
Zaiacznik nr 3 , f / / f I/-M C
do Uchwaty Nr il[.4?.p
Rady Gminy w. Popielgwie
j • 1Q fti Jr./oz dnia .^..£'..'...^.w.i.?..

ROZSTRZYGNI^CIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t j . Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.) Rada Gminy
w Popielowie postanawia:

§1. nie uwzglednic:
1. uwagi wniesionej pismem z dnia 28.02.2014r. odnosz^cej si? do nieruchomosci

243/23, 244/23, 251/23-258/23, 260/23, 262/23, 263/23 w Popielowie dotyczacej
przeksztatcenia dziatek pod zabudow? rekreacji indywidualnej (uwaga nr 6 wg
wykazu uwag);

uzasadnienie:
Dziatki przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziatek wynika z przebiegu granicy
polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow. Ponadto w chwili obecnej teren ten jest juz
czesciowo zalesiony.

2. uwagi wniesionej pismem z dnia 17.03.2014r. odnosza_cej si? do nieruchomosci 39/2 w
Starych Kolniach dotyczqcej przeksztatcenia dziatki na mieszkaniowa^ jednorodzinn^
(uwaga nr 17);

uzasadnienie:
Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci, w bezposrednim sa_siedztwie linii wysokiego napiecia. Czesc dziatki
zlokalizowana jest w otulinie biologicznej cieku. Otuliny biologiczne ciekow wodnych to
elementy niezwykle cenne z punktu widzenia srodowiska przyrodniczego, poniewaz
utatwiaja^ migracj? zwierzgt, ale przede wszystkim stanowiq bufor chroniqcy wody
powierzchniowe przed presj^ antropogeniczn^.

3. uwagi wniesionej pismem z dnia 31.03.2014r. odnoszqcej si? do nieruchomosci 321/1
w Kurznie dotyczacej przeksztatcenia dziatek pod zabudow? mieszkaniowo - ustugow^
(uwaga nr 21);

uzasadnienie:
Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci i przewietrzania terenow mieszkaniowych. Rozpraszanie zabudowy
poza istniej^ce uksztattowane zespoty osadnicze jest sprzeczne z zasadq
zrownowazonego rozwoju i prowadzi do stopniowego ograniczenia wartosci kulturowych i
widokowych obszaru powoduj^c eksponowanie w krajobrazie elementow kulturowych
przewazaj^cych nad naturalnymi.

4. uwagi wniesionej pismem z dnia 04.04.2014r. odnosz^cej si? do nieruchomosci 58 w
Starych Kolniach dotyczacej przeksztatcenia dziatki rolnej na budowlan^ (uwaga nr
24),

uzasadnienie:
Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci, w bezposrednim s^siedztwie linii wysokiego napiecia. Czesc dziatki
zlokalizowana jest w otulinie biologicznej cieku. Otuliny biologiczne ciekow wodnych to
elementy niezwykle cenne z punktu widzenia srodowiska przyrodniczego, poniewaz



utatwiaja. migracje zwierz^t, ale przede wszystkim stanowia^ bufor chroni^cy wody
powierzchniowe przed presja^ antropogeniczn^.

5. uwagi wniesionej pismem z dnia 06.04.2014r. odnoszacej sie do nieruchomosci 15/19
w Kaniowie dotycz^cej przeznaczenia dziatki pod produkcje elektryczn^ - fotowoltaika
(uwaga 26A).

uzasadnienie:
Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci, w bliskim s^siedztwie istniej^cej i projektowanej zabudowy. SUiKZP
wskazuje tereny pod lokalizacje farm fotowoltaicznych. Lokalizacja ta zostata uzgodniona
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Opolu.

6. wniesionej pismem z dnia 10.04.2014r. odnoszacej sie do nieruchomosci 145 w
Kartowiczkach dotycz^cej przeksztatcenia dziatki na budowlana, (uwaga 31)

uzasadnienie:
Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci. Rozpraszanie zabudowy poza istniej^ce uksztattowane zespoty
osadnicze jest sprzeczne z zasada_ zrownowazonego rozwoju i prowadzi do stopniowego
ograniczenia wartosci kulturowych i widokowych obszaru powoduj^c eksponowanie w
krajobrazie elementow kulturowych przewazaj^cych nad naturalnymi.

§2. nie uwzglednic w czesci:
1. uwagi wniesionej pismem z dnia 18.02.2014r. odnoszacej sie do nieruchomosci

584/110, 586/110 w Popielowie dotycz^cej przeksztatcenia dziatek pod zabudowy
(uwaga nr 1 wg wykazu uwag),

uzasadnienie:
Cz^sc dziatki przeznaczono pod zabudowe mieszkaniowq. Pozostata cz§sc dziatki lezy
na terenach otwartych, cennych dla zachowania bioroznorodnosci.

