174 177 177 183 178  

Rzędów  317 339 336 338 342 349 

Turawa 1110 1235 1196 1317 1313 1319 

w tym Marszałki 464 525 507 511 519 516  

Węgry  994 1007 1011 1010 1022 1026 

Zakrzów Turawski  658 622 624 627 626 628 

Zawada  1433 1517 1556 1607 1644 1654 

Gmina razem  
wg danych USC 9499 9592 

9566 9809 9855 9837 

Gmina razem  
wg danych GUS 

9632 9 823  9 905  9 971  10 018  10 029  

źródło: USC Turawa, Raporty o stanie Gminy Turawa za lata 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz Bank Danych 

Lokalnych GUS 

 
Rysunek 9. Przyrost naturalny w latach 1995-2019 w gminie Turawa. 

Źródło: Polska w liczbach 

Pomimo odnotowanego wzrostu urodzeń, przyrost naturalny na wartość ujemną, a wskaźnik 

dynamiki demograficznej (stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów) jest niższy (0,72) 

niż średnia dla Polski (0,74), jednocześnie znacząco wyższy niż średnia wojewódzka (0,63). 
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Należy również zwrócić uwagę, że gmina Turawa ma nieznacznie wyższy wskaźnik śmiertelności 

na tysiąc mieszkańców (11) niż średnia w województwie (10,7) oraz średnia dla Polski (10,6). 

Głównymi przyczynami zgonu są choroby układu krążenia (44,3%), nowotwory (26,8%) oraz od 

2015 r. również choroby układu oddechowego (8,1%). O ile dwa pierwsze wskaźniki są zbliżone 

do średniej wojewódzkiej i ogólnokrajowej, o tyle udział zgonów na choroby układu oddechowego 

w gminie Turawa znacząco przewyższa wskaźnik dla województwa (5,9%) i dla kraju (6,6%), co 

powinno budzić niepokój. 

Analizowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Turawa nie zawiera prognozy demograficznej, ani nie określa przewidywanej zmiany liczby 

ludności w danej perspektywie czasowej, a przyjęte w Studium rezerwy terenowe pod rozwój 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mają poparcia w obserwowanych trendach. 

Konieczne jest zatem uzupełnienie Studium o wykonaną prognozę demograficzną, przy 

uwzględnieniu ogólnopolskich trendów demograficznych, mają one bowiem istotny wpływ na 

sytuację w zakresie warunków mieszkaniowych, szkolnictwo, rynek pracy i inne dziedziny, w tym 

kształtowanie przestrzeni. 

Obserwowane tendencje demograficzne i migracyjne wskazują na nadmierną ingerencję 

obowiązującego Studium w środowisko przyrodnicze poprzez powiększanie terenów 

zurbanizowanych dla zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia nowego Studium powinny zmierzać do 

zoptymalizowanego gospodarowania przestrzenią, pełniejszego wykorzystania istniejącej 

infrastruktury technicznej i podnoszenia jakości życia, bez tworzenia nadmiernych rezerw 

terenowych pod zabudowę mieszkaniową. 

b) Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe 

Uwarunkowania w zakresie przyrodniczym nie uległy istotnym zmianom. W badanym okresie nie 

zostały ustanowione żadne nowe formy ochrony przyrody, konieczne jest jednak uwzględnienie w 

części tekstowej Studium Obszaru Natura 2000 PLB160004 „Zbiornik Turawa” i jego 

charakterystyka. Dla obszaru obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2725). 

 
Rysunek 10. Granice obszaru Natura 2000 „Zbiornik Turawa” z oznaczeniem proponowanych zmian granic 

Źródło: www.gdos.gov.pl 
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Obecnie procedowane są działania mające na celu korektę granic obszaru Natura 2000, zarówno 

poprzez jego powiększenie (brzeg południowy), jak i zmniejszenie (brzeg północny i południowy). 

W związku ze zmianą przepisów prawa skutkujących przeniesieniem części kompetencji do 

stanowienia form ochrony przyrody z Wojewody na Sejmik Województwa, zmianie uległy również 

akty prawne wprowadzające formy ochrony wraz z wykazem obowiązujących zakazów  

i ograniczeń. Dotyczy to m.in. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Z problemów przyrodniczo-środowiskowych wpływających na ubożenie bioróżnorodności, należy 

wskazać brak przepławek dla ryb na jazach i elektrowniach zlokalizowanych na rzece Mała 

Panew oraz potrzebę ich budowy, w tym m.in. na małej elektrowni wodnej (MEW) w Osowcu. 

Zmianom uległy natomiast uwarunkowania środowiska. Najważniejszym wyzwaniem jest obecnie 

dostosowanie gminy do zmian klimatu, w tym gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak 

ulewne deszcze, powodzie oraz okresy długotrwałej suszy. 

Udokumentowane zostały dwa nowe złoża kopalin, których potencjalna eksploatacja będzie miała 

wpływ zarówno na gospodarkę (pozytywny), jak również na obniżenie walorów przyrodniczych 

i przestrzennych gminy. Wskazane jest ograniczanie możliwości prowadzenia eksploatacji, w tym 

w szczególności rezygnacja z obszaru wyznaczonego w rejonie Jeziora Srebrnego. 

Stwierdzono poprawę stanu jakości powietrza, co może w przyszłości skutkować mniejszą liczbą 

osób chorujących na choroby układu oddechowego i dłuższym życiem mieszkańców. 

c) Uwarunkowania gospodarcze 

W badanym okresie 2016-2020 w gminie Turawa stale wzrastała liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, od 939 w 2016 r. do 1081 w 2020 r. W rejestrze Regon najwięcej 

zarejestrowanych było mikroprzedsiębiorstw, których liczba również wyraźnie wzrastała od 915 w 

2016 r. do 1052 w 2020 r.  

 
Rysunek 11. Podmioty gospodarcze w gminie Turawa według sekcji PKD 2007 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wśród prowadzonej działalności na koniec 2020 r. dominowała sekcja G − handel hurtowy 

i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle (w tym głównie handel 
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detaliczny); sekcja F – budownictwo (w tym głównie roboty budowlane specjalistyczne) oraz 

sekcja C - przetwórstwo przemysłowe (w tym głównie produkcja wyrobów z drewna i korka oraz 

produkcja metalowych wyrobów gotowych). Duży udział ma również sekcja M obejmująca 

działalność profesjonalną, naukową i techniczną.  Udział sekcji I – działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi stanowiła 5%. 

Natomiast najmniej podmiotów zarejestrowanych było w grupie: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo, stanowiącą sekcję A, tj. 31, z czego 20 w dziale leśnictwo i pozyskiwanie drewna, 

10 w dziale uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt i tylko 1 w dziale rybactwo.  

W świetle powyższych badań konieczne jest zastosowanie nowego podejścia do wyzwań 

rozwojowych gminy, w szczególności tych, które oddziałują na większy obszar. Głównym 

problemem wydaje się potrzeba wzmacniania powiązań komunikacyjnych, w tym zarówno 

transportowych, jak również telekomunikacyjnych. Przewaga handlu, jak również wzrastający 

udział działalności profesjonalnej opiera się bowiem w coraz większym stopniu na 

funkcjonowaniu danego podmiotu w Internecie i jego dobrej dostępności w sieci. Trend ten został 

dodatkowo wzmocniony w okresie pandemii, gdy większość zakupów była dokonywana przez 

Internet.  

Bezrobocie w gminie Turawa sukcesywnie malało z poziomu 232 osób w 2016 r. do 163 osób 

(2,6%) w 2019 r. W grudniu 2020 r. odnotowano jednak znaczący wzrost do poziomu 221 osób 

(3,4%). Zmiana najprawdopodobniej związana jest z pandemią wirusa SARS COVID-19 

i ogłoszonym przez rząd polski lockdownem, który spowodował nierentowność wielu branż 

i zamykanie działalności. Pomimo wzrostu spowodowanego sytuacją epidemiczną, poziom 

bezrobocia w gminie Turawa jest nadal bardzo niski, niższy od średniej wojewódzkiej i krajowej 

(6,2%). Poziom ten oznacza, że właściwie nie ma problemu ze znalezieniem pracy, ale 

jednocześnie potencjalni nowi pracodawcy mogliby mieć problem z pozyskaniem pracowników.  

