
Projekt

z dnia  18 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XV.141.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Gostomia w gminie Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 
446) i art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Miejskiej w 
Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała, po stwierdzeniu w drodze uchwały Nr ......... 
Rady Miejskiej w Białej  z dnia ............ 2016 r., że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała,  przyjętego  uchwałą Nr XXXIII.380.2014 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r., Rada Miejska w Białej, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/314/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006 r.  w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  
Nr 54 z 16 sierpnia 2006 r., poz. 199), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zgodnie z przepisami odrębnymi, określającymi dopuszczalne poziomy hałasu, teren

oznaczony symbolem:

1) 1MU – jest terenem zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) 2-8MU – jest  terenem mieszkaniowo-usługowym;

3) 1-13MN – jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) 1-11MP – jest terenem zabudowy zagrodowej.”;

2) w §7 – Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wymiary, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, dotyczą także rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany 
geometrii dachu istniejących budynków, jeżeli ich wysokość nie przekracza odpowiednio 12 m i 9 m, z 
wyjątkiem budynków:

1) o wysokości większej niż 9 m i mniejszej niż 12 m, dla których dopuszcza się zwiększenie 
dotychczasowej wysokości  maksymalnie do 12 m;

2) o wysokości większej niż 12 m, dla których dopuszcza się zwiększenie dotychczasowej wysokości 
maksymalnie do 13,5 m;

3) mieszkalnych wielorodzinnych, sytuowanych na terenach oznaczonych symbolem 1MU, 2MU i 8MU, 
dla których dopuszcza się  wysokość  nie większą niż 13,5 m.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej  budynków, licząc od najniżej położonego naturalnego 
poziomu terenu, nie może być większa niż:

1) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890.
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1) 5 m – w budynkach o wysokości nie większej niż 9 m;

2) 7 m – w budynkach o wysokości większej niż 9 m i nie większej niż 12 m;

3) 8,5 m - w budynkach o wysokości większej niż 12 m i nie większej niż 13,5 m.”,

c) w ust. 13:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nowa zabudowa, z zastrzeżeniem pkt 1a i pkt 2, musi być kryta dachami symetrycznymi o głównych 
połaciach dachowych  nachylonych pod kątem od 35o do 45o, o jednakowym z granicach nieruchomości 
nachyleniu; dopuszcza się inną geometrię dachu  na nie więcej  niż 35%  powierzchni rzutu dachu budynku,  
przy czym kąt nachylenia połaci dachowych nie może być  większy niż 45o;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych sytuowanych w odległości do 30 m 
od linii rozgraniczającej  ulic kategorii „KDZ”, w granicach strefy ochrony zabytkowych założeń 
przestrzennych i ich krajobrazu kulturowego, obowiązuje dach dwuspadowy symetryczny, o głównych 
połaciach dachowych nachylonych pod kątem od 35o do 45o, sytuowany kalenicowo do frontu działki;”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustalenie zawarte w pkt 1 i pkt 1a nie obowiązuje w odniesieniu do:

a) nowych budynków i wiat gospodarczych o powierzchni zabudowy przekraczającej 200 m2, 
sytuowanych w odległości przekraczającej 30 m od linii rozgraniczającej  ulicy kategorii 
oznaczonej symbolem „KDZ”, dla których obowiązuje dach o nachyleniu głównych połaci 
dachowych do 45o,

b) wiat gospodarczych  o powierzchni zabudowy mniejszej niż 100 m2, sytuowanych w 
odległości mniejszej niż 30 m od linii rozgraniczającej  ulic kategorii oznaczonej symbolem 
„KDZ”, dla których obowiązuje dach o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45o,

c) istniejących budynków o innej geometrii dachu niż określono w pkt 1 i pkt 1a, dla których 
dopuszcza się  zachowanie dotychczasowej geometrii dachu i dotychczasowego sposobu 
sytuowania kalenicy w przypadku ich rozbudowy i nadbudowy.”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gabaryty budynków:

a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym użytkowe poddasze,

b) pozostałych, nie wymienionych w lit. a – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe 
poddasze.”;

3) w §9 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) w ust. 4  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku lokalizacji nowego budynku o więcej niż jednym lokalu mieszkalnym oraz zmiany sposobu 
użytkowania i przebudowy istniejących budynków na budynek mieszkalny o więcej niż jednym lokalu 
mieszkalnym, minimalna powierzchnia działki przypadająca na jeden lokal mieszkalny nie może być 
mniejsza niż 300 m2;”,

b) w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie może być 
mniejsza niż 25 m;”;

