
UCHWAŁA NR XIX/150/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gminy i Miasta Odolanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. 2016 poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Odolanów i oceny 
postępów w opracowywaniu planów miejscowych w latach 2010 – 2015 wraz z opracowaniem harmonogramu 
ich sporządzenia”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uznaje się za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu 
podjęcia niniejszej uchwały, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uznaje się za aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Odolanów obowiązujące w dniu podjęcia niniejszej uchwały i przyjęte uchwałą Rady Gminy i Miasta 
Odolanów nr XLII/194/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Wstęp 

 1.1. Podstawa prawna  

Podstawę prawną „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Odolanów i oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w latach 2010 - 2015 

wraz z opracowaniem programu ich sporządzenia” stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w brzmieniu, cytując: „(…) 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, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o 

których mowa w art. 57 ust. 1 - 3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego.”  

 W dniu 18.11.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji. Artykuł 41 pkt 6) wyżej wymienionej ustawy stanowi, cytując: 

„art. 15 ust. 1 (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, 

odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu 

przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.” 

Na podstawie wyżej zacytowanego przepisu posiadanie analizy, przyjętej uchwałą Rady 

Gminy, jest niezbędne do uchwalenia każdego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Odolanów 

i oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w latach 2010 – 2015 wraz 

z opracowaniem programu ich sporządzenia” (zwaną dalej Analizą zmian) są: 

1. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", uchwalone Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLII/194/06 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

2. Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", uchwalona Uchwałą nr VIII/41/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 

czerwca 2011 r. 

3. Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", uchwalona Uchwałą nr XI/68/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów  z dnia 23 

września 2011 r. 

4. Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", uchwalona Uchwałą nr XL/309/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 

października 2013 r. 

5. Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", uchwalona Uchwałą nr XLIII/328/2014 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 

dnia 30 stycznia 2014 r. wraz z załącznikami:  

1. 2a – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Miasto Odolanów - Uwarunkowania 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1:5000; 

2. 2b – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Miasto Odolanów - Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego” w skali 1:5000; 

3. 2c – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Gmina Odolanów - Uwarunkowania 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1: 20 000; 

4. 2d - rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów; Gmina Odolanów - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego” 

w skali 1: 10 000. 
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6. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stan na marzec 

2016 r.): 

 

 GLIŚNICA: Uchwała XXVII/24/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów dla obszaru wsi 

Gliśnica. 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XXVII/18/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa w części dotyczącej 

rejonu ul. Kaliskiej (rejon I). 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XXVII/19/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa w części dotyczącej 

rejonu ul. Bocznej (rejon II). 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XXVII/20/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa 

w części dotyczącej rejonu ulic Przemysłowej i Krotoszyńskiej. (rejon III) 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XXVII/22/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa w części dotyczącej 

ul. Strzeleckiej (rejon V). 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XXVII/23/98 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 15 

czerwca 1998 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa w części dotyczącej 

ul. Strzeleckiej (rejon VI). 

 RACZYCE I UCIECHÓW: Uchwała Nr IV/31/99 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z 

dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów dla obszaru wsi Raczyce oraz 

Uciechów. 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr XLIII/33/2002 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 

30 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  miejscowego planu ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów. 
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 ODOLANÓW: Uchwała VIII/54/07 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 22 maja 

2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. miasta Odolanowa w rej. ul. K. Piszczygłowy.   

 RACZYCE: Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 28 

marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. obejmującego fragment obszaru miejscowości Raczyce. 

 ŚWIECA: Uchwała Nr XLIV/261/10 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 8 

listopada 2010 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. gminy Odolanów w miejscowości Świeca. 

 ODOLANÓW: Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 4 

marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. dla fragmentu miasta Odolanów przy ul. Bartosza. 

7. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

powiatowym i gminnym – lata 2010 - 2015; 

8. Decyzje o warunkach zabudowy – lata 2010 - 2015; 

9. Wnioski w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów” oraz zmiany planów miejscowych złożone w latach 

2010 - 2015. 
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1.3. Zakres opracowania 

Analiza zmian odnosi się do całej gminy Odolanów w jej granicach administracyjnych. 

Analizą objęto obowiązujące „Studium…”, wszystkie obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu wydane w latach 2010 – 2015, wnioski o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę „Studium…”. Wszystkie wyżej 

wymienione dokumenty otrzymano od Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Merytoryczny zakres "Analizy..." wynika z podstawy prawnej i obejmuje analizę 

aktualności ustaleń i zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z art. 

10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisami szczególnymi i odrębnymi, poniższych dokumentów 

dotyczących obszaru gminy w granicach administracyjnych:  

1. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów"  uchwalony Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLII/194/06 z dnia 

27 lutego 2006 r., wraz z późniejszymi zmianami, tj.: 

1.1 Zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", uchwalonej Uchwałą nr VIII/41/11 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. 

1.2 Zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", uchwalonej Uchwałą nr XI/68/11 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 23 września 2011 r. 

1.3 Zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", uchwalonej Uchwałą nr XL/309/13 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 30 października 2013 r. 

1.4 Zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", uchwalonej Uchwałą nr XLIII/328/2014 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 30 stycznia 2014 r. wraz z załącznikami: 

 2a – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Miasto Odolanów - Uwarunkowania 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1:5000; 

 2b – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Miasto Odolanów - Kierunki 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1:5000; 

 2c – rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Gmina Odolanów - Uwarunkowania 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1: 20 000; 
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 2d - rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów; Gmina Odolanów - Kierunki 

Zagospodarowania Przestrzennego” w skali 1: 10 000. 

 ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi 

przepisami, w tym przede wszystkim z art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami 

szczególnymi i odrębnymi, 

 zgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 

obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", 

 lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (według obrębów geodezyjnych), 

 wniosków w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów”, oraz zmiany miejscowych planów złożonych w 

latach 2010 – 2015 (według granic planów oraz według obrębów geodezyjnych). 

Wyniki Analizy zmian odnoszące się do aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów”, ujęto w formie Tabeli 1. 