Zgodnie z założeniami Studium, na terenie gminy przewiduje się dalszy rozwój funkcji 

produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz usług, w tym wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych, na wyznaczonych terenach inwestycyjnych, zlokalizowanych głównie na gruntach 

wsi Zawada, w sąsiedztwie obwodnicy północnej Opola. Tereny te w dużej mierze pozostają 

jednak od lat niewykorzystane, szczególnie teren na północ od obwodnicy. Wskazuje to potrzebę 

korekty dopuszczonego w studium i planie miejscowym zakresu inwestycji, co pozwoli na lepsze 

dopasowanie oferty inwestycyjnej do potrzeb firm. 

Aktualizacji wymagają również dane dotyczące struktury użytkowania gruntów w gminie, będące 

odzwierciedleniem faktycznej działalności inwestycyjnej, mieszkaniowej i rolniczej, a także 

struktury gospodarstw rolnych. 

d) Potrzeby w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną: 

W zakresie wyposażenia gminy w kanalizację sanitarną stwierdzono konieczność aktualizacji 

zapisów Studium do obecnego stanu sanitacji gminy (85,7% ludności). Wskazana jest dalsza 

rozbudowa sieci, a także modernizacja  i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

W zakresie energetyki konieczne jest wskazanie możliwości lokalizacji obiektów służących 

pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym przeznaczonych pod fotowoltaikę. W 

szczególności dotyczy to obiektów wykorzystujących energię na własne potrzeby np. na terenach 

przemysłowych. Zasadne jest również przeanalizowanie możliwości uprawy wierzby 

energetycznej.  
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Dystrybucyjna sieć gazowa występuje jedynie w rejonie centrum handlowego „Turawa Park” na 

południe od obwodnicy Opola oraz na części terenów zwartej zabudowy wsi Zawada (podczas 

rozbudowy). Poziom gazyfikacji jest dość niski, zaledwie 4,6% ogółu ludności korzysta z dostępu 

do instalacji gazowej. Pożądanym kierunkiem byłaby dalsza rozbudowa sieci, w szczególności na 

terenie wsi Kotórz Mały i Węgry, a w dalszej perspektywie również Kotórz Wielki i Turawa. 

e) Komunikacja 

W zakresie komunikacji drogowej, konieczna jest aktualizacja kategorii, klas i numerów dróg, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.  

Istotnym dla gminy problemem przestrzennym jest planowana budowa obwodnicy wsi Zawada w 

ciągu drogi krajowej nr 45. Przebieg drogi wciąż nie został doprecyzowany przez odpowiedzialne 

za to zadanie organy, co więcej wskazany wstępnie przebieg drogi jest inny niż projektowany 

dotychczas w Studium. Blokuje to inwestycje na terenie produkcyjno-usługowym w sąsiedztwie 

Opola, nie ma bowiem wiążących decyzji lokalizacyjnych, pozwalających na oferowanie 

inwestorom terenów bez obaw o późniejsze wywłaszczenie. 

 

Uwzględnienia wymaga również dalsza rozbudowa dróg rowerowych. 

Stale wzrasta liczba węzłów dostępowych do Internetu, w tym: węzłów światłowodowych, 

kablowych i radiowych, przy czym największy jest udział węzłów kablowych. W Raporcie o stanie 

rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 r.11 Urząd Komunikacji Elektronicznej oszacował 

dostęp do Internetu stacjonarnego w gminie Turawa o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 

poziomie 30-40% liczby lokali, natomiast dla przepustowości powyżej 100Mb/s na mniej niż 5% 

liczby lokali. 

Zasadniczo można stwierdzić, że cele rozwoju gminy określone w Studium pozostają aktualne, 

stanowiąc ogólny kierunek polityki przestrzennej. Zmiana występujących uwarunkowań, w tym w 

szczególności o podłożu demograficznym, społecznym,  środowiskowym i przyrodniczym, oraz 

przestrzennym wywołuje jednak inne potrzeby i możliwości w zakresie gospodarowania 

przestrzenią, które wpływają na potrzebę aktualizacji Studium. 

Główne potrzeby warunkujące kształt przestrzeni i sposób jej wykorzystywania zaobserwowane 

na terenie gminy Turawa dotyczą: 

− rozwoju funkcji gospodarczych generujących miejsca pracy oraz wpływających na 

wykorzystanie istniejącego potencjału, w tym m.in. rozwój istniejących zakładów 

produkcyjnych, jednak ze szczególnym podkreśleniem minimalizacji ich oddziaływania na 

środowisko;  

− ograniczenia możliwości eksploatacji kopalin oraz rezygnacja z wyznaczonego 

dotychczas obszaru przeznaczonego pod eksploatację w rejonie jeziora Srebrnego; 

− rozwoju mieszkalnictwa na terenach najlepiej skomunikowanych, przy jednoczesnym 

zapobieganiu rozpraszaniu zabudowy, w tym nie powiększanie obecnych terenów 

mieszkaniowych, lecz wpływanie na poprawę warunków zainwestowania na działkach już 

wyznaczonych m.in. poprzez budowę dróg i uzbrojenia technicznego; 

− rozbudowy systemu ścieżek rowerowych na bazie dróg transportu rolnego i leśnego przy 

minimalizacji odcinków przebiegających w pasach dróg publicznych; 

− rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej przy wykorzystaniu 

istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego wraz z modernizacją zaplecza 

 
11https://uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/391/9/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego

_w_polsce_w_2020_roku_.pdf 
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noclegowego oraz wzmacnianiem agroturystyki;  

− wzmacniania rozwoju wsi Ligota Turawska, Kadłub Turawski i Zakrzów Turawski, w 

szczególności w zakresie funkcji usługowej, w tym turystyki kwalifikowanej; 

− wzmocnienia opieki dziennej i stacjonarnej nad seniorami, jak również rozszerzenie oferty 

zdrowotnej, kulturalnej i oświatowej skierowanej do tej grupy mieszkańców oraz 

użytkowników czasowych; 

− rozwoju energetyki odnawialnej z jednoczesnym zapewnieniem ochrony gruntów rolnych; 

− wspierania rozbudowy sieci światłowodowej. 
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4. OCENA AKTUALNOŚCI PLANÓW MIEJSCOWYCH  

ORAZ POSTĘPÓW W ICH OPRACOWYWANIU  

4.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają wymierny wpływ na sposób 

kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, są bowiem podstawowym instrumentem 

wdrażania polityki przestrzennej ujętej w Studium. Wymierną korzyścią posiadania aktualnych 

planów miejscowych jest możliwość szybkiego wystąpienia o pozwolenie budowlane i realizacji 

inwestycji, a w konsekwencji zatrzymanie inwestora w gminie. Istotna jest również możliwość 

pobierania przez Gminę tzw. renty planistycznej, która stanowi jej dochód własny i może 

znacząco wpływać na budżet gminy. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar gminy 

Turawa o łącznej powierzchni rzeczywistej równej 3804,28 ha, wskaźnik pokrycia obszaru wynosi 

22,11%.  

Plany miejscowe posiadają tereny położone w południowej części gminy, w tym: Kotórz Mały 

w całości oraz w części wsie: Kotórz Wielki, Osowiec, Węgry, Turawa i Zawada. Niewielki plan 

dla pojedynczych działek obowiązuje również we wsi Bierdzany, natomiast w czterech wsiach nie 

został sporządzony żaden plan miejscowy. 

 

Rysunek 12.  Struktura przestrzenna planów miejscowych obowiązujących w gminie Turawa według roku 

uchwalenia /źródło: opracowanie własne/ 
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W latach 1998-2020 dla obszaru gminy Turawa sporządzono łącznie 18 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

− 5 planów w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,  

− 13 planów w trybie obowiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W wyniku prowadzonych prac planistycznych, na skutek uchwalenia nowego dokumentu, kilka 

planów miejscowych utraciło swoją moc na części terenu, natomiast jeden z planów został 

zastąpiony w całości nowym aktem prawnym. Plan ten jako archiwalny, oznaczono szarym tłem. 

Plany które przestały obowiązywać w części, opisano wskazując akt zmieniający. Wskazana 

powierzchnia objęta planem stanowi powierzchnię rzeczywistą, po pomniejszeniu wynikającym 

ze zmiany. 

Tabela 12  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

lp Nazwa planu Powierzchnia  
[ha] 

Stopień aktualności 

PLANY MIEJSCOWE SPORZĄDZONE I UCHWALONE NA PODSTAWIE  
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

1.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
we wsi Turawa-Marszałki 

Uchwała Nr II/14/1998  
Rady Gminy w Turawie  
z dnia 13 listopada 1998 roku 

(Dz. Urz. Woj. Op Nr 33, poz. 312) 

4,516 Obowiązuje w całości 

Nie odpowiada zakresowi problemowemu wynikającemu 
z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności nie 

precyzuje wskaźników zagospodarowania takich jak 
powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna, intensywność zabudowy, wysokość zabudowy. 
Zawiera zapisy wykraczające poza delegację prawną, w 

tym: wprowadza ustalenia dla ogrodzeń oraz sposób 
zagospodarowania pasa drogowego. Wpływa na 

kompetencje organów nakładając obowiązek 
uzgadniania i opiniowania. 