2. uwagi wniesionej pismem z dnia 28.02.2014r. odnoszacej sie do nieruchomosci 76/1,
156 w miejscowosci Lubienia dotycz^cej przeksztatcenia dziatek na rolniczq (uwaga
nr5);

uzasadnienie:
Dz. 76/1 - Uwaga uwzgl^dniona cz^sciowo. Czesc dziatki przeznaczono pod role. Pozostatq
czesc dziatki przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziatki wynika z przebiegu granicy
polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow.
Dz. 156 - Uwaga nieuwzgledniona. Dziatke przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie
dziatki wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow.

3. uwagi wniesionej pismem z dnia 28.02.2014r. odnoszacej sie do nieruchomosci 414,
432 w miejscowosci Lubienia dotycz^cej przeksztatcenia dziatek na mieszkaniowq
lub pozostawienie funkcji rolniczej (uwaga nr 6A);

uzasadnienie:
Dz. 414 - Uwaga uwzgl^dniona.
Dz. 432 - Uwaga nieuwzgledniona Dziatke przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie
dziatki wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow. Ponadto
dziatka jest w chwili obecnej zalesiona i znajduje si§ w granicach Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego. Takie przeznaczenie dziatki przyczyni sie do ochrony terenow cennych
przyrodniczo i do zachowania bioroznorodnosci.



4. uwagi wniesionej pismem z dnia 28.02.2014r. odnosza_cej si? do nieruchomosci 78,
3, 5-10 w miejscowosci Lubienia dotycz^cej przeksztatcenia dziatek na rolnicza^
(uwaga nr 6B);

uzasadnienie:
Dz. 78 - Uwaga uwzgl?dniona.
Dz. 3-10 - Uwaga nieuwzgl?dniona. Dziatk? przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie
dziatki wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow. Ponadto
dziatka znajduje si? w sqsiedztwie uzytku ekologicznego, w bezposrednim s^siedztwie
obszaru Natura 2000 ,,L^ki w okolicach Kartowic nad Stobrawa." PLH160012, w granicach
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Takie przeznaczenie dziatki przyczyni si? do ochrony
terenow cennych przyrodniczo i do zachowania bioroznorodnosci.

5. uwagi wniesionej pismem z dnia 05.03.2014r. odnosz^cej si? do nieruchomosci 160
w miejscowosci Stobrawa dotycza_cej przeksztatcenia dziatki na budowlana, (uwaga
nr7);

uzasadnienie:
Czesc dziatki przeznaczono pod zabudow? ustugow^ z zapisami jak w studium dla
terenow ustugowych . W ramach tego przeznaczenia dopuszcza si? zabudow?
mieszkaniowa.. Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte cenne dla zachowania
bioroznorodnosci i przewietrzania terenow mieszkaniowych.

6. uwagi wniesionej pismem z dnia 05.03.2014r. odnosz^cej sie do nieruchomosci 248
w miejscowosci Kartowice dotycz^cej przeksztatcenia dziatki oraz dziatek przylegtych
na ustugowa, (uwaga nr 8);

uzasadnienie:
Dziatk? przeznaczono pod zabudow? mieszkaniow^. W ramach tego przeznaczenia moze
bye prowadzona nieucia_zliwa dziatalnosc ustugowa i rzemieslnicza. Zakazuje si? natomiast
uci^zliwej dziatalnosci ustugowej i rzemieslniczej.

7. uwagi wniesionej pismem z dnia 05.03.2014r. odnosz^cej si? do nieruchomosci 76/2,
80-84 w miejscowosci Lubienia dotycza_cej przeksztatcenia dziatek na rolniczq
(uwaga nr 9);

uzasadnienie:
Dz.76/2 - Uwaga uwzgl?dniona.
Dz. 80-84 - Uwaga uwzgl?dniona cz?sciowo. Cz?sc dziatki przeznaczono pod zabudow?
rekreacji indywidualnej zgodnie z obecnym przeznaczeniem w obowi^zuj^cym miejscowym
planie. Pozostata cz?sc dziatki przeznaczona jest pod rol?.