Zbiorcze zestawienie informacji odnoszące się do obowiązujących planów ujęte jest w 

Tabeli 2 „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Odolanów – lata 

1998 – 2015”, która zawiera:  

 tytuł planu, 

 teren objęty planem (według obrębów), 

 dane dotyczące uchwały w sprawie uchwalenia planu – numer, data i tytuł uchwały 

uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 informację o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

1.4. Źródła i materiały 

Ocenę aktualności opracowano na podstawie następujących dokumentów 

znajdujących się w zasobach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów: 

 uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów uchwalającej „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów”; 

 uchwał Rady Gminy i Miasta Odolanów uchwalających zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów”; 

 uchwał Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego podjętych w latach 1998 – 2015; 

 decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2010 – 2015; 
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 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2010 – 

2015; 

 wniosków w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów” oraz zmiany miejscowych planów złożonych w latach 

2010 - 2015. 

1.5 Podstawowe dane charakteryzujące gminę Odolanów 

Gmina Odolanów jest gminą miejsko-wiejską, położoną jest na południowo-

zachodnim obrzeżu województwa wielkopolskiego w powiecie ostrowskim, granicząc od 

zachodu z gminą Milicz (województwo dolnośląskie, powiat milicki) i gminą Sulmierzyce 

(powiat krotoszyński), od północy z gminą Ostrów Wielkopolski, od wschodu z gminą 

Przygodzice, zaś od południa z gminą Sośnie. Gmina zajmuje powierzchnię 136,03 km2, z 

których około 71% stanowią użytki rolne, zaś 21% lasy. Największa miejscowość – 

Odolanów liczy 5 122 mieszkańców, co stanowi 35,5 % ludności gminy, zaś pozostali - t. j. 

64,5% ludności zamieszkuje na terenach wiejskich. Populacja gminy według stanu na  

2014 r. wynosi 14 432 osób, gęstość zaludnienia wynosi 106 osób/km2. Ludność gminy 

charakteryzuje się niższą średnią wieku niż reszta Polski (37,1 lat wobec 40,6 lat), a także 

trwałym, dodatnim przyrostem naturalnym – utrzymującym się na poziomie ok. 3 osób/ 1000 

mieszkańców w skali roku. 

Drogi wojewódzkie nr 444 i 445 pełnią funkcję dróg regionalnych. Przez teren gminy 

przechodzi linia kolejowa Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie - Wrocław. Na terenie 

gminy, poza rolnictwem, ważnym elementem życia gospodarczego jest przemysł 

wydobywczy oraz przetwórczy gazu ziemnego, a także przemysł spożywczy. Wsie posiadają 

sieć energetyczną, telefoniczną i wodociągową.  

Większość terenu gminy jest objęta różnymi formami ochrony, w tym: 

1. Obszary chronionego krajobrazu: 

a. Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy 

b. Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 

2. Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 

a. Dolina Baryczy 

b. Dąbrowy Krotoszyńskie 

3. Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 

a. Ostoja nad Baryczą 

b. Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej 

4. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” 
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W ogólnym obrazie materialnej spuścizny kulturowej na terenie gminy 

charakterystyczną cechą jest dominująca pozycja miasta Odolanowa, zarówno w ujęciu 

ilościowym, jak i jakościowym zachowanych obiektów zabytkowych. Elementem 

waloryzującym miasto Odolanów pod tym względem jest jego układ urbanistyczny, 

pozwalający odtworzyć jego fazy rozwojowe wraz z obiektami stanowiącymi ich centra, tzn. 

rynek wraz z ratuszem, zespoły sakralne kościołów: parafialnego, cmentarnego, 

ewangelickiego, bożnicy, plac na którym stał kościół p.w. Krzyża Świętego. Ciekawą 

architekturę o indywidualnym charakterze mają obiekty municypalne:  

 ratusz,  

 poczta,  

 Odolanowski Dom Kultury /d. Dom Stowarzyszeń/,  

Zabudowa mieszkalna miasta legitymująca się względnie późną metryką, pochodzi z  

końca XIX w., w większości z początku XX w., posiada jednak dość jednolity charakter 

zarówno w ogólnych gabarytach, proporcjach jak i detalu architektonicznym. 

Teren gminy jest stosunkowi ubogi w zachowane obiekty zabytkowe. Nie występują 

tutaj zabytkowe zespoły sakralne; z założeń dworsko - parkowych i folwarcznych zachowały 

się ich pozostałości w: Babach, Tarchałach Wielkich, Gliśnicy, Raczycach, Uciechowie i 

Hucie.  

Charakterystycznymi dla terenów zalesionych są siedziby władz oraz zarządów 

leśnych; te zabudową pochodzącą z końca XIX w. i pocz. XX w. zachowały się w: Gliśnicy - 

leśniczówka, w Świecy – d. nadleśnictwo, ob. Leśniczówka Mościska oraz dwie gajówki – 

Mościska i Świeca. 

Pierwotne, planistyczne schematy ruralistyczne zostały zniekształcone późniejszą 

rozbudową i nowymi podziałami własnościowymi. W kilku miejscowościach  możliwe są do  

odczytania najstarsze ich centra, np. w Gliśnicy, Świecy i Uciechowie. 

Na terenie gminy Odolanów znajdują się niżej wymienione zabytki nieruchome: 

1. Układ urbanistyczny i archeologiczne warstwy kulturowe miasta Odolanowa  

2. Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Odolanowie, wybudowany w końcu 

XVIII w. (rozbudowany i przebudowany w początku wieku XX) 

3. Kościół parafialny p. w. św. Barbary na cmentarzu w Odolanowie z końca 

XVIII w.  

4. Dawny kościół ewangelicki w Odolanowie z przełomu XVIII / XIX w. 

5. Stanowisko archeologiczne – grodzisko średniowieczne w Nabyszycach. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się wiele zabytków ruchomych, spośród których 

na pierwszym miejscu należy wymienić krzyże przydrożne w Odolanowie, Nabyszycach, 

Bonikowie, Raczycach i Kurochu. Również wyposażenie kościołów na terenie gminy (oraz 

dawnego zboru ewangelickiego) zostało ujęte w rejestrze zabytków ruchomych.  
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2. Sytuacja planistyczna gminy Odolanów 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Podstawę prawną opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego" stanowi Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniu 11 lipca 2003 r. 