Plan nieaktualny pod względem formalno-prawnym 
Częściowo aktualny pod względem merytorycznym. 

 Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Osowiec  
dla zabudowy mieszkaniowej  

Uchwała Nr XVIII/186/2000  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 30 czerwca 2000r.,  

(Dz. U. Woj. Op. Nr 56, poz.309) 

2,59 ha Plan utracił moc 

2.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego małej elektrowni 
wodnej Osowiec-Węgry 

Uchwała Nr XX/214/2000 
Rady Gminy w Turawie  
z dnia 29 września 2000 roku 

(Dz. Urz. Woj. Op Nr 69, poz. 363) 

1,7804 Obowiązuje w części 

Na fragmencie zmieniony uchwałą z 2007r. → poz. 6 

Nie odpowiada zakresowi problemowemu wynikającemu 
z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności nie 

precyzuje wskaźników zagospodarowania takich jak 
powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna, intensywność zabudowy, wysokość zabudowy. 
Zawiera zapisy wykraczające poza delegację prawną. 

Wpływa na kompetencje organów nakładając obowiązek 
uzgadniania i opiniowania. 

Nie ustala mocy instalacji dla odnawialnego źródła 
energii jaką jest elektrownia wodna. 

Plan nieaktualny pod względem formalno–prawnym 
Częściowo aktualny pod względem merytorycznym. 
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lp Nazwa planu Powierzchnia  
[ha] 

Stopień aktualności 

3.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
budownictwa jednorodzinnego 
we wsi Zawada 

Uchwała Nr XXIV/271/2001 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 20 kwietnia 2001 roku   

(Dz. Urz. Woj. Op. z Nr 45,  
poz. 309) 

4,1879 Obowiązuje w całości 

Plan nie odpowiada zakresowi problemowemu 
wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa.  

W szczególności nie precyzuje wskaźników 
zagospodarowania takich jak powierzchnia zabudowy, 

powierzchnia biologicznie czynna, intensywność 
zabudowy, wysokość zabudowy. Zawiera zapisy 

wykraczające poza delegację prawną. Wpływa na 
kompetencje organów nakładając obowiązek 

uzgadniania i opiniowania. 

Plan nieaktualny pod względem formalno-prawnym 
Częściowo aktualny pod względem merytorycznym. 

4.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Osowiec w 
części obejmującej przysiółek 
Trzęsina 

Uchwała Nr XII/120/2003 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 5 grudnia 2003 roku 

(Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r.  
Nr 5, poz. 104) 

110,0717 Obowiązuje w całości 

Plan nie odpowiada zakresowi problemowemu 
wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa.  

W szczególności nie precyzuje wskaźników 
zagospodarowania takich jak powierzchnia zabudowy, 
intensywność zabudowy, wysokość zabudowy. Zawiera 

zapisy wykraczające poza delegację prawną, w tym: 
wprowadza ustalenia dla ogrodzeń oraz sposób 
zagospodarowania pasa drogowego Wpływa na 

kompetencje organów nakładając obowiązek 
uzgadniania i opiniowania, a także nakazuje 

przedłożenie przez inwestora dodatkowej dokumentacji 
technicznej w przypadku wtórnych podziałów działek. 

Plan nieaktualny pod względem formalno-prawnym 
Częściowo aktualny pod względem merytorycznym. 

 

PLANY MIEJSCOWE SPORZĄDZONE I UCHWALONE NA PODSTAWIE  
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

5.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu Usług 
Publicznych i Komercyjnych  
wsi Zawada Gmina Turawa 

Uchwała Nr XXIV/236/2005 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 25 listopada 2005 roku 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 86,  
poz. 2913) 

46,8432 Obowiązuje w części 

Na fragmencie zmieniony uchwałą z 2011 r. → poz. 9 

Nie zawiera wszystkich wymaganych uregulowań  
np. intensywności zabudowy.  

Wprowadza zapisy obecnie wycofane np. dotyczące 
ogrodzeń, zjazdów z drogi, dostępu do drogi itp. 

Zakazuje lokalizacji stacji przekaźnikowych (bazowych) 
telefonii komórkowej, naruszając wymogi prawne ich 

lokalizacji. Zawiera zalecenia.  

Narzuca warunki realizacji niezgodne z prawem, w tym 
poprzez wykonanie koncepcji podziału terenu opartej o 
projekt zagospodarowania terenu oraz poprzez nakaz 

uzgadniania z innymi organami np. zarządcą gazociągu. 

Zawiera treści o charakterze informacyjnym  
(np. dotyczące długości sieci infrastruktury technicznej), 

a powinien wyłącznie treści regulacyjne. 

Nie dopuszcza energetyki odnawialnej o mocy powyżej 
100kW, która mogłaby być zastosowana na dachu 

centrum handlowego. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz pod względem merytorycznym 
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lp Nazwa planu Powierzchnia  
[ha] 

Stopień aktualności 

6.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  
wsi Osowiec i Węgry 

Uchwała Nr V/32/2007 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 9 marca 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 32,  
poz. 1298) 

612,2805 Obowiązuje w części 

Zmieniony uchwałą z 2011 r. → poz. 10 
uchwałą z 2012 r. → poz. 12 
i uchwałą z 2014 r. → poz. 16 

Uchylony wyrokiem WSA dla dz. nr 902/10 a.m. 2  
obręb Węgry 

Nie zawiera wszystkich wymaganych uregulowań np. 
minimalnej intensywności zabudowy, powierzchni 

biologicznie czynnej. 

Zawiera zapisy wykraczające poza obowiązujące 
przepisy, w tym: wprowadza ustalenia dotyczące 

ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych, zjazdów z 
drogi, formy własności dróg, sposobu zagospodarowania 

pasa drogowego. Wykracza poza delegację prawną w 
zakresie gospodarki odpadami. 

Narzuca warunki realizacji niezgodne z prawem, w tym 
poprzez nakaz uzgadniania projektu z innymi organami. 

Ustala nakaz odprowadzania wód opadowych wyłącznie 
do kolektora, co jest niekorzystne środowiskowo. 

Nie uwzględnia możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby zabudowy. Ogranicza 
możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej. 

Nie uwzględnia aktualnych przepisów uchwały Sejmiku 
Województwa dla Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie” m.in. w zakresie odległości 
zabudowy od granic cieków i zbiorników wodnych. 

Nie określa dopuszczonej obsady zwierzęcej na 
terenach zabudowy zagrodowej RM, a jedynie odnosi do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wymagających sporządzenia raportu – co 

sprawia, że obsada może być dość wysoka.  

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz pod względem merytorycznym 

 

7.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego części  
obszaru wsi Bierdzany 

Uchwała Nr XXI/143/2008  
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 18 grudzień 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 15, poz. 237) 

1,7818 Obowiązuje w całości 

Nie zawiera wszystkich wymaganych uregulowań w tym 
minimalnej intensywności zabudowy 

Nie uwzględnia aktualnych przepisów uchwały Sejmiku 
Województwa dla Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie” m.in. w zakresie odległości 
zabudowy od granic cieków i zbiorników wodnych. 

Zawiera zapisy wykraczające poza obowiązujące 
przepisy, w tym: wprowadza ustalenia dotyczące 

zjazdów z drogi oraz urządzeń reklamowych. 

Wskazana jest analiza zasadności dalszego 
utrzymywania terenu pod lokalizację stacji paliw. 

Częściowo nieaktualny. Wymagający zmiany w 
przypadku realizacji planu dla całej miejscowości. 
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8.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Turawa, 
obejmujący obrzeża Jezior 
Turawskich 

Uchwała Nr XXVII/166/2009 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 5 czerwca 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 53, poz. 899) 

384,0185 Obowiązuje w całości 

Plan wykracza częściowo na teren wsi Szczedrzyk 

Nie uwzględnia aktualnych przepisów uchwały Sejmiku 
Województwa dla Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie” m.in. w zakresie odległości 
zabudowy od granic cieków i zbiorników wodnych 

Zawiera zapisy wykraczające poza obowiązujące 
przepisy, w tym: wprowadza ustalenia dotyczące 
ogrodzeń, materiału pokrycia elewacji budynków, 

urządzeń reklamowych. 

