
 
Uzasadnienie 

 zadania przydzielone jednostkom  terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 r. poz. 741 z  zm.),  na 
ustalaniu przeznaczenia terenów oraz  sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy 
Murów   XXVII/190/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie  do 

 zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów. Procedura 
planistyczna prowadzona  w  przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace poprzedzono  analizy   do 

 w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 planu  miejscowego opracowano w celu   i projektowanego 
zagospodarowania terenów, w tym rozwoju ich funkcji produkcyjnych poprzez ustalenie rodzaju 
przeznaczenia terenów i standardów urbanistyczno-architektonicznych, z  wymogów 
ochrony  przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych i zabytków oraz  

Zmiana planu obejmuje   na terenie wsi Murów,  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wsi Murów   Nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy 
Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 647). 

Do zmiany planu  w  ze  wnioskiem firmy Vitroterm Murów w sprawie 
zmiany sposobu zagospodarowania  terenów oznaczonych dotychczas jako 03US1 oraz  04MW pod 

  

W  graficznej zmiany  

1) wprowadzono nowy teren 10P na  dotychczasowego terenu 04P, 

2) wprowadzono w miejsce dotychczasowego terenu 02WS teren 03WS, 

3) wprowadzono nowy teren 04ZI. 

W uchwale  planu) wprowadzono   zmiany: 

1) wprowadzono nowe tereny 10P, 03WS oraz 04ZI wraz z nowymi ustaleniami, 

2)  z   teren 02WS. 

Obszar   planu jest w  niezagospodarowany, zatem  kwestii  
i projektowanej zabudowy jest w  racjonalne i poprzez    przestrzennego 
korzystnie  na zagospodarowanie tej   jak i na rozwój funkcji produkcyjnych. 

Projekt planu opracowano na cyfrowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, uzyskanej w Powiatowym 
 Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu (licencja i mapa   do 

dokumentacji planistycznej), pomniejszonej na potrzeby opracowania planu do skali 1:2000.   
 z uwagi na fakt,  plan podstawowy wsi Murów  jest w tej skali opracowany, 

a zastosowana skala jest  dla  odczytania  rysunku planu i nie spowoduje 
 w interpretacji. 

Prace nad projektem zmiany planu  w dniu 13 maja 2021 r.  i  
o  do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do planu 

 jeden wniosek (przekazany do realizacji na etapie prac projektowych). Oprócz  do 
zmiany planu   wnioski organów  i  projekt dokumentu, 
o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3  2008 r. o  informacji o  i jego 
ochronie, udziale  w ochronie  oraz o ocenach  na  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z  zm.), Wójt Gminy Murów  do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

 w Opolu oraz do  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, o uzgodnienie 
zakresu i stopnia  informacji wymaganych w prognozie  na  
a     w opracowaniu dokumentu zgodnie z wymogami art. 39 ww. ustawy. 
Prognoza  projektu planu na    w  zakresie,  
w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i ust. ww. ustawy, równolegle z projektem planu. W prognozie 



nie zaproponowano  alternatywnych w stosunku do   w projekcie planu, 
 realizacja  inwestycji  jest tylko i  w miejscu  planem. 

W prognozie stwierdzono ponadto,  realizacja  projektu planu nie stoi w  z celami 
i politykami ochrony  i przyrody realizowanymi na szczeblu  krajowym 
i regionalnym. Przewidywane   w tym    
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,  i   i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, nie    na cele i przedmiot ochrony obszarów   na 
podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w  na obszary Natura 
2000. Projekt planu nie  przeprowadzenia  w sprawie transgranicznego 

 na  

Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu 
 wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji. 

Projekt planu nie  uzyskania zgód na  przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub 
 

W okresie od 13.01.2022 r. do 14.02.2022 r. Wójt Gminy Murów  projekt zmiany planu do 
publicznego  na  31.01.2022 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad  

 w projekcie planu, a uwagi    do dnia 02.03.2022 r. 

Projekt planu w okresie    na stronie informacji publicznej Gminy Murów. 
Do projektu zmiany planu nie  uwagi. 

Zachowano  i  procedury planistycznej  z wymogów art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zapewniono  

 w pracach nad projektem zmiany planu poprzez  i obwieszczenia o  
do  projektu planu i zbieraniu wniosków, o  projektu zmiany planu do publicznego 

 i zbieraniu uwag, w tym  przy   komunikacji elektronicznej. 