Wymogi, dotyczące zakresu "Studium..." w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są zawarte w art. 10 w brzmieniu, cytując: 

"1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:  
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 
jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 
krajobrazu kulturowego;  
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;  
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 
ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;  

8) stanu prawnego gruntów;  
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;  
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;  
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;  
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.  
2. W studium określa się w szczególności:  
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 
pkt 7 lit. d:  

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikające z audytu krajobrazowego,  
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 
tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;  

2) (uchylony)  
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 
tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;  
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym;  
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;  
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni 
publicznej;  
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;  
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  
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. Nr 41, poz. 
412, z późn. zm.5));  
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;  
14a) obszary zdegradowane;  
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;  
16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania występujących w gminie.  
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. 
3. ... 
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". 

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów" zostało uchwalone Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XLII/194/06 z 

dnia 27 lutego 2006 r. i podlegało ono zmianom cząstkowym, przyjmowanymi następującymi 

uchwałami Rady Gminy i Miasta:  

1. Uchwałą nr VIII/41/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. o 

zmianie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", dla obszaru przy ul. Bartosza w Odolanowie. Zmiana „Studium…” Zmiana 

"Studium..." miała na celu ustalenie nierolniczego kierunku zagospodarowania 

przestrzennego terenów, położonych przy tej ulicy. 

2. Uchwałą nr XI/68/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 września 2011 r. o 

zmianie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów", dla terenu we wsi Gliśnica. Zmiana „Studium…” miała na celu ustalenie 

strefy powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. 
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3. Uchwałą nr XL/309/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 października 2013 r. 

o zmianie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów", dla terenu we wsi Świeca. Zmiana „Studium…” miała na celu: 

 wyznaczeniu nowego przebiegu drogi kategorii KDG, stanowiącej obwodnicę wsi 

Świeca; 

 ustalenie nierolniczego kierunku zagospodarowania przestrzennego terenów, w 

tym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny przemysłu, rzemiosła, 

składów, magazynów i usług, tereny usług komercyjnych, a także tereny lasów;  

 ustalenie nierolniczego kierunku zagospodarowania przestrzennego terenów o 

różnych funkcjach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zastąpienie 

części terenów zabudowy letniskowej polami uprawnymi. 

4. Uchwałą nr XLIII/328/2014 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2014 r. 

o zmianie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów" dla fragmentu miasta Odolanów ograniczonego ulicami: 

Gimnazjalną od strony wschodniej, Strzelecką od strony południowej, Krotoszyńską od 

strony północnej oraz granicą administracyjną miasta z wsią Raczyce od strony 

zachodniej. Zmiana „Studium…” polegała na: 

 uzupełnieniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 

towarzyszące wewnątrz już zainwestowanych terenów na zachód od. ul. 

Przemysłowej; 

 poszerzeniu terenów usługowo – produkcyjnych na wschód od ul. Przemysłowej; 

 uszczegółowieniu ram strefy rekreacyjno – wypoczynkowej z wykorzystaniem 

istniejących stawów i terenów leśnych w rejonie ul. Leśnej. 

Zmiany te nie aktualizowały "Studium..." dla całego obszaru gminy w granicach 

administracyjnych. 
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Tabela 1 
Analiza zgodności zakresu i ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów” z wymogami zawartymi w art. 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

ustalenie 
Aktualn

e 

części
owo 

aktual
ne 

niea
ktual
ne 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

UWARUNKOWANIA 

dotychczasowe przeznaczenie, 
zagospodarowanie i uzbrojenie 
terenu 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w dużej części nieaktualne. 

stan ładu przestrzennego i 
wymogi jego ochrony 

 x  

W tekście "Studium..." nie 
występuje wydzielona część, 
określająca tę kwestię, jednak, w 
tekście zawarte są liczne 
informacje związane ze stanem 
ładu przestrzennego i wymogami 
jego ochrony. Uwarunkowania 
określono według stanu z 2003 
roku, tym samym są one w dużej 
części nieaktualne. Przy 
sporządzaniu kolejnej zmiany 
"Studium..." należy wyodrębnić to 
zagadnienie. 

stan środowiska, w tym stan 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, wielkość i jakość 
zasobów wodnych oraz wymogi 
ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w części nieaktualne. 

stan dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

 x  

Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w części nieaktualne. 
Dla gminy Odolanów została 
sporządzona gminna ewidencja 
zabytków, która nie została 
uwzględniona w "Studium...". 
Dane zawarte w tej części 
uwarunkowań charakteryzują się 
niewielką dokładnością. 

rekomendacje i wnioski zawarte 
w audycie krajobrazowym lub 
określonych przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów 
priorytetowych 

  x 

Dla obszaru gminy nie został 
sporządzony audyt krajobrazowy, 
gdyż podstawę prawną takiego 
dokumentu stanowi Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu 

warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochrona ich 
zdrowia 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w części nieaktualne. 
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zagrożenie bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia 

  x 

Dane zawarte w tej części 
uwarunkowań charakteryzują się 
niewielką dokładnością. Brak stref 
zagrożenia powodziowego, 
zgodnie z aktualnymi mapami 
zagrożenia powodziowego 

potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy, uwzględniające w 
szczególności 

   

Dla potrzeb „Studium…” nie były 
sporządzane analizy i bilanse, 
gdyż obowiązek ich wykonywania 
wynika z ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o 
rewitalizacji. 
Tym samym, uwarunkowania 
wynikające z potrzeb i możliwości 
rozwoju gminy nie są w pełni 
aktualne, gdyż nie są oparte o 
obecnie wymagane dokumenty.  