Nie zawiera wszystkich wymaganych uregulowań  
w tym minimalnej intensywności zabudowy 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz aktualny pod względem merytorycznym 

9. 2
1 
Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu usług 
publicznych i komercyjnych  
wsi Zawada Gmina Turawa, 
uchwalonego uchwałą  
Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy 
Turawa z dnia 25.11.2005 r. 

Uchwała Nr VIII/36/2011 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 110,  
poz. 1338) 

8,974 Obowiązuje w całości 

Stanowi zmianę uchwały z 2005 r. → poz. 5 

Wymaga aktualizacji w zakresie przebiegu drogi 
prowadzącej od ronda w stronę zachodnią, w celu 

zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów 
inwestycyjnych. Po stronie miasta Opole nie są w tym 
rejonie planowane drogi zapewniające w przyszłości 

wymagany dojazd. 

Plan definiuje intensywność zabudowy odnosząc ją 
wyłącznie do kondygnacji nadziemnych. Nie zawiera 

uregulowań w zakresie minimalnej intensywności 
zabudowy 

Zawiera zapisy wykraczające poza obowiązujące 
przepisy, w tym: wprowadza ustalenia dotyczące 

ogrodzeń, urządzeń i nośników reklamowych. Zawiera 
zalecenia. 

Częściowo nieaktualny. Wymagający zmiany w 
przypadku realizacji planu dla większego terenu. 

10. 2
4 
Zmiana "Miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Osowiec 
i Węgry" w części obszaru wsi 
Osowiec, oznaczonego jako 
teren zabudowy usług i produkcji 

Uchwała Nr IX/44/2011 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 15 września 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 120,  
poz. 1424) 

10,9707 Obowiązuje w całości 

Stanowi zmianę uchwały z 2007 r. → poz. 6 

Zawiera zalecenia oraz zapisy wykraczające poza 
obowiązujące przepisy, w tym: nakaz wyposażenia 

budynków w zabezpieczenia przeciw hałasowi, zdjęcie 
warstwy próchniczej gleby. Wprowadza ustalenia 

dotyczące ogrodzeń, urządzeń i nośników reklamowych, 
zjazdów z dróg. 

Nie zawiera uregulowań w zakresie intensywności 
zabudowy. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz pod względem merytorycznym. 

11.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
obszaru wsi Zawada (Z1) 

Uchwała Nr XVII/107/2012 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 26 lipca 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1221) 

138,7946 Obowiązuje w całości 

Plan nieaktualny pod względem merytorycznym, ze 
względu na zmianę przebiegu obwodnicy wsi Zawada ze 
strony wschodniej na zachodnią, w tym na teren objęty 

planem.  Na chwilę obecną nie jest znany docelowy 
szczegółowy przebieg drogi, co utrudnia uwzględnienie 

jej w planie i blokuje proces inwestycyjny. 
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Plan wymaga ujednolicenia dopuszczonego zakresu 
inwestycji na całym obszarze inwestycyjnym oraz 
aktualizacji pod względem wskaźników zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Zawiera zalecenia oraz zapisy wykraczające poza 
obowiązujące przepisy, w tym: dotyczące ogrodzeń, 
urządzeń i nośników reklamowych, zjazdów z dróg. 

Nie dopuszcza energetyki odnawialnej o mocy powyżej 
100kW, która mogłaby być zastosowana na dachach 

obiektów magazynowych, handlowych i produkcyjnych. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz nieaktualny pod względem 

merytorycznym. 

 

12.  

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Osowiec 
i Węgry w części obszaru wsi 
Osowiec 

Uchwała Nr XVIII/112/2012 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 27 września 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1405) 

0,9155 Obowiązuje w całości 

Stanowi zmianę uchwały z 2007 r. → poz. 6 

Nie zawiera uregulowań w zakresie powierzchni 
zabudowy oraz minimalnej intensywności zabudowy. 

Zawiera zalecenia oraz zapisy wykraczające poza 
obowiązujące przepisy, w tym: dotyczące ogrodzeń, 
urządzeń i nośników reklamowych, zjazdów z dróg. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz aktualny pod względem merytorycznym. 

 

13.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
obszaru wsi Zawada (Z2) 

Uchwała Nr XX/125/2012 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 7 grudnia 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 163) 

278,683 Obowiązuje w części 

 Uchylony wyrokiem WSA dla dz. nr 182/6 a.m. 9  
obręb Zawada 

Plan w części wykracza na teren wsi Kępa 
 (rz. Jemielnica koło 1P) 

Plan częściowo nieaktualny ze względu na zmianę 
przebiegu obwodnicy wsi Zawada ze strony wschodniej 
na zachodnią, w tym na teren objęty planem.  Na chwilę 
obecną nie jest znany docelowy szczegółowy przebieg 
drogi, co utrudnia uwzględnienie jej w planie i blokuje 

proces inwestycyjny. 

Plan nie wskazuje terenów istniejącej eksploatacji w 
granicach złoża „Zawada” które w dużym stopniu 

przeznacza na cele związane z zabudową.  

Plan dopuszcza na terenie 1RU maksymalna obsadę 
zwierzęcą w wysokości do 60 DJP, natomiast w stanie 
faktycznym prowadzona działalność stanowiącą fermę 

drobiu Zawada, zaliczana jest do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

z obsadą zadeklarowaną przez właściciela do 
pozwolenia zintegrowanego w wysokości 140 tysięcy 
stanowisk tj. 560 DJP. Stan faktyczny w tym zakresie 

znacząco odbiega od zapisów planu miejscowego 
i studium gminy. 

Plan nie zachowuje zgodności ze studium w zakresie 
przeznaczenia terenów pod obiekty chowu i hodowli 
zwierząt oraz obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych. Zgodnie ze studium teren wskazany jest jako 
AG-aktywności gospodarczej. 
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Dodatkowo plan wymaga aktualizacji pod względem 
zakresu dopuszczonych przeznaczeń i wskaźników 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Zawiera zalecenia oraz zapisy wykraczające poza 
obowiązujące przepisy, w tym: dotyczące ogrodzeń, 
urządzeń i nośników reklamowych, zjazdów z dróg. 

Nie dopuszcza energetyki odnawialnej o mocy powyżej 
100kW, która mogłaby być zastosowana na dachach 

obiektów magazynowych, handlowych i produkcyjnych. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz nieaktualny pod względem 

merytorycznym dla obszaru położonego poza zwartą 
zabudową wsi. 

 

14.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
obszaru wsi Zawada (Z3) 

Uchwała Nr XXII/138/2013 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 7 lutego 2013 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 758) 

280,3374 Obowiązuje w całości 

Plan częściowo nieaktualny ze względu na planowaną 
zmianę przebiegu obwodnicy wsi Zawada ze strony 

wschodniej na zachodnią.  Po uszczegółowieniu 
przebiegu dotychczas rezerwowane tereny będą mogły 

zostać przeznaczone na inne funkcje. 

Plan nie zachowuje zgodności ze studium w zakresie 
przeznaczenia pasa terenów wzdłuż planowanej 
obwodnicy pod usługi i zabudowę mieszkaniową, 

zamiast pozostawienia ich w użytkowaniu rolniczym. 

Plan zawiera zalecenia oraz zapisy wykraczające poza 
obowiązujące przepisy, w tym: dotyczące ogrodzeń, 
urządzeń i nośników reklamowych, zjazdów z dróg, 
nakaz wyposażenia budynków zlokalizowanych w 

sąsiedztwie planowanej obwodnicy i drogi krajowej nr 45 
w elementy ochrony akustycznej na koszt właściciela. 

Plan nakazuje odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej oraz ustala zakaz budowy szamb oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz nieaktualny pod względem 

merytorycznym dla obszaru wzdłuż obwodnicy. 

 

15.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
 wsi Kotórz Wielki 

Uchwała Nr XXXI/189/2014 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 449) 

219,8216 Obowiązuje w części 

Na fragmencie zmieniony uchwałą z 2019 r. → poz. 17 

Plan nie zawiera uregulowań w zakresie minimalnej 
intensywności zabudowy. Zawiera zapisy wykraczające 

poza obowiązujące przepisy, w tym dotyczące: urządzeń 
i nośników reklamowych, ogrodzeń. 

Dopuszcza zabudowę rolniczą na terenach rolnych bez 
określenia dla nich wskaźników zagospodarowania 

i zasad zabudowy. Odwołuje się do nieaktualnego aktu 
prawnego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Plan nakazuje odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej oraz ustala zakaz budowy szamb oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz aktualny pod względem merytorycznym 
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16.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
administracyjnego wsi Kotórz 
Mały i części miejscowości 
Węgry przy ulicy Węgierskiej 

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 9 października 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 2306) 

1409,0524 Obowiązuje w całości 

Stanowi zmianę uchwały z 2007 r. → poz. 6 

Plan zawiera zapisy wykraczające poza obowiązujące 
przepisy, w tym dotyczące: urządzeń i nośników 

reklamowych, ogrodzeń. 