4) w §10  - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) w ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  – 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie;”,

b) w ust. 11:
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- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ścieki bytowe i komunalne należy odprowadzić do systemu kanalizacji zbiorczej, z zastrzeżeniem pkt 
2a;”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) na terenach nieskanalizowanych ścieki bytowe i komunalne, o składzie zbliżonym do ścieków 
bytowych,  należy:

a) gromadzić w zbiornikach bezodpływowych oraz odprowadzić na komunalną oczyszczalnię 
ścieków,

b) oczyścić w wysokosprawnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o właściwie dobranej do 
warunków terenowych i środowiskowych technologii, oraz odprowadzić oczyszczone ścieki 
do wód lub do ziemi, z zastrzeżeniem pkt 2b;

2b) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych tylko w osadnik gnilny z 
drenażem rozsączającym;”,

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni lub ze źródeł indywidualnych, z zastosowaniem paliw 
niskoemisyjnych lub urządzeń niskoemisyjnych, lub też z wykorzystaniem mikroinstalacji energii 
odnawialnej geotermalnej i/lub słonecznej;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) odpady należy przejściowo gromadzić i odprowadzić zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi o odpadach, w szczególności:

a) wszystkie nieruchomości, na których mogą być wytwarzane odpady, należy wyposażyć  w 
odpowiednie pojemniki i miejsca usytuowane na działce, zabezpieczone przed infiltracją 
zanieczyszczeń do wód i ziemi,

b) należy stosować zasady segregacji,

c) odpady przemysłowe i niebezpieczne należy przekazać podmiotom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia, do wykorzystania gospodarczego lub do  unieszkodliwienia,

d) osady ściekowe, zgromadzone w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków,  
powstające podczas eksploatacji oczyszczalni, należy przekazać firmom uprawnionym do 
wywozu i utylizacji osadów ściekowych,

e) nadmiar niezanieczyszczonych mas ziemnych i skalnych, usuwanych lub przemieszczanych 
w związku z budową obiektów budowlanych na obszarze objętym planem, należy 
wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji lub gospodarczo.”;

5) w §12 – Przeznaczenie terenów:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w tym szkołę, przedszkole i 
żłobek, można sytuować wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem „1MU;".

6) w §15,  w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o nie więcej niż 6 lokalach mieszkalnych w budynku, na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MU, 2MU i 8MU;”.

§ 2. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowi  
załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej,  które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.
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§  3. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/314/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 
czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w 
gminie Biała, pozostaje bez zmian.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Białej.

§  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.141.2016

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała

Rada Miejska w Białej, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza Białej, w którym oświadcza, że do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Gostomia, w dniach od 15 grudnia 2015 r.  do 22 stycznia  2016 r. oraz dyskusji publicznej, która odbyła się dnia 
15 stycznia 2016 r., a także w terminie  17 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu do 
publicznego wglądu tj. do dnia 8 lutego 2016 r., nie wniesiono żadnych uwag, stwierdza, że przeprowadzenie 
postępowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) jest bezprzedmiotowe tzn. nie wymaga podejmowania 
rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.141.2016

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała nie pociąga za sobą 
realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia 
środków finansowych na ich realizację.
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Uzasadnienie

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała został
sporządzony na podstawie uchwały Nr VII.58.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z
celem zmiany planu, określonym ww. uchwale, dokonano zmiany w treści uchwały Nr XXX/314/06 Rady
Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała, w zakresie:

1) przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem 1MU, 2MU i 8MU, dopuszczając możliwość lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o nie więcej niż 6 mieszkaniach w budynku, a także dokonano
stosownych zmian parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów dot. wysokości
zabudowy, liczby miejsc do parkowania samochodów, minimalnej powierzchni i szerokości frontu działki oraz
zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną (zaopatrzenie w energię elektryczną lub/i ciepło), a także
stosowanych zmian standardów hałasu dla niektórych terenów, uwzględniających przepisy rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tj.Dz.U.2014.112);

2) zasad kształtowania geometrii dachów budynków i wiat gospodarczych sytuowanych na terenach
oznaczonych symbolem MN, MU i MP;

3) zasad oczyszczania ścieków bytowych.