analizy ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne,  

  x 

prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to 
uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego 

  x 

możliwości finansowania przez 
gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury 
społecznej, służących realizacji 
zadań własnych gminy,  

  x 

bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę 

  x 

stan prawny gruntów  x  

W tekście "Studium..." nie 
występuje wydzielona część, 
określająca tę kwestię, jednak, w 
tekście zawarte są liczne 
informacje związane ze stanem 
prawnym gruntów. 
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w dużej części nieaktualne. 
Przy sporządzaniu kolejnej zmiany 
"Studium..." należy wyodrębnić to 
zagadnienie. 

występowanie obiektów i terenów 
chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych 

 X  

Brak obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, zgodnie z 
aktualnymi mapami zagrożenia 
powodziowego 

występowanie obszarów 
naturalnych zagrożeń 
geologicznych 

 x  

W tekście "Studium..." nie 
występują informacje o takich 
obszarów. Z innych dokumentów 
wynika, że na obszarze gminy nie 
występują takie obszary. Przy 
sporządzaniu kolejnej zmiany 
"Studium..." należy wyodrębnić to 
zagadnienie. 

występowanie 
udokumentowanych złóż kopalin, 
zasobów wód podziemnych oraz 
udokumentowanych kompleksów 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w części nieaktualne. 
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podziemnego składowania 
dwutlenku węgla 

występowanie terenów 
górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odrębnych 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w części nieaktualne. 

stan systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej, w tym 
stopień uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki 
odpadami 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w dużej części nieaktualne. 

zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów 
publicznych 

 x  
Uwarunkowania określono według 
stanu z 2003 roku, tym samym są 
one w dużej części nieaktualne. 

wymagania dotyczące ochrony 
przeciwpowodziowej 

  X 

Brak stref zagrożenia 
powodziowego, zgodnie z 
aktualnymi mapami zagrożenia 
powodziowego 

KIERUNKI 

uwzględniające bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę:  

    

a) kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w 
przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikające z audytu 
krajobrazowego,  

 x  

W dokumencie określone są,  
w sposób ogólny, kierunki 
zmian w strukturze 
przestrzennej gminy. 
Dla obszaru gminy nie został 
wykonany bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 
ani audyt krajobrazowy. 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym 
tereny przeznaczone pod 
zabudowę oraz tereny wyłączone 
spod zabudowy; 

 x  

W dokumencie określone są, w 
sposób ogólny, kierunki i 
wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym 
tereny przeznaczone pod 
zabudowę. Przyjęty wskaźnik 
preferowanej intensywności 
zabudowy netto jest bardzo 
niski, a przy przeniesieniu na 
obecne interpretacje wskaźnika 
intensywności zabudowy może 
rodzić trudności w 
prawidłowym formułowaniu 
ustaleń planu. 
W ustaleniach "Studium..." jako 
jedyne tereny wyłączone spod 
zabudowy wymieniono dolinę 
rzeki Baryczy. Dla obszaru 
gminy nie został wykonany 
bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę ani audyt 
krajobrazowy. 

obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, 

 x  
Potrzeba uwzględnienia 
aktualnie obowiązujących form 
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ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk 

ochrony przyrody - specjalnego 
obszaru ochrony NATURA 
2000 "Ostoja nad Baryczą", 
potrzeba aktualizacji granic 
innych form ochrony. 

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

 x  
Potrzeba uwzględnienia 
przyjętej Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

kierunki rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej  

 x  

W części nieaktualne, ze 
względu na okres 10 lat, 
pomiędzy uchwaleniem 
"Studium..." a dniem 
dzisiejszym. Potrzeba 
rozważenia polityki gminy w 
tym zakresie. 

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

  x 

Brak wyodrębnionych ustaleń 
w tym zakresie. Potrzeba 
wprowadzenia ustaleń, zgodnie 
z obowiązującym stanem 
prawnym i potrzebami Gminy.  

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

 x  

Studium zawiera ustalenia w 
tym zakresie, jednak ze 
względu na upływ czasu i 
uchwalenie w 2010 r. planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego potrzebne jest 
zaktualizowanie ustaleń. 

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 

 x  

Studium zawiera ogólne 
ustalenia w tym zakresie, 
jednak ze względu na upływ 
czasu oraz zmianę 
obowiązujących przepisów, w 
tym prawa geologicznego i 
górniczego, potrzebne jest 
zaktualizowanie ustaleń. 

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 

 x  

W części nieaktualne, ze 
względu na okres 10 lat, 
pomiędzy uchwaleniem 
"Studium..." a dniem 
dzisiejszym. Potrzeba 
rozważenia polityki gminy w 
zakresie rozwoju 
przestrzennego. 

kierunki i zasady kształtowania 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 

 x  

W części nieaktualne, ze 
względu na okres 10 lat, 
pomiędzy uchwaleniem 
"Studium..." a dniem 
dzisiejszym. 
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obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz 
obszary osuwania się mas 
ziemnych 

  x 

Potrzeba rozważenia 
wprowadzenia granic terenów, 
narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, 
zgodnie z opublikowanymi na 
Hydroportalu i przekazanymi 
Gminie zweryfikowanymi i 
ostatecznymi wersjami map 
zagrożenia powodziowego i 
map ryzyka powodziowego 

obiekty lub obszary, dla których 
wyznacza się w złożu kopaliny 
filar ochronny 

 x  

W "Studium..." wskazane są 
obszary, dla których należy 
wyznaczyć w złożu kopaliny 
filar ochronny, natomiast brak 
jest wyznaczenia obszarów, dla 
których następuje takie 
wyznaczenie. Potrzebne jest 
zaktualizowanie ustaleń. 