Nakazuje odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej oraz ustala zakaz budowy szamb oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Plan nie dopuszcza wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii o mocy wyższej niż 100kW, natomiast byłoby to 

zasadne na terenie oczyszczalni ścieków. 

Częściowo nieaktualny pod względem formalno-
prawnym oraz aktualny pod względem merytorycznym 

 

17.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego południowej 
części obszaru wsi Turawa 

Uchwała Nr IX/34/19 
Rady Gminy w Turawie 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2557) 

291,2545 Obowiązuje w całości 

Aktualny pod względem formalno-prawnym 
i merytorycznym 

Źródło: opracowanie własne 

4.1.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

Gmina Turawa posługuje się 4 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonymi w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Plany 

te są nadal obowiązujące, chociaż w znaczącym stopniu utraciły swą aktualność, która w miarę 

upływy czasu będzie coraz bardziej narastała. Wspomniany brak aktualności wynika zarówno z 

przyczyn prawnych, proceduralnych jak również merytorycznych.  

Pod względem prawnym głównym problemem jest niedostosowanie zapisów planów do 

wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, brak części 

wskaźników oraz odniesienia do przepisów odrębnych, które utraciły moc. Istotne znaczenie ma 

również relacja pomiędzy Studium i planami miejscowymi.  

Pod względem proceduralnym, plany uchwalone przed 2001 r. nie miały sporządzonej oceny 

oddziaływania na środowisko, zatem ich ustalenia nie były weryfikowane pod kątem ewentualnej 

szkodliwości dla otoczenia. Likwidacji uległa również decyzja o warunkach zabudowy wydawana 

na podstawie planu miejscowego, jako uszczegółowienie jego zapisów.  

Pod względem merytorycznym, upływ czasu oraz przekształcenia społeczno-gospodarcze, 

demograficzne i środowiskowe, warunkują potrzebę zmiany i aktualizacji do bieżących potrzeb.  

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. zakładała jedynie tzw. spójność ustaleń 

planów z polityką przestrzenną określoną w Studium. Zapis taki dopuszczał nieznaczne 

niezgodności w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w przestrzeni, przyjmowano bowiem, że 

istotą jest realizowanie w planach miejscowych zasad i generalnych założeń ustalonych w 

studium, a nie ścisłe powtarzanie dyspozycji dotyczącej przeznaczenia gruntów, stąd często 
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zauważalne są rozbieżności pomiędzy ustaleniami obu dokumentów. Obowiązująca obecnie 

ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że ustalenia planu 

miejscowego nie mogą naruszać ustaleń studium. Zasadę powyższą utożsamia się z 

koniecznością zachowania zgodności w zakresie przeznaczenia podstawowego danego terenu, 

jednakże z pewną elastycznością w zakresie funkcji uzupełniających. Nie są jednak dopuszczone 

rozbieżności, szczególnie w zakresie funkcji, które docelowo mogłyby uniemożliwić realizację 

zapisów Studium. Oznacza to, że rola Studium znacznie wzrosła, a ranga jego zapisów ma 

decydujące znaczenie przy sporządzaniu planów miejscowych.  

Po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniły się także 

wymagania dotyczące zakresu zagadnień jakie powinny być obowiązkowo ujęte w ustaleniach 

planu. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu następuje już w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a pozwolenia na budowę wydawane są bezpośrednio na jego podstawie. 

Konieczne jest zatem, aby treść planu zawierała wszystkie elementy, na podstawie których 

można określić sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla danego terenu. Plany 

sporządzone według poprzednio obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie 

musiały uwzględniać tych wymogów, ponieważ uzyskanie przez inwestora pozwolenia na 

budowę było każdorazowo poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu. Decyzja ta, oprócz potwierdzenia zgodności inwestycji z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określała szczegółowo warunki, jakie 

inwestor musiał spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę i stanowiła podstawę do 

opracowania projektu budowlanego.  

W gminie Turawa plany miejscowe z lat 1998-2003 dotyczą w większości zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (Zawada, Turawa), jednak w granicach planu obejmującego część 

wsi Osowiec Trzęsina występują już różne przeznaczenia, w tym również usługowe. Plan ten, ze 

względu na stopień złożoności i wielkość, jest bardziej narażony na dezaktualizację, zatem jego 

zmiana ma wyższy priorytet.  

Aktualizacji wymaga również plan miejscowy sporządzony dla małej elektrowni wodnej 

zlokalizowanej na kanale ulgi rzeki Mała Panew we wsi Osowiec. Jest to elektrownia 

przepływowa o mocy 0.96MW. Zgodnie z Rejestrem wytwórców energii w małej instalacji 

prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki elektrownia należy do firmy Dżoan 

sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wskazują, że każda instalacja odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW powinna być wyznaczona w studium i działać w oparciu 

o sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym należy określić 

dopuszczoną wielkość mocy. Przedmiotowy plan miejscowy, co prawda określa w prawidłowy 

sposób przeznaczenie terenu, jednak nie wskazuje mocy, nie realizuje zatem wymogów 

ustawowych i może stanowić problem przy przebudowie.  

Wszystkie plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 1994 r. zachowały co prawda ważność po wejściu w życie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak ich ustalenia nie zawierają wszystkich wymaganych 

przepisami tej ustawy elementów, a wydawanie pozwoleń na budowę bezpośrednio w oparciu o 

ich zapisy bywa utrudnione i może prowadzić do naruszenia ładu przestrzennego. Plany te 

wymagają zmiany w całości, w celu dostosowania do przepisów obowiązującej ustawy, jak 

również z uwagi na konieczność uwzględnienia ustaleń Studium oraz bieżących potrzeb 

mieszkańców, inwestorów i gminy.  
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4.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można podzielić na dwie grupy: 

− pierwszą, do której zalicza się plany sporządzone w pełnym zakresie ustawowym, 

niezależnie od wielkości obszaru (obejmujące całe miejscowości, większe obszary lub 

pojedyncze działki) − wszystkie plany posiadane przez gminę Turawa,  

− drugą, do której zalicza się plany stanowiące zmiany w dokumentach już obowiązujących. 

Nie zawierają one pełnych ustaleń, lecz wprowadzają korektę zapisów dla części ustaleń 

− w gminie Turawa plany takie nie występują. 

Posiadane przez gminę Turawa plany miejscowe sporządzone na podstawie obowiązującej 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiadają większości wymogów 

ustawowych i pod względem formalno-prawnym możne je uznać za częściowo lub całkowicie 

aktualne. Plany te znacząco różnią się jednak między sobą, ponieważ zmianom podlegała 

również sama ustawa i zakres wymaganych ustaleń. W planach tych stwierdzono:  

− niekompletne zasady zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu (intensywność 

zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna), 

− zapisy wykraczające poza delegację ustawową, które obecnie nie mogą już być 

wprowadzane do planów miejscowych, takie jak: ogrodzenia, nośniki reklamowe, nakaz 

uzgadniania rozwiązań projektowych ze wskazanymi organami, nakaz odprowadzenia 

ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz zakaz budowy szamb i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

− odniesienia do nieaktualnych przepisów odrębnych, w tym dotyczących Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Pomimo nieznacznych braków, generalnie plany te spełniają jednak swoje podstawowe zadanie 

kształtowania ładu przestrzennego. Część z nich wymaga natomiast zmiany ze względu na utratę 

swojej faktycznej użyteczności i konieczność dostosowania do potrzeb inwestorów oraz aktualnej 

polityki gminy i państwa. Przede wszystkim chodzi tu o plany dla wsi Zawada, w których 

wyznaczony jest lub powinien być przebieg obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 45, jak również 

plan obejmujący teren prowadzonej eksploatacji kopalin i sąsiadującej fermy drobiu. Należy 

jednak podkreślić, że zasadność realizacji zmiany tych planów jest warunkowana wcześniejszą 

zmianą studium. 

Należy również podkreślić, że żaden z planów nie dopuszcza wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii o mocy wyższej niż 100kW, natomiast byłoby to zasadne m.in. na terenie oczyszczalni 

ścieków, dla elektrowni wodnych i na terenach przemysłowo-usługowych. Żaden nie zawiera 

także danych przestrzennych o obiekcie w formie pliku gml. 