Rysunek planu pozostał bez zmian. Wprowadzenie w tekście uchwały zmian stało się niezbędne ze względu na
konieczność uwzględnienia:

- faktycznego przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2MU, odmiennie
uregulowanego w obowiązującym planie miejscowym;

- wnioskowanych zamierzeń Starostwa Powiatowego w stosunku do nieużytkowanego budynku dawnej
przychodni zdrowia, usytuowanego na terenie 8MU, wnioskowanego do zmiany sposobu użytkowania na
wielorodzinny budynek mieszkalny;

- umożliwienia zmiany sposobu użytkowania budynków usługowych (usług oświaty), stanowiących własność
gminy usytuowanych na terenach oznaczonych symbolem 1MU i 2MU;

- potrzeby budowy przez rolników budynków o powierzchni zabudowy większej niż 200 m2, bez obowiązku
wykonywania na nich dachów wysokich o kątach nachylenia połaci dachowych 38-45o;

- alternatywnych zasad postępowania ze ściekami bytowymi oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło,
bardziej skutecznych dla ochrony środowiska.

Zakres przestrzenny projektu zmiany planu objął niektóre tereny położone w granicach obowiązującego planu
miejscowego, określonych na załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/314/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30
czerwca 2006 r. Projektowane zmiany realizują politykę przestrzenną przyjętą ustaleniami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” i mają wyłącznie znaczenie lokalne.

Prace nad projektem zmiany planu rozpoczęto w lipcu 2015 r. ogłaszając i obwieszczając o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu. Wnioski do zmiany planu zgłosiły wyłącznie organy opiniujące i uzgadniające projekt
dokumentu, o których mowa w art. 17 ww. u.p.z.p. W projekcie zmiany planu uwzględniono złożone wnioski w
zakresie właściwym do projektowanych zmian w dokumencie, zgodnym z uchwałą intencyjną.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2013.1235 ze
zm.), Burmistrz Białej pismem nr GKZP.6722.1.2015 z dnia 14.07.2015 roku wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, o
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko i
uzyskał od:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, pismem WOOŚ.411.1.9.2015.ER z dnia 31.07.2015
roku, uzgodnienie możliwości odstąpienia od obowiązku sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do
projektu zmiany planu, ze względu na niewielką modyfikację ustaleń dokumentu;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, pismem nr NZ.4311.06.2015 z dnia
06.08.2015 r., uzgodnienie możliwości opracowania prognozy w ograniczonym zakresie, ze względu na charakter
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planowanych zmian.

W wyniku uzgodnienia dokonanego z ww. organami, uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu wyrażone w piśmie nr WOOŚ.410.148.2015.KM z dnia 14.10.2015 r., Burmistrz
Białej zdecydował o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z
wymogami art. art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, uzgodnionym ostatecznie z RDOŚ w Opolu
pismem nr WOOŚ.410.88.88.2015.KM z dnia 22.10.2015 r., a także zapewnił udział społeczeństwa w
opracowaniu ww. dokumentu zgodnie z wymogami art. 39 ww. ustawy.

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko była sporządzona równolegle z projektem zmiany planu.
Opracowanie prognozy poprzedzono rozpoznaniem środowiska przyrodniczego, przeanalizowaniem dostępnych
opracowań i dokumentacji, w szczególności opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego dla
wsi Gostomia, Solec, Rostkowice i Wilków oraz analizą ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”. W prognozie nie zaproponowano rozwiązań
alternatywnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu, ponieważ zakres zmian w
dokumencie nie umożliwiał zaproponowania rozwiązań o bardziej korzystnym wpływie na środowisko, niż
projektowane. Projekt zmiany planu reguluje bowiem przeznaczenie i warunki zabudowy terenów istniejącej
zabudowy oraz dopuszcza możliwość oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach i wykorzystanie do
zasilania budynków odnawialnych źródeł energii, co jest istotne dla ochrony środowiska. W prognozie oceniono
wpływ dokonanych w dokumencie zmian, na poszczególne elementy środowiska, w następujący sposób:

§ różnorodność biologiczna, zwierzęta i rośliny - potencjalny wpływ pozytywny, pod warunkiem prawidłowej
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków tj. wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczeniami dla wód
powierzchniowych i wgłębnych oraz spływu powierzchniowego niedostatecznie oczyszczonych ścieków do doliny
rzeki Młyńskiej; na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania muraw kserotermicznych, które
podatne są na zmiany stosunków wodnych (zwiększona ilość wody w gruncie w wyniku odprowadzania
oczyszczonych ścieków do wód i ziemi); zmiany dokumentu nie dotyczą terenów istotnych dla funkcjonowania
systemu ekologicznego (tj. korytarzy ekologicznych), ani też nie będą realizowane na terenach objętych formami
ochrony przyrody;