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 

 x  

Zgodnie z innymi dokumentami 
na obszarze gminy brak jest 
takich obszarów. Brak 
informacji na ten temat w 
"Studium...". Przy sporządzaniu 
kolejnej zmiany "Studium..." 
należy wyodrębnić to 
zagadnienie. 

obszary wymagające 
przekształceń, rehabilitacji, 
rekultywacji lub remediacji 

 x  

Studium zawiera bardzo ogólne 
ustalenia w tym zakresie, 
jednak ze względu na upływ 
czasu potrzebne jest 
zaktualizowanie ustaleń. 

obszary zdegradowane 

  

x Obszary nie zostały 
wyznaczone, gdyż możliwość 
wyznaczenia takich terenów 
wynika z ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o 
rewitalizacji. 

granice terenów zamkniętych i 
ich stref ochronnych 

 x  Zgodnie z innymi dokumentami 
na obszarze gminy brak jest 
takich obszarów. Brak 
informacji na ten temat w 
"Studium...". Przy sporządzaniu 
kolejnej zmiany "Studium..." 
należy wyodrębnić to 
zagadnienie. 

obszary funkcjonalne o 
znaczeniu lokalnym, w zależności 
od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania 
występujących w gminie 

   

Studium nie wyodrębnia takich 
terenów. Potrzeba rozważenia 
polityki gminy w tym zakresie. 

obszary, na których 
rozmieszczone będą urządzenia 

  x 
Brak wyodrębnionych ustaleń 
w tym zakresie. Potrzeba 
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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 

wprowadzenia ustaleń, zgodnie 
z obowiązującym stanem 
prawnym i potrzebami Gminy. 

obszary, na których przewiduje 
się lokalizację obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 

  x 

Nie zostały wyznaczone, ze 
względu na to, że obowiązek 
wyznaczenia takich obszarów 
został wprowadzony ustawą 
z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 

Z Tabeli nr 1 wynika, że obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów” jest w bardzo dużym stopniu 

nieaktualne. 

Obowiązujące "Studium..." nie spełnia, w większości, wymogów określonych w 

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). "Studium..." nie spełnia także, w dużej 

części, wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233). 

Niezgodność obowiązującego "Studium..." z wymogami określonymi w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, między innymi, z 

licznych zmian w tej ustawie, które miały miejsce w 2015 roku. 

Zmiany ustawy, które mają wpływ na obowiązkowy zakres ustaleń "Studium..." 

zawarte są w następujących przepisach z 2015 r.: 

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz. U. 2015 

poz. 1890; 

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. 2015 poz. 1777; 

3. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Dz. U. 2015 poz. 1713; 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. 2015 poz. 774. 

Gmina powinna rozważyć potrzebę sporządzenia nowego "Studium...". Jednakże, biorąc pod 

uwagę dynamicznie zmieniający się stan prawny, przystąpienie do sporządzania "Studium..." 

dla całego obszaru gminny jest obecnie obarczone dużą niepewnością. 
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2.2. Podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów” 

Obecnie Rada Gminy Odolanów podjęła jedną uchwałę - nr VI/36/15 z dnia 4 marca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy" w obrębie Gliśnica, miejscowość Baby. Zmiana 

„Studium…” ma na celu wprowadzenie zakazu lokalizacji na terenie objętym zmianę 

przemysłowej hodowli zwierząt futerkowych. Zmiana „Studium…” jest na etapie uchwalania. 

2.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Podstawę prawną opracowania miejscowych planów zagospodarowania po 1994 r. 

stanowiły następujące ustawy: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 

w dniu 1 stycznia 1995 r. 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która 

weszła w życie z dniu 11.07.2003 r. 

W granicach administracyjnych gminy Odolanów obowiązuje 13 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które opracowywano na przestrzeni 17 lat (1998 - 2015). 

Do 2003 r. obowiązywała ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

na podstawie której opracowano 9 planów, zaś w 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której 

opracowano 4 plany.  

Jedną z różnic między dwiema ustawami jest artykuł odnoszący się do zakresu planu. 

Art. 10. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym brzmiał „1. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb…”. 

Art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi „w 

planie miejscowym określa się obowiązkowo…” 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w ustawie z 1994 r. określony był zakres 

nieobowiązkowy, natomiast w ustawie z 2003 r. jest określony zarówno obowiązkowy jak 

i nieobowiązkowy zakres planu. Ta różnica spowodowała, że plany różnią się znacznie 

szczegółowością.  

Plany opracowane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są bardziej dokładne i zawierają większość wymaganych obecnie ustaleń.  

Id: 3150A5AE-AC13-496D-9F43-5FF7B5BD0F2A. Podpisany Strona 20



ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ODOLANÓW  I OCENA POSTĘPÓW  
W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH W LATACH 2010 – 2015 WRAZ Z OPRACOWANIEM PROGRAMU 

ICH SPORZĄDZENIA 

Strona 21 z 32 
 

Obowiązujące w gminie miejscowe plany i ich zmiany uchwalono w latach 1998 – 

2015 i tak: 

 W 1998 r. uchwalono 6 planów. 

 W 1999 r. uchwalono 2 plany. 

 W 2002 r. uchwalono 1 zmianę planu. 

 W 2007 r. uchwalono 1 plan. 

 W 2008 r. uchwalono 1 plan. 

 W 2010 r. uchwalono 1 plan. 

 W 2015 r. uchwalono 1 plan. 

 
Wykres 1 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany tych 

planów na obszarze gminy Odolanów w latach 1998 – 2015 

 

 

 

Jak widać z wyliczenia najwięcej planów bądź zmian planów uchwalono w roku 1998. 

Łącznie uchwalono 12 dokumentów, w tym 5 planów i 7 zmian planu.  

 W Tabeli 2 wyszczególniono obecnie obowiązujące, aktualne, plany gminy 

Odolanów, które uchwalono od 1998 r. do 2015 r. 
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Tabela 2  
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Odolanów – lata 

1998 – 2015, plany przedstawione chronologicznie 
 

 
L

lp. 

Tytuł uchwały 

 

Teren objęty 
planem - obręb 
geodezyjny 

Uchwała 
Rady Gminy i 

Miasta nr 

Zgodność z 
obowiązując
ą ustawą o 
planowaniu i 
zagospodaro
waniu 
przestrzenny
m i 
przepisami 
wykonawczy
mi do tej 
ustawy 

1
1 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Odolanowa w części dotyczącej 
rejonu ulicy Kaliskiej (rejon I) 

Odolanów, rejon 
ulicy Kaliskiej 

(rejon I) 

XXVII/18/98 z 
15.06.1998 r. 