4.1.3. Stopień pokrycia gminy planami miejscowymi 

 Gmina Turawa pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

jedynie w około 22,1% powierzchni. Jest to wartość zdecydowanie niższa niż średnia 

wojewódzka wynosząca 40,5% i średnia dla Polski równa 30,2%. Należy jednak wziąć pod 

uwagę bardzo duże obszary leśne, które ze względów merytorycznych nie wymagają 

sporządzania planów miejscowych.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że tylko jedna z miejscowości w gminie posiada 

plan miejscowy dla całego swojego obszaru (Kotórz Mały). Pięć wsi posiada plany dla obszarów 
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zwartej zabudowy (Zawada, Turawa, Kotórz Wielki, Osowiec i Węgry), natomiast pozostałe 

miejscowości nie mają uregulowanej sytuacji planistycznej.  

Stwierdzono występowanie luk pomiędzy planami miejscowymi, niewielkich fragmentów 

wykraczających poza granice poszczególnych obrębów, jak również wystąpienie sytuacji, w 

których plany miejscowe wykraczają poza granice administracyjne gminy Turawa, naruszając tym 

samym kompetencje władz sąsiednich gmin. Różnice te powstały na skutek niedokładności w 

wyznaczaniu granic przy podejmowaniu uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu, zatem w 

przyszłości konieczna jest większa precyzja przy wyznaczaniu granic planów w celu poprawy 

spójności przestrzennej. 

 
Rysunek 13. Stopień pokrycia gmin woj. opolskiego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 

2011 i 2016 r. /źródło: RAPORT 2018 o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ 

4.1.4. Zgodność planów miejscowych ze Studium 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy 

Turawa zostało przyjęte w 2010 r., co oznacza że tylko plany miejscowe uchwalone po tej dacie 

powinny zachowywać z nim wymaganą zgodność.  

Na terenie gminy występują jednak sytuacje, w których Studium zmieniło kierunek 

zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, 

jak również takie, gdy sporządzane plany miejscowe nie zachowały zgodności z uchwalonym 

wcześniej Studium. Stwierdzone niezgodności dotyczą głównie: 

− terenów zabudowy zagrodowej i terenów chowu i hodowli zwierząt w zakresie wielkości 

dopuszczonej obsady zwierzęcej, co może utrudnić rozwój istniejących gospodarstw 

nastawionych na hodowlę, 

− przeznaczenia w planie miejscowym terenów wzdłuż planowanej obwodnicy Zawady pod 

zabudowę mieszkaniową i usługową, zamiast utrzymania ich jako gruntów rolnych, 

zgodnie z zapisami Studium. 
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4.2. Postępy w opracowywaniu planów miejscowych 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią najważniejszy instrument 

planistyczny mający bezpośredni wpływ na możliwości inwestowania w gminie. Jako akt prawa 

miejscowego wpływają na zmianę przeznaczenia terenów, w tym w szczególności, możliwość 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zapisy planów mają również wpływ na 

wartość nieruchomości. Znaczenie planów dla realizacji polityki przestrzennej gminy zostało 

również podkreślone przez ustawodawcę, który art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym wprowadził obowiązek cyklicznego monitoringu postępów w ich 

opracowywaniu. 

W momencie sporządzania niniejszej analizy obszar gminy objęty był planami jedynie w 22,1%. 

Postępy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Kolonowskie należy ocenić jako zadowalające, wskazane jest jednak zwiększenie intensywności 

działań w tym zakresie. W badanym okresie 2016-2020 przystąpiono do sporządzenia dwóch 

nowych planów miejscowych dla wsi gminnej Turawa, z czego jeden uchwalono w 2019 r., 

natomiast uchwalenie drugiego, obejmującego północną część wsi, planowane jest na 2021 r.  

Jako prawidłowe, należy ocenić podejście do sporządzania planów w sposób kompleksowy, dla 

dużych części miejscowości, zamiast wprowadzania drobnych doraźnych zmian. Długofalowo 

przyniesie to pozytywne efekty przestrzenne. 

4.3. Analiza wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

W celu zbadania aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przeprowadzono analizę wniosków wpływających w sprawie zmiany planu lub nowego 

opracowania. Zgodnie z informacjami przekazanymi z Urzędu Gminy Turawa w badanym okresie 

od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r. złożonych zostało 28 wniosków o zmianę miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przy czym przed 2020 r. nie był prowadzony rejestr 

wniosków.  Wnioski zostały oznaczone na mapie oraz przeanalizowane pod kątem zgodności ze 

Studium. Numer wniosku w tabeli odpowiada numerowi na mapie stanowiącej załącznik do 

analizy. Kolejność wniosków w wykazie ustalono według daty wpływu, a następnie pogrupowano 

miejscowościami. 

Tabela 13 Wykaz wniosków o zmianę planu miejscowego 

Lp 
Data 

wpływu 
Wnioskodawca Treść wniosku Nr działki 

Zgodność  
ze Studium 

KOTÓRZ MAŁY 

7 11.09.2020 Osoba fizyczna 
Przesunięcie granicy lasu pod tereny 

rolne 
1600/8  

(obecnie 2812/8) 
brak zgodności - teren ZL 

13 03.12.2020 Osoba fizyczna 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
320, 331, 332 zgodny - teren MU 

17 09.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową 
2488/339 

zgodne na części działki - 
teren MU i R w pasie od 

rzeki 

18 10.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową 
2486/340 

zgodne na części działki - 
teren MU i R w pasie od 

rzeki 

19 14.12.2020 Osoba fizyczna 

Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową 
 

2490/335 
zgodne na części działki - 
teren MU i R w pasie od 

rzeki 
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20 16.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową 
2519/134 brak zgodności - teren ZL 

24 28.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

i zagrodową 
2653/390 brak zgodności - teren R 

25 30.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę  

mieszkaniowo - usługową 
1150/319 brak zgodności - teren US 

26 30.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę  

mieszkaniowo - usługową 
1149/319 brak zgodności - teren US 

27 30.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę  

mieszkaniowo - usługową 
1151/319 brak zgodności - teren US 

28 30.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę  

mieszkaniowo - usługową 
1152/319 brak zgodności - teren US 

KOTÓRZ WIELKI 

1 17.04.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniowo - usługową 
49/5 brak zgodności - teren R 

6 21.08.2020 Osoba fizyczna 
Zmiana z terenów łąk i pastwisk  
na zabudowę mieszkaniową lub 

mieszkaniowo - usługową 
99/55 brak zgodności - teren R 

9 18.09.2020 Osoba fizyczna 
Zmiana z działki rolnej na działkę  

pod zabudowę  mieszkaniową 
90/3 zgodny - teren MU 

11 30.10.2020 Osoba fizyczna 
Zmiana terenu na cele budowlane  

(nie określono przeznaczenia) 
1 brak zgodności - teren R 

21 18.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

71 
zgodny dla zabudowy 

ekstensywnej – teren ML 

22 18.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

72 

zgodny na małej części 
działki - teren MU, 

niezgodny na pozostałej 
części - teren R 

OSOWIEC 

12 04.11.2020 Osoba fizyczna Zmiana na działkę mieszkaniową 1186/62 zgodny - teren MU 

15 07.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 

zagrodową 
252/26 

brak zgodności - teren R 
oraz strefa 100m od 

brzegu rzeki 

16 08.12.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 

zagrodową 
255/26 

brak zgodności - teren 
AG oraz strefa 100m od 

brzegu rzeki 

2 05.05.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 

1150/58, 
1107/59 

brak zgodności - teren R, 
ZN 

WĘGRY 

4 01.07.2020 Osoba fizyczna 
Przekształcenie działki pod 
zabudowę mieszkaniową 

949/30,  950/30 brak zgodności - teren R 

5 30.07.2020 Osoba fizyczna 
Przeznaczenie całej działki pod 

zabudowę 
644/90 zgodny - teren MU 

14 03.12.2020 Osoba fizyczna 
Usunięcie lub przesunięcie drogi 

KDW 
120 zgodny - teren MU 

23 23.12.2020 
GMA PARK II Sp. z 

o.o. 
Zmiana na potrzeby agroturystyki 

i zamieszkania 
765/90 zgodny - teren MU 

ZAWADA 

3 16.06.2020 Osoba fizyczna Przesunięcie drogi KDW 217/122 zgodny - teren MU 

8 16.09.2020 Osoba fizyczna 
Zmiana z zabudowy usługowej na 

zabudowę mieszkaniową - 
wielorodzinną 

66, 67, 68 zgodny - teren MU 

10 25.09.2020 Osoba fizyczna 
Zmiana terenu z działki leśnej na 

budowlaną (nie określono 
przeznaczenia) 

376/129, 
377/129 

brak zgodności - teren ZL 

źródło: opracowanie własne 
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Analiza złożonych wniosków wykazała co następuje: 

− 9 wniosków jest zgodnych ze Studium i mogą być uwzględnione przy sporządzaniu 

nowych planów miejscowych; 

− 4 wnioski są zgodne ze studium na części działki, przy czym są obarczone innymi 

ograniczeniami np. zbyt małą odległością od rzeki, 

− 15 wniosków nie jest zgodnych ze Studium – w pierwszej kolejności konieczne jest 

dokonanie zmiany Studium, a następnie sporządzenie planów miejscowych, przy czym 

nie wszystkie wnioski są zasadne.  

