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W bie¿¹cym roku Gmina Strzelce
Opolskie zamierza przyst¹piæ do spo-
rz¹dzania kolejnych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go. W ostatnim czasie podjête zosta-
³y uchwa³y w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzania planów dla so³ectwa
Grodzisko i Rozmierka. Tym samym
procedury zosta³y wszczête. Warto
sobie przy tej okazji przypomnieæ,
czym jest miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego.

Czym jest plan?
Wszystkie regulacje dotycz¹ce

planowania przestrzennego uregulo-
wane s¹ w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z
2003 roku. Dyskusje nad kszta³tem
ustawy oraz nad poszczególnymi jej
zapisami prowadzone s¹ z ró¿n¹ in-
tensywno�ci¹ od wielu lat. Potrzeba
wprowadzenia zmian podnoszona
jest najczê�ciej przez  inwestorów i
deweloperów, krytykuj¹cych sytuacjê
planistyczn¹ w Polsce: opiesza³o�æ w
podejmowaniu decyzji i pozwoleñ na
budowê, a tak¿e uznaniowo�æ podej-
mowanych decyzji. Pewne zmiany z
przepisach wprowadzane s¹ czêsto;
ka¿da z nich - pod has³em uproszcze-
nia i usprawnienia procedur. W prak-
tyce ich efekty oceniane s¹ najczê�ciej
krytycznie. Ka¿da kolejna zmiana
powoduje brak poczucia stabilno�ci
przepisów prawa.

Reguluj¹ one kompetencje po-
szczególnych szczebli administracji
publicznej, a w szczególno�ci prawa i
obowi¹zki sporz¹dzania dokumentów
planistycznych. Od prawie dwudzie-
stu lat nie funkcjonuje ju¿ w Polsce
zasada hierarchiczno�ci planów. To za
dawno minionego ustroju decyzje,
które zapada³y na szczeblu central-
nym stawa³y siê automatycznie wi¹-
¿¹