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

2
2 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Odolanowa w części dotyczącej 
rejonu ul. Bocznej (rejon II) 

Odolanów, rejon 
ul. Bocznej (rejon 

II) 

XXVII/19/98 z 
15.06.1998 r. 

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

3
3 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Odolanowa w części dotyczącej 
rejonu ul. Przemysłowej i 
Krotoszyńskiej (rejon III) 

Odolanów, rejon 
ul. Przemysłowej i 
Krotoszyńskiej(rej

on III) 

XXVII/20/98 z 
15.06.1998 r. 

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

4
4 

4 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Odolanowa w części dotyczącej 
rejonu ul. Strzeleckiej (rejon V) 

Odolanów, rejon 
ul. Strzeleckiej 

(rejon V) 

XXVII/22/98 z 
15.06.1998 r.  

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

5
5 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Odolanowa w części dotyczącej 
rejonu ul. Strzeleckiej (rejon VI) 

Odolanów, rejon 
ul. Strzeleckiej 

(rejon VI) 

XXVII/23/98 z 
15.06.1998 r.   

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 
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6
6 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Odolanów 
dla obszaru wsi Gliśnica 

Gliśnica XXVII/24/98 z 
15.06.1998 r.    

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

7
7 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Odolanów 
dla obszaru wsi Raczyce i 
Uciechów 

Raczyce i 
Uciechów 

IV/31/99 z 
10.02.1999 r. 

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

8
8 

Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Odolanów 

Boników, Garki, 
Gliśnica, Gorzyce 

Małe, Huta, 
Nabyszyce, 
Nadstawki, 

Raczyce, Świeca, 
Tarchały Małe, 

Tarchały Wielkie, 
Uciechów, 
Wierzbno 

XLIII/33/2002 
z 30.09.2002 

r. 

Dokument 
zgodny w 
niewielkim 
stopniu, ze 
względu na 
mniejszy 
zakres ustaleń i 
upływ czasu. 

9
9 

9 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Odolanowa w rej. Ul. K. 
Piszczygłowy 

Odolanów VIII/54/07 z 
22.05.2007 r. 

 

1
10 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego 
fragment obszaru miejscowości 
Raczyce 

Raczyce XIV/96/08 z 
28.03.2008 r. 

 

1
11 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Odolanów 
w miejscowości Świeca 

Świeca XLIV/261/10 z 
8.11.2010 r. 

 

1
12 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu 
miasta Odolanów przy ul. 
Bartosza 

Odolanów VI/35/15 z 
4.03.2015 r. 

 

 

Analizując powyższe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono 

następujące fakty: 

1. Pokrycie gminy Odolanów obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wynosi ok. 2,3 %. Jest to wynik bardzo niski, niższy zarówno niż średnia w 

województwie wielkopolskim (17,8%) jak i niż średnia krajowa (28,6%) - dane z 2013, na 

podstawie „Analizy stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku”, 
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sporządzonej przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geografii I Przestrzennego 

Zagospodarowania w lutym 2015 r. 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym, w bardzo niewielkim stopniu spełniają wymogi, 

zawarte w obecnie obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wszystkie plany zawierają ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Pozostałe ustalenia, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym mogą, w zależności od potrzeb znajdować się w 

treści planu występują w różnym zakresie i w zróżnicowanym stopniu dokładności. 

Zdecydowana większość tych planów obejmuje niewielkie tereny, na przykład jedną 

działkę ewidencyjną. Pomimo tego, że plany nie zawierają ustaleń, które są wymagane 

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma potrzeby ich zmiany, ze względu 

na to, że obejmują niewielkie tereny. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w większości spełniają wymogi, zawarte 

w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokładność 

ustaleń planów jest zróżnicowana. Plany miejscowe uchwalone w latach 2013 – 2015 

zawierają pełny zakres ustaleń, określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

3. Generalnie, im dawniej zostały uchwalone plany, tym mniejsza jest aktualność ich 

ustaleń i przystawanie tych ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb 

inwestycyjnych. 

Obecnie jest opracowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Odolanów (w rejonie ulic: Strzeleckiej, Przemysłowej i 

Krotoszyńskiej), który jest na etapie uchwalenia. 

2.3. Zgodność planów z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego" 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Odolanów zostało uchwalone w lutym 2006 r. W czasie obowiązywania "Studium..." 

uchwalono 4 plany.  

Analizując zgodność obowiązujących planów z ustaleniami "Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów" stwierdza się, że plany 

uchwalone na podstawie ustawy z 2003 r. są zgodne ze studium, o czym stwierdziła 
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każdorazowo Rada Gminy i Miasta Odolanów podczas uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 
2.4. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Art. 4 ust. 2. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi 

„W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:  

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego; 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w 

drodze decyzji o warunkach zabudowy”. 

W analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w sytuacji braku obowiązującego na 

danym terenie planu zagospodarowania przestrzennego, znaczenie mają informacje 

dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Decyzje te uwidaczniają tempo rozwoju przestrzennego oraz 

strukturę rodzajową i przestrzenną zmian zachodzących na obszarze gminy. W sprawach 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 

 inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 

 inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz 

bądź prezydent miasta; 

 inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda. 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 

Tabela 3 przedstawia ilość wydanych decyzji lokalizacyjnych w latach 2010 - 2015 wraz z 

obrębami, których dotyczą. 