 

Rysunek 14. Struktura przestrzenna złożonych wniosków o zmianę planu miejscowego oraz ich zgodność 

z zapisami studium. Opracowanie własne 
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Większość złożonych wniosków dotyczyła przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Jeden wniosek dotyczył zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jeden agroturystyki, dwa zabudowy zagrodowej. 

Należy natomiast podkreślić, że żaden ze złożonych wniosków nie dotyczył zabudowy usługowej 

czy produkcyjnej. 

Największa ilość wniosków o zmianę planu miejscowego dotyczyła wsi Kotórz Mały (11), kolejno 

wsi Kotórz Wielki (6), a następnie wsi Osowiec, Węgry i Zawada. Natomiast żadnego wniosku nie 

złożono w odniesieniu do pozostałych wsi, przy czym można założyć, że wynika to z braku planu 

miejscowego, który mógłby być zmieniony. 

Należy podkreślić, że nie oceniano zasadności danego wniosku pod względem merytorycznym, a 

jedynie jego zgodność z zapisami studium, rozumianą jako możliwość uwzględnienia, przy czym 

uwzględnienie znacznej części wydaje się dyskusyjne ze względu na niekorzystne 

uwarunkowania lub oddalenie od istniejącej zabudowy. Należy również podkreślić, że ocena 

zgodności została dokonana na podstawie ustaleń strefowych i przeznaczenia terenu 

określonych na rysunku studium. Właściwe rozpatrzenie złożonych wniosków następować będzie 

przy sporządzaniu zmiany Studium oraz planów miejscowych, po ich szczegółowej analizie.  
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5. WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA PLANÓW 

MIEJSCOWYCH 

 Uzyskanie wysokiego standardu przestrzeni wymaga długookresowego podejścia do 

realizacji zadań z zakresu polityki przestrzennej. Celem sporządzania strategii, planów, 

programów czy wieloletnich planów inwestycyjnych oraz programów sporządzania planów 

miejscowych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym. Planowanie długookresowe pozwala na 

wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (m.in. 

rozwiązywanie problemów przestrzennych, terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji 

projektowej czy opracowań ekofizjograficznych) oraz zabezpieczenie źródeł finansowania dla 

planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych oraz opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium.  

W celu realizacji zasady kształtowania ładu przestrzennego istotne jest posiadanie przez gminę 

aktualnych i zgodnych z przepisami planów miejscowych dla wszystkich miejscowości. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz, zapisów obowiązującego Studium, zapisów dokumentów 

planistycznych wyższego rzędu, rozpoznania potrzeb społecznych oraz potrzeb gminy Turawa w 

zakresie realizacji inwestycji, wskazane jest opracowanie wyszczególnionych poniżej planów 

miejscowych w następującej kolejności: 

1. Wsie Ligota Turawska, Kadłub Turawski i Zakrzów Turawski – dla obszaru gruntów 

rolnych, w celu zahamowania procesu niekontrolowanego lokalizowania farm 

fotowoltaicznych;  

2. Wieś Bierdzany – ze względu na dużą liczbę wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 

oraz na konieczność zapewnienia ładu przestrzennego i dostosowania do 

obowiązujących przepisów;  

3. Wieś Rzędów –  ze względu na znaczną presję inwestycyjną w zakresie terenów 

mieszkaniowych i letniskowych, potencjał związany z turystyką kwalifikowaną; 

4. Wieś Osowiec i Osowiec-Trzęsina – dla obszaru objętego planami z  2000 r. i 2003 r. wraz 

z obszarem nieposiadającym planu, zlokalizowanym pomiędzy Trzęsiną i terenem 

zabudowy wsi Osowiec i Węgry; 

5. Wsie Ligota Turawska, Kadłub Turawski i Zakrzów Turawski – dla terenów zabudowy, w 

celu wzmacniania rozwoju usług, w tym usług turystycznych opartych o dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze oraz zapewnienia ładu przestrzennego i potrzebę zapobiegania 

konfliktom przestrzennym; 

6. Wieś Zawada – dla obszaru strefy inwestycyjnej po południowej stronie obwodnicy Opola 

wraz z terenem mieszkaniowym – w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawa; 

7. Wieś Zawada – dla obszaru strefy inwestycyjnej po północnej stronie obwodnicy Opola – 

po wcześniejszym zatwierdzeniu  przebiegu obwodnicy Zawady i uchwaleniu nowego 

studium; 

8. Wieś Zawada – dla obszaru zwartej zabudowy wsi, w celu korekty układu 

komunikacyjnego i dostosowania przeznaczeń terenów do nowych potrzeb - po 
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wcześniejszym zatwierdzeniu przebiegu obwodnicy Zawady i uchwaleniu nowego 

studium; 

9. Wieś Zawada – dla terenu udokumentowanego złoża Gosławice – na wniosek 

i z finansowaniem przez przedsiębiorcę górniczego, przy czym konieczne jest 

uwzględnienie również wymogów ochrony środowiska i przyrody oraz docelowej strategii 

gminy w zakresie kopalni odkrywkowych. 

Powyższy wykaz nie ma charakteru zamkniętego i nie wyklucza przystąpienia przez Radę Gminy 

do sporządzania innych planów miejscowych, jeżeli będzie to uzasadnione względami 

społecznymi, gospodarczymi, czy też wyniknie z aktów prawnych bądź dokumentów o 

charakterze zewnętrznym. Możliwa jest również zmiana kolejności, szczególnie w przypadku 

uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

Rozwiązaniem optymalnym byłoby sporządzenie planów miejscowych dla poszczególnych 

sołectw w granicach ich obrębów, z ewentualnym wyłączeniem dużych obszarów leśnych. 

Plany miejscowe stwarzają możliwość skoordynowania ruchu inwestycyjnego z długofalowymi 

programami rozwojowymi oraz z wymogami ładu i porządku przestrzennego i korzystnie 

wpływają na procesy zachodzące w sferze obrotu nieruchomościami. Dodatkowo plan miejscowy 

reguluje rozwiązania dotyczące układów komunikacyjnych, zabezpieczając odpowiednie tereny 

na rozbudowę i budowę nowych dróg.  Wskazuje klasyfikację ulic oraz innych szlaków 

komunikacyjnych regulując jednocześnie docelową strukturę ich własności. Ustalenia planu 

wyznaczają dopuszczalne wskaźniki w zakresie zabudowy dotyczące np. ilości miejsc 

parkingowych w stosunku do liczby mieszkań lub liczby zatrudnionych. Pozwala to na 

zapewnienie układu funkcjonalnego, w którym relacja zabudowy i wolnej przestrzeni pozostaje w 

optimum.  

Nakreślone normy w zakresie dopuszczalnego rodzaju zabudowy oraz parametrów technicznych 

zabudowy, pozwalają uniknąć chaosu przestrzennego wprowadzając spójność form 

architektonicznych, zarówno na terenach zainwestowanych jak i dotychczas niezabudowanych. 

Opracowanie planów miejscowych pozwala również skoncentrować zabudowę jednorodną pod 

względem funkcjonalnym, co ułatwia realizację infrastruktury technicznej i obniża koszty 

jednostkowe tych inwestycji.  

Plan miejscowy zawiera ustalenia ochronne (ograniczenia w zabudowie, zakazy zabudowy, itp.) 

pozwalające na zachowanie unikalnych linii widokowych obejmujących kompleksy zabytkowe lub 

atrakcyjne elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego.  

Dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego procedura poprzedzająca 

proces budowlany jest łatwiejsza i krótsza, a potencjalny inwestor może uzyskać informacje o 

terenach przez niego poszukiwanych, w tym o powierzchni terenu, o możliwości zabudowy, 

obsłudze komunikacyjnej i uzbrojeniu terenu. 