8. uwagi wniesionej pismem z dnia 07.03.2014r. odnosz^cej si? do nieruchomosci
877/186., 878/186, 646/186-648/186 w Popielowie dotyczqcej przeksztatcenia dziatek
pod mozliwosc lokalizacji pawilonu wielko powierzchniowego wraz z parkingiem
(uwaga nr 12);

uzasadnienie:
Cz?sc dziatki przeznaczono pod zabudow? ustugowa.. Pozostata cz?sc dziatki to tereny
otwarte, cenne dla zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow mieszkaniowych.
Dz. 878/186, 646/186-648/186 - Uwaga uwzgl?dniona



9. uwagi wniesionej pismem z dnia 15.03.2013 r. odnosz^cej sie do nieruchomosci
262/4, 177/3, 176/4, 176/3 w miejscowosci Kurznie dotycz^cej przeksztatcenia dziatki
262/4 pod zabudow§ przemystowa^ a pozostate dziatki wyta_czyc z terenow
przemystowych (uwaga nr 14);

uzasadnienie:
Dla dziatki 262/4 zmieniono przeznaczenie na funkcje przemystowa.. Pozostate dziatki nie
uwzgledniono uwagi, gdyz dziatki te przeznaczono pod zabudow^ produkcyjn^ zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana przeznaczenia na
tereny niezainwestowane bedzie wia/ac sie ze spadkiem wartosci nieruchomosci, a co
za tym idzie wtasciciel nieruchomosci bedzie mogt wyst^pic z roszczeniami
odszkodowawczymi w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

10. uwagi wniesionej pismem z dnia 17.03.2014r. odnosz^cej si§ do nieruchomosci 38/2
w miejscowosci Stare Kolnie dotycza_cej przeksztatcenia dziatki na budowlan^
(uwaga nr 15);

uzasadnienie:
Czesc dziatki przeznaczono pod zabudowe zagrodow^. Pozostata czesc dziatki to tereny
otwarte, cenne dla zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow mieszkaniowych

11. uwagi wniesionej pismem z dnia 25.03.2014r. odnosz^cej sie do nieruchomosci 150
w miejscowosci Kartowice dotycz^cej przeksztatcenia dziatki na budowlan^ (uwaga
nr19);

uzasadnienie:
Czesc dziatki przeznaczono pod zabudowe mieszkaniowa_. Pozostata czesc dziatki to tereny
otwarte, cenne dla zachowania bioroznorodnosci.

12. uwagi wniesionej pismem z dnia 27.03.2014r. odnoszqcej sie do nieruchomosci
1132/1, 1132/2 w miejscowosci Stare Siotkowice dotyczqcej przeksztatcenia dziatek
na mieszkaniowo - ustugowq (uwaga nr 20);

uzasadnienie:
Dz. 1132/1 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc dziatki przeznaczono pod
zabudowe mieszkaniowo-ustugowq. Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte, cenne dla
zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 1132/2 - Uwaga nieuwzgledniona. Dziatka zlokalizowana jest na terenach otwartych,
cennych dla zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow mieszkaniowych.

13. uwagi wniesionej pismem z dnia 04.04.2014r. odnosz^cej sie do nieruchomosci
269/3 w miejscowosci Popielowska Kolonia dotycz^cej przeksztatcenia dziatki na
budowlan^ (budowa garazu) (uwaga 23)

uzasadnienie:
Czesc dziatki przeznaczono pod zabudowe mieszkaniowo-ustugow^, w ramach tego
przeznaczenia dopuszcza si§ budowe garazu. Pozostata czesc dziatki zlokalizowana jest
na terenach otwartych, cennych dla zachowania bioroznorodnosci.

14. uwagi wniesionej pismem z dnia 06.04.2014r. odnosz^cej sie do nieruchomosci 151,
152 w miejscowosci Kaniow dotyczqcej przeksztatcenia dziatek na ustugowo -
mieszkaniowq (uwaga nr 26);



uzasadnienie:
Dziatki przeznaczono pod zabudow^ zagrodowa_. W ramach tego przeznaczenia mozna
realizowac budynki mieszkalne oraz ustugi.

15. uwagi wniesionej pismem z dnia 07.04.2014r. odnosz^cej si§ do nieruchomosci 181-
184, 185 w miejscowosci Rybna dotyczqcej przeksztatcenia dziatek na mieszkaniowo
- ustugowq (uwaga nr 28);

uzasadnienie:
Dziatki 181-184 zlokalizowane 53 na terenach otwartych, cennych dla zachowania
bioroznorodnosci. W granicach dziatki wystepuja^ gleby chronione klasy bonitacyjnej I-III,
stqd uwaga nie zostata uwzgledniona.
Dz. 185 - uwaga zostata uwzgledniona.

16. uwagi wniesionej pismem z dnia 17.04.2014r. odnosz^cej si§ do nieruchomosci 151,
1192, 1193 w miejscowosci Stare Siotkowice dotycz^cej przeksztatcenia dziatek na
budowlan^ (uwaga nr 33)

uzasadnienie:
Czesc dziatki przeznaczono pod zabudow§ mieszkaniowa_. Pozostata czesc dziatki
ziokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla zachowania bioroznorodnosci.

Przewodnicz^cy Rady Gminy