 
Tabela 3 
Liczba wydanych decyzji lokalizacyjnych w latach 2010 - 2015 w poszczególnych 
obrębach w gminie Odolanów  
 

Rok 
liczba decyzji 

lokalizacyjnych 

Obręby, dla których wydano decyzje o ustaleniu 
inwestycji celu publicznego wraz z podaniem liczby 

decyzji w danym obrębie (w nawiasie) 

2010 11 

Gliśnica (2),  
Gorzyce Małe, 
Huta,  
Odolanów,  
Raczyce (2),  
Tarchały Wielkie,  
Uciechów,  
oraz 2 decyzje obejmujące teren należący do więcej niż 
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jednego obrębu: 
Raczyce, Uciechów, Sulmierzyce, 
Odolanów, Świeca, Boników, Garki 

2011 6 
Gliśnica (2), 
Huta (2)  
Odolanów (2),  

2012 13 

Garki (2),  
Gliśnica (2), 
Odolanów (4),  
Raczyce (3),  
Świeca 
Tarchały Małe,  

2013 11 

Gliśnica,  
Odolanów (5), 
Raczyce,  
Świeca (2),  
Uciechów 
oraz decyzja obejmująca teren należący do więcej niż 
jednego obrębu:  
Odolanów i Gliśnica  

2014 38 

Boników (2), 
Garki (4),  
Gliśnica (3),  
Gorzyce Małe (3),  
Huta (2) 
Odolanów (3),  
Raczyce,  
Świeca (3), 
Tarchały Wielkie (7),  
Uciechów (3),  
oraz decyzje obejmujące teren należący do więcej niż 
jednego obrębu:  
Garki i Boników (3),  
Raczyce i Odolanów (2),  
Tarchały Wielkie i Gorzyce Małe (2) 

2015 26 

Boników (2) 
Garki 
Gliśnica (5) 
Nabyszyce 
Odolanów (10) 
Świeca 
Tarchały Wielkie  
Uciechów (2) 
Oraz decyzje obejmujące teren należący do więcej niż 
jednego obrębu: 
Wierzbno, Nabyszyce 
Odolanów, Świeca, Boników 
Uciechów i Raczyce 

Razem w latach 2010 - 2015 wydano 105 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Poza decyzjami wyliczonymi w powyższej tabeli Urząd Miasta i Gminy Odolanów wydał 13 

decyzji o lokalizacji celu publicznego na dla Gminy i Miasta Ostrów Wielkopolski. 
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Wykres 2 
Decyzje lokalizacyjne wydane w latach 2010 – 2015 w gminie Odolanów 

 

 

 

2.5. Decyzje o warunkach zabudowy 

 Decyzja o warunkach zabudowy, tak samo jak decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, jest wydawana dla terenów, na których nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem decyzji jest ustalenie 

czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja ustala funkcję 

zabudowy oraz jej gabaryty, w tym szerokość elewacji frontowej, wysokość elewacji 

frontowej oraz geometrię dachu, lokalizację na działce i inne elementy istotne z punktu 

widzenia urbanistyki. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków 

zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. 

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza praw ani 

uprawnień osób trzecich. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może 

zatem wystąpić każdy. Organem wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt 

(burmistrz, prezydent miasta).  

Analizowano liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy stwierdzono, jak przebiega proces realizacyjny 

planów oraz gdzie istnieje potrzeba opracowania planu z uwagi na znaczną ilość 

prowadzonych spraw.  

W latach 2010 – 2015 wydano ogółem 786 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 3 

dla gminy Sośnie. 
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Tabela 4 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w gminie Odolanów w latach 2010 – 
2015 r. według obrębów geodezyjnych wraz z wyszczególnieniem obrębów o 
stosunkowo dużej średniej liczbie decyzji. 

 

Obszar geodezyjny 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Średnio 
decyzji 
rocznie 

Boników  6 10 7 2 15 9 8,2 

Garki 4 8 10 3 12 11 8,0 

Gliśnica 9 8 10 3 14 12 9,2 

Gorzyce Małe 10 7 4 2 3 3 4,8 

Huta 8 8 10 6 15 19 11,0 

Nabyszyce 5 3 6 
 

8 5 4,5 

Nadstawki 4 3 2 1 1 3 2,3 

Odolanów 38 25 28 24 50 36 33,5 

Raczyce 6 6 8 9 11 15 9,2 

Świeca 6 9 7 8 19 18 11,2 

Tarchały Małe 1 1 1 
 

2 0 0,8 

Tarchały Wielkie 12 10 15 7 18 13 12,5 

Uciechów 10 9 7 7 15 12 10,0 

Wierzbno 1 4 1 3 10 11 5,0 

Dla gm. Sośnie 

  
2 

 
1 

 
0,5 

SUMA 120 111 118 78 193 166 

  
Wykres 2 
Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2010 – 2015 w gminie Odolanów 
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Analizując wydane na obszarze gminy decyzje o warunkach zabudowy stwierdzono 

następujące tendencje: 

1. Gmina charakteryzuje się dużym ruchem inwestycyjnym, znajdującym 

odzwierciedlenie w dużej liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

2. W większości miejscowości (9 obrębów) wskaźnik liczby wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy w ciągu roku jest wysoki – przekracza 8. Są to obręby: 

Boników, Garki, Gliśnica, Huta, Odolanów, Raczyce, Świeca, Tarchały Wielkie, 

Uciechów.  

3. Bardzo wysoki wskaźnik dotyczy następujących obrębów: Huta – 11, Świeca – 11,2, 

Tarchały Wielkie – 12,5, Uciechów – 10. 

4. Wskaźnik średniej liczby decyzji o warunkach zabudowy dla obrębu Odolanów jest 

bardzo wysoki i wynosi 33,5. 

5. Ze względu na bardzo dużą liczbę wydawanych decyzji dla obrębu Odolanów 

zasadne jest przystąpienie do sporządzania miejscowego planu dla tego terenu. 

6. Ze względu na także wysoki wskaźnik liczby wydanych decyzji w obrębach Huta, 

Świeca, Tarchały Wielkie i Uciechów należy rozważyć potrzebę zasadność 

przystąpienia do sporządzania planów. 