Podsumowując, korzyści wynikające z posiadania aktualnych planów miejscowych są wymierne 

i wielowymiarowe i zdecydowanie przeważają nad kosztem ich sporządzenia. 
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6. WNIOSKI i REKOMENDACJE 

 W wyniku analizy aktualności Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa (2010) oraz obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra 

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w wymiarze formalnym i merytorycznym 

odniesionym do wymogów ustawy określonych w art. 10 i wymogów realizacyjnych wynikających 

z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz potrzeb gminy – stwierdza się 

częściową nieaktualność Studium. 

1. W zakresie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym korekty 

wymaga przebieg granicy gminy zawartej na rysunku Studium. Konieczne jest również 

uwzględnienie pełnego zakresu ustaleń zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Weryfikacji merytorycznej ustaleń Studium w zakresie kształtowania struktury przestrzennej 

wynikającej z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i aktualnie 

formułowanych uwarunkowań oraz potrzeb i kierunków rozwoju wymagają w szczególności 

następujące elementy: 

a) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a dokumentami planistycznymi 

wyższego rzędu, w szczególności w odniesieniu do zadań publicznych o charakterze 

regionalnym i krajowym wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego, Strategii Rozwoju Województwa, jak również innych 

opracowań sektorowych, 

b) wprowadzenie spójności między zapisami Studium, a Strategią rozwoju gminy – po jej 

wcześniejszym sporządzeniu, 

c) aktualizacji uwarunkowań rozwoju warunkujących zasady kształtowania przyszłej polityki 

przestrzennej w gminie poprzez uwzględnienie aktualnych trendów demograficznych, 

społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności weryfikacja terenów 

przeznaczonych pod funkcje osadnicze przy uwzględnieniu wykonanego bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz wyników audytu krajobrazowego, 

d) wprowadzenia ustaleń audytu krajobrazowego, po jego sporządzeniu przez Zarząd 

Województwa; 

e) aktualizacja opisu stanu środowiska i przyrody, korekta zapisów dotyczących istniejących 

form ochrony przyrody oraz obszarów planowanych do objęcia ochroną, wskazanie 

i objęcie ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt; 

f) wskazanie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji, w tym 

obszarów zdegradowanych oraz wymagających remediacji oraz określenie kierunków 

przekształceń; 

g) aktualizacja zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska oraz bezpieczeństwa 

ludzi, w tym: zagrożenia powodziowego oraz zagrożenia geologicznego osuwaniem się 

mas ziemnych; 

h) wyznaczenia obszarów na których gmina przewiduje rozmieszczenie urządzeń 

wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej progi określone w ustawie, w tym 

aktualizacja ustaleń dla istniejących elektrowni wodnych; 
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i) kształtowanie systemu powiązań komunikacyjnych w gminie w oparciu o ścieżki 

rowerowe uwzględniającego obszary zieleni i rekreacji oraz wsie wymagające 

wzmocnienia procesów rozwoju; 

j) wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznych; 

k) dokonanie analizy stanu prawnego gruntów; 

l) określenie aktualnego stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym głównie w 

zakresie poziomu wyposażenia w sieć gazową, kanalizacji sanitarnej, 

szerokopasmowego Internetu oraz w zakresie systemu gospodarowania odpadami; 

m) optymalizacji wykorzystania terenów, przy uwzględnieniu istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia technicznego oraz możliwości jego faktycznej realizacji, w tym rozmieszczenia 

terenów aktywności gospodarczej; 

n) uzupełnienia wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów; 

o) uwzględnienie aktualnego stanu zagospodarowania terenu,  

p) aktualizacja wykazu obszarów dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagających zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

q) wprowadzenie zagadnienia udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 

dwutlenku węgla; 

r) aktualizacja granic udokumentowanych złóż kopalin, w tym oznaczenie granic nowych 

złóż; 

s) aktualizacja granic stref ochrony ujęć wody; 

t) wprowadzenie na mapie granic terenów zamkniętych kolejowych; 

u) uwzględnienia klasyfikacji działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga problematyka wynikająca 

z wymogów przepisów odrębnych. 

 W powyższym zakresie stwierdza się częściową niekompletność Studium.   

3. Korekty wymagają również obszary w stosunku do których złożone zostały wnioski. Należy 

jednak podkreślić, że ostateczne rozpatrzenie wniosków powinno nastąpić dopiero na etapie 

sporządzania dokumentu planistycznego. 

Przy aktualizacji Studium należy uwzględnić posiadane przez gminę Turawa lub nowo wykonane 

opracowania branżowe i programy sektorowe, a w szczególności Strategię rozwoju gminy, co 

umożliwi zachowanie spójności zawartych w nich celów.  

Ze względu na prace trwające nad wyznaczeniem przebiegu obwodnicy wsi Zawada w ciągu 

drogi krajowej nr 45, zasadne jest wstrzymanie się z aktualizacją Studium do czasu wyznaczenia 

jej ostatecznego przebiegu. 

Zakres, znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne elementów wymagających aktualizacji nie 

wymagają weryfikacji Studium w pełnych granicach administracyjnych gminy, lecz zmian 

częściowych na mniejszych, wybranych obszarach, w tym dla obszarów nowych 

udokumentowanych złóż kopalin. Wskazana jest jednak aktualizacja i uzupełnienie części 

stanowiącej uwarunkowania rozwoju. 
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W wyniku analizy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

stwierdza się co następuje: 

1. Stopień pokrycia gminy Turawa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

jest na średnim poziomie, nie zapewnia jednak na terenie wszystkich miejscowości 

możliwości realizacji nadrzędnych zasad planowania przestrzennego tj. dążenia do ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

2. Plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie nieobowiązującej już 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., ze względu na brak pełnego zakresu 

wymaganych ustaleń oraz nieaktualność podstawy prawnej należy uznać za nieaktualne. 

Plany te wymagają zmiany w pełnym zakresie. 

3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. należy uznać 

za częściowo nieaktualne, nie spełniające pod względem formalnym wszystkich wymogów 

ustawowych, co kwalifikuje je do sukcesywnej zmiany. Większość z tych planów jest 

natomiast w dużym stopniu aktualnych pod względem merytorycznym i może nadal 

funkcjonować w systemie planowania przestrzennego i procesu budowlanego. Plany te nie 

wymagają pilnej zmiany, choć jest ona wskazana w dłuższej perspektywie czasowej. 

4. Pod względem merytorycznym najniższy stopień aktualności mają plany miejscowe Zawada 

1 i Zawada 2, a następnie Zawada 3, przy czym ich zmiana będzie zasadna dopiero po 

uchwaleniu nowego Studium. 

5. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turawa należy uznać 

za aktualny pod względem formalnym i merytorycznym, przy czym jego zmiana jest możliwa 

w przypadku stwierdzonych potrzeb właścicieli i inwestorów. 

6. W badanym okresie uchwalono jeden nowy plan miejscowy i rozpoczęto prace nad 

kolejnym. Postępy w sporządzaniu nowych planów miejscowych ocenia się jako 

zadowalające. 

7. Konieczne jest podjęcie prac zmierzających do sporządzenia i uchwalenia planów 

miejscowych według wieloletniego programu określonego w Rozdziale 5. 

 

Stwierdza się częściową nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, przy czym nie wymaga ono pilnej 

zmiany w pełnym zakresie. Ze względu na wymóg prawny wskazane jest natomiast 

wprowadzenie częściowych zmian dla obszarów o najpilniejszych potrzebach, w tym terenu 

udokumentowanego złoża kopalin „Gosławice”. 

 

     Sporządziła:  

mgr. inż. arch. Renata Klimek 

uprawnienia urbanistyczne nr 1663  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 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
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy, wyniki analiz przekazywane są radzie gminy, po uzyskaniu opinii
gminnej 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 uchwałę o przystąpieniu do ich zmiany.

Wójt Gminy Turawa dokonał analizy wraz z wnioskami, które zostały sformułowane w opracowaniu
pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2016-2020)”

Stwierdzono częściowo nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Turawa, przy czym nie wymaga ono pilnej zmiany w pełnym zakresie. Wobec czego
zasadnym jest ze względu na wymóg prawny wprowadzenie częściowych zmian dla obszarów
o najpilniejszych potrzebach.

W celu zachowania ładu przestrzennego oraz możliwości finansowych gminy, należy dążyć do
opracowania nowych planów miejscowych sukcesywnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
zgodnie ze wskazanym w analizie „Wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych”. Ponadto
analiza wykazała, iż obowiązujące dla obszaru gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są
częściowo nieaktualne i wymagają w przyszłości dokonania kompleksowych zmian dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, w tym wyniki analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Turawa uznaje się za zasadne.
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