§ wody – potencjalny pozytywny wpływ na stan sanitarny wód powierzchniowych i wgłębnych oraz jakość
życia mieszkańców, pod warunkiem ograniczenia lub wyeliminowania nielegalnego zrzutu ścieków do środowiska
oraz prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (redukcja zanieczyszczeń w przydomowych
oczyszczalniach ścieków na poziomie min 90% = poprawa sanitacji wsi, a w konsekwencji także pozytywny
wpływ na poprawę stanu ekosystemów od wód zależnych);

§ powietrze – potencjalny pozytywny, pod warunkiem zwiększenia zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło z
odnawialnych źródeł energii oraz prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków; zmiana sposobu
użytkowania istniejących budynków na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną nie przyczyni się do zwiększenia
emisji zanieczyszczeń do powietrza (potencjalny negatywny wpływ marginalny), a nieprawidłowa eksploatacja
przydomowych oczyszczalni ścieków może powodować zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a w
konsekwencji zagrożenia dla gleb, zdrowia i życia mieszkańców oraz degradację siedlisk przyrodniczych;

§ ziemia i kopaliny – nie przewiduje się większych oddziaływań w tym zakresie, wpływ ocenia się na niewielki,
związany głównie z wbudowaniem w grunt instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków; kopaliny na obszarze
objętym planem nie występują;

§ krajobraz – potencjalny pozytywny wpływ, w tym także na krajobraz kulturowy zabytkowego założenia
przestrzennego wsi;

§ klimat - potencjalny pozytywny wpływ, w szczególności na klimat akustyczny, jakość powietrza
atmosferycznego i wód powierzchniowych decydujących o mikroklimacie;

§ zasoby naturalne – wpływ pozytywny, inwestycje będą realizowane wyłącznie na terenach zabudowanych wsi;

§ zabytki – brak oddziaływania;

§ dobra materialne oraz zdrowie i życie ludzi – potencjalnie pozytywny wpływ, bowiem powinna nastąpić
poprawa standardu życia mieszkańców wsi, poprawa stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego i wód
powierzchniowych i podziemnych, skutkujące poprawą zdrowia i życia ludzi.

Żadna ze zmian wprowadzonych w dokumencie nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a trzy z
nich będą miały wpływ pozytywny, w tym zmiana w zakresie:
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- przekształcenia sposobu użytkowania istniejącej zabudowy usługowej na zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną;

- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, wynikająca z dopuszczenia zaopatrzenia z mikroinstalacji OZE
wykorzystujących energię słoneczną i geotermalną;

- zasad postępowania ze ściekami bytowymi, wynikających z dopuszczenia lokalizacji wysokosprawnych,
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Charakter i zakres wprowadzanych ustaleń w projekcie zmiany planu miejscowego oraz lokalizacja terenów,
które podlegają tym ustaleniom, nie wskazała wystąpienia możliwości oddziaływania transgranicznego.

Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2015.199 z
późn. zm.) projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał wymagane opinie i
uzgodnienia organów i instytucji, a także opinie wymagane art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) tj. pozytywną opinię Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku (pismo NZ.4311.9.2015 z dnia 17.11.2015r.) i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.410.168.2015.KM z dnia 25.11.2015r.). Zmiana planu
nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W okresie od 15 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 roku Burmistrz Białej wyłożył projekt planu do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a dnia 15 stycznia 2016 r. przeprowadził
dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętym w projekcie zmiany planu. Do projektu zmiany planu nie
wniesiono żadnych uwag.

Zgodnie wymogami art. 39-41 oraz art. 46-50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) Burmistrz Białej zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu
projektu zmiany planu, a także przeprowadził postępowanie w sprawie strategicznej oceny jej oddziaływania na
środowisko. W związku z brakiem udziału społeczeństwa ww. postępowaniu nie złożono żadnych uwag i
wniosków, o których mowa w art. 29 ww. ustawy.