W planie podstawowym tj. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Murów  
 wymagania  w art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zapewniono: 

1)    przestrzenny oraz  i  walorów architektoniczno-
krajobrazowych poprzez ustalenie linii zabudowy oraz  parametrów i  

 zabudowy oraz zagospodarowania, w tym:  zabudowy, minimalnego  
powierzchni biologicznie czynnej,  zabudowy dla  oraz nowoprojektowanej 
zabudowy; 

2)   poprzez ustalenie m.in.  stosowania w  gospodarczej 
 przestrzennych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych  negatywne 

 na  zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami  
odprowadzania  bytowych zgodnie z przepisami  zaopatrzenia w   z sieci 

 nakazu zachowania odpowiednich dopuszczalnych poziomów  w  

3)  dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez  prewencyjne  ochrony 
archeologicznej; 

4)  zdrowia,  ludzi i mienia; 

5) potrzeby osób  poprzez nakaz wyznaczenie na poszczególnych terenach 
odpowiedniej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w  

 

6) potrzeby  i   zrealizowano poprzez zawiadomienie o  
do planu oraz  do uzgodnienia projektu planu do  organów wojskowych (Wojewódzki 
Sztab Wojskowy), ochrony granic    Granicznej) oraz   (ABW); 
ww. organy  projekt planu bez uwag, co oznacza,   on wymogi  
i   



7) potrzeby interesu publicznego zrealizowano w ograniczonym zakresie, ze  na przeznaczenie 
terenu i charakter planu, poprzez  wniosków  do planu miejscowego przez 

 instytucje i organy; 

8) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie robót budowlanych 
w zakresie sieci infrastruktury technicznej, a  nakaz  sieci infrastruktury technicznej 
z   oraz zapewnienie  do sieci; 

9)  prawa  poprzez zachowanie  sposobu  i zagospodarowania 
terenów zabudowanych oraz wykorzystanie ich zgodnie ze  przeznaczeniem, 
a  poprzez ograniczenie potencjalnych   na tereny  

10) racjonalne   interesu publicznego z interesami podmiotów gospodarczych, 
 rozwój i   z  gospodarczej i realizacji jednostkowych 

indywidualnych potrzeb, wykluczono lub ograniczono konflikty przestrzenne oraz zapewniono warunki 
ochrony  zdrowia publicznego i dziedzictwa kulturowego; 

11) dla  i planowanej zabudowy   i  wody do celów zaopatrzenia 
  i gospodarki; 

12)  charakterystyczne dla tego obszaru wsi,  urbanistyczne, 

13)  zasady uniwersalnego projektowania poprzez wprowadzenie  dla osób 
 

Z kolei dla  terenu   planu   ustalenia planu zasadniczego: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie  tereny o  przeznaczeniu lub  sposobie 
zagospodarowania zawarte w § 3; 

2) zasady ochrony i   przestrzennego zawarte w § 5; 

3) wymagania  z potrzeb  przestrzeni publicznych zawarte w § 5; 

4) zasady ochrony  przyrody i krajobrazu zawarte w § 6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 7; 

6) ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów  ochronie, 
ustalonych na podstawie  przepisów, zawarte w § 8; 

7) ustalenia dot. zasad i warunków scalania i   zawarte w § 9; 

8) ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
 w tym zakaz zabudowy zawarte w § 10; 

9) ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej zawarte w § 11 i 12; 

10) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawarte w § 13. 

11) ustalenia  zasad  zabudowy oraz  zagospodarowania terenu zawarte 
w § 15 - § 44; 

W planie nie  granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów  
ochronie, ustalonych na podstawie  przepisów w zakresie terenów górniczych, dóbr kultury 

 a  obszarów osuwania  mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych  
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze  na 
brak takich terenów, obszarów, obiektów oraz w/w krajobrazów, oraz sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania,  i  terenów – ze  na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów. 

Do niniejszej zmiany planu, zgodnie z art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przygotowano  nr 4  dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci 
cyfrowej (GML). 



Ustalenia  w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie  
 Studium  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów (III 

zmiana),   Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15  2020 r. 
Dotychczas gmina Murów nie  oceny  studium i planów miejscowych o której mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Prognoza finansowa   uchwalenie zmiany planu, z punktu widzenia finansów gminy,  
korzystne ze  na wzrost dochodów gminy. Rozwój przestrzenny   bowiem  na 
terenach    do  dróg publicznych lub   
w    i  