3. Wnioski o zmianę dokumentów planistycznych 

W latach 2010 - 2015 do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęło 16 wniosków o 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Tabela 6 

Wnioski o zmianę dokumentów planistycznych gminy Odolanów w latach 2010 - 2015 
 

Lp. Data wpływu Treść wniosku Obręb, działki Ustalenia 
„Studium…” 

1 02.07.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Boników, 491 M / RZ 

2 19.06.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Tarchały Wielkie, 
893 

RP 

3 02.07.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Tarchały Wielkie, 
8,16, 887 

RP, P,U 

4 26.07.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Tarchały Wielkie, 
395 

M 

5 26.07.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Tarchały Wielkie, 
272 

P, L 

6 09.08.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Wierzbno, 355, 
356 

M 
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7 30.07.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Nadstawki, 336/2 M 

8 24.08.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zalesienie. 

Odolanów, 347 UP 

9 31.08.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Garki, 496, 793, 
830 

496 – M 
793, 830 - 
RP 

10 17.11.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Tarchały Wielkie, 
918 

M / RP 

11 21.12.2012 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek pod 
zalesienie 

Uciechów, 64, 65 RP / RZ 

12 29.08.2013 Zmiana mpzp. w zakresie 
zmiany przeznaczenia 
działek pod instalację ogniw 
fotowoltaicznych 

Gliśnica, 817, 818 RP 

13 10.10.2013 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki pod 
zalesienie 

Boników, 791/1 RP 

14 21.10.2014 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek pod 
//kulturę// 

Garki, 513/4, 
513/5 

M  

15 26.10.2015 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działek jako 
tereny eksploatacji 
powierzchniowej 

Raczyce, 123, 
182 

182 – PE 
123 
(podzielona) 
- RP 

16 08.20.2015 Zmiana mpzp. w zakresie 
przeznaczenia działki jako 
tereny eksploatacji 
powierzchniowej 

Gliśnica, 706/1 RP  

 

Biorąc pod uwagę potrzebę opracowania nowego "Studium..." wnioski dotyczące 

przeznaczenia pojedynczych działek pod zabudowę powinny być rozpatrzone kompleksowo. 

Najpierw powinna zostać opracowane "Studium..." a dopiero następnie zmiany miejscowych 

planów lub nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

4. Ocena aktualności dokumentów planistycznych 

4.1. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Odolanów” jest w bardzo dużym stopniu nieaktualne. 

Obowiązujące "Studium..." nie spełnia, w większości, wymogów określonych w 

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). "Studium..." nie spełnia także, w dużej 

części, wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
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2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233). 

Niezgodność obowiązującego "Studium..." z wymogami określonymi w ustawie z dn ia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, między innymi, z 

licznych zmian w tej ustawie, które miały miejsce w 2015 roku. 

 
4.2. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

1. Pokrycie gminy Odolanów obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wynosi ok. 2,3 %. Jest to wynik bardzo niski, niższy zarówno niż średnia w 

województwie wielkopolskim (17,8 %) jak i niż średnia krajowa (28,6 %) - dane z 2013, 

na podstawie „Analizy stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 

roku”, sporządzonej przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geografii I Przestrzennego 

Zagospodarowania w lutym 2015 r. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym, w bardzo niewielkim stopniu spełniają wymogi, 

zawarte w obecnie obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wszystkie plany zawierają ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Pozostałe ustalenia, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym mogą, w zależności od potrzeb znajdować się w 

treści planu występują w różnym zakresie i w zróżnicowanym stopniu dokładności. 

Zdecydowana większość tych planów obejmuje niewielkie tereny, na przykład jedną 

działkę ewidencyjną. Pomimo tego, że plany nie zawierają ustaleń, które są wymagane 

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma potrzeby ich zmiany, ze względu 

na to, że obejmują niewielkie tereny. 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w większości spełniają wymogi, 

zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dokładność ustaleń planów jest zróżnicowana. Plany miejscowe uchwalone w latach 

2013 – 2015 zawierają pełny zakres ustaleń, określony w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

4. Generalnie, im dawniej zostały uchwalone plany, tym mniejsza jest aktualność ich 

ustaleń i przystawanie tych ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb 

inwestycyjnych. 
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5. Podsumowanie – wnioski końcowe 

1) Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odolanów” jest w bardzo dużym stopniu nieaktualne. 

2) Gmina powinna rozważyć potrzebę sporządzenia nowego "Studium...". Jednakże, biorąc 

pod uwagę dynamicznie zmieniający się stan prawny, przystąpienie do sporządzania 

"Studium..." dla całego obszaru gminny jest obecnie obarczone dużą niepewnością. 

3) Biorąc pod uwagę potrzebę opracowania nowego "Studium..." decyzja o przystąpieniu 

do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

powinna zostać podjęta dopiero na końcowym etapie prac nad "Studium...", kiedy 

sprecyzowane zostaną kierunki rozwoju gminy i ustalone kierunki przekształceń 

funkcjonalno-przestrzennych na obszarze gminy. 

6. Harmonogram sporządzania dokumentów planistycznych 

Analiza wszystkich wyżej przedstawionych faktów stanowi rzetelną podstawę dla 

określenia harmonogramu sporządzenia dokumentów planistycznych. 

Tabela 7 
Harmonogram sporządzania dokumentów planistycznych 

 

Lp. Nazwa opracowania Planowany termin 
rozpoczęcia 

Planowany termin 
zakończenia 

1.  Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

IV kwartał 2017 IV kwartał 2019 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 
Odolanów 

I kwartał 2019 IV kwartał 2019 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) w celu oceny aktualności studium
i planów miejscowych Burmistrz Gminy i Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie
programy ich sporządzania.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, wyniki analiz po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, przekazuje Radzie Gminy i Miasta.

Rada Gminy i Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub części, podejmuje działania związane
z przystąpieniem do zmiany tych planów lub zmiany studium.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wykonał „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Odolanów i oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w latach 2010 – 2015 wraz
z opracowaniem harmonogramu ich sporządzenia”.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Odolanów i ocena postępów
w opracowywaniu planów miejscowych w latach 2010 – 2015 wraz z opracowaniem harmonogramu ich
sporządzenia” została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Rada Gminy i Miasta Odolanów zapoznała się z ta analizą i zgadza się z harmonogramem sporządzania
dokumentów planistycznych.
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