Zachowano jawność i przejrzystość procedury planistycznej wynikającej z wymogów art. 17 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2013.1235 ze zm.), w tym zapewniono udział
społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu poprzez ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu i zbieraniu wniosków, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i zbieraniu
uwag, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia uwzględniono wymagania
określone w art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.Dz.U.2015 poz.199 z późń. zm.) tzn. zapewniono:

1) rozwiązania gwarantujące ład przestrzenny oraz ochronę i kształtowanie walorów architektoniczno-
krajobrazowych - poprzez wprowadzenie zmian z poszanowaniem istniejącego sposobu użytkowania terenów, ich
zabudowy i zagospodarowania (dopuszczono na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej sytuowanie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o nie więcej niż 6 mieszkaniach w budynku), określenie
charakterystycznych dla zespołów zabudowy wskaźników urbanistycznych oraz określenie właściwej dla ochrony
zabytkowego układu ruralistycznego geometrii dachów budynków;

2) ochronę środowiska, w tym ochronę wód oraz gruntów rolnych i leśnych – poprzez dokonanie zmian
wyłącznie na terenach zabudowanych (w zmianie planu nie przeznacza się gruntów rolnych i leśnych pod
zabudowę) oraz dopuszczenie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i możliwości zaopatrzenia w ciepło
z mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, co powinno skutkować eliminacją istniejących zagrożeń, a w
efekcie poprawą jakości i stanu sanitarnego gleb, stanu sanitarnego wód powierzchniowych i wgłębnych, poprawą
funkcjonowania ekosystemów, w szczególności pozytywnym wpływem na równowagę ekologiczną, rozwój
siedlisk, zwiększeniem bioróżnorodności i różnorodności krajobrazu;

3) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków - poprzez uregulowanie geometrii dachów budynków, w tym
budynków sytuowanych w granicach ochrony zabytkowego układu ruralistycznego;
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4) ochronę zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia - poprzez dopuszczenie stosowania przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło z odnawialnych źródeł energii, a przez to
eliminację lub ograniczenia zagrożeń wynikających z nielegalnego zrzutu ścieków bytowych do środowiska oraz
ogrzewania budynków za pomocą indywidualnych źródeł energii opalanych paliwami stałymi;

5) możliwość użytecznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni do zaspokojenia określonych potrzeb
mieszkańców wsi – poprzez dopuszczenie do sytuowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym szczególnie dopuszczenie przekształcenia istniejącej zabudowy
usługowej w zabudowę mieszkaniową;

6) ochronę prawa własności - poprzez zachowanie istniejącego sposobu użytkowania zabudowy i dopuszczenie
dokonania zmian sposobu użytkowania, zgodnie ze społeczno-gospodarczymi potrzebami, a także poprzez
ograniczenie potencjalnych negatywnych oddziaływań nieruchomości na tereny sąsiednie;

7) racjonalne równoważenie nadrzędnego interesu publicznego z interesami podmiotów gospodarczych i
mieszkańców wsi - poprzez wykluczenie lub ograniczenie konfliktów przestrzennych oraz zapewnienie
właściwych do rozwoju cywilizacyjnego warunków ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego;

8) odpowiednie dla zabudowy wyposażenie w infrastrukturę techniczną – poprzez dopuszczenie na terenach
nieskanalizowanych i nie mających szans na skanalizowanie, oczyszczania ścieków w wysokosprawnych
przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz zapewnienie możliwości zaopatrzenia w energię elektryczna i
cieplną z mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;

9) zaopatrzenie w wodę odpowiedniej jakości z istniejącego ujęcia we wsi Gostomia – poprzez ograniczenie
zagrożeń ściekami pochodzącymi z zabudowanych terenów nieskanalizowanych.

Zmiana planu nie ma wpływu na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, które zapewnia obowiązujący
plan, oraz zaspokojenie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. na obszarze objętym zmianą planu brak jest
nieruchomości mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w §1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie określenia rodzaju nieruchomości
uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa [t.j.Dz.U.2014.1087], w tym szczególnie
brak jest nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego i terenów zamkniętych.

Ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia nie
naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”,
przyjętego uchwałą Nr XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 roku, oraz są
zgodne z wynikami oceny aktualności sporządzonej w 2012 roku. Na obszarze objętym planem nie wydano
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, o których mowa
art. 57 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany planu nie obejmuje inwestycji, które należą do zadań własnych gminy. Prognoza finansowa
wykazała, że uchwalenie zmiany planu:

§ nie spowoduje wzrostu wartości nieruchomości ani też nie będzie mieć wpływu na konieczność wypłacenia
odszkodowania za spadek wartości nieruchomości;

§ nie będzie mieć wpływu na koszty związane z realizacją infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

Z punktu widzenia finansów gminy realizacja ustaleń zmiany planu może potencjalnie korzystnie wpłynąć na
dochody gminy, w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości gminnych.

sporządziła: Grażyna Samitowska, dnia 22 marca 2016 r.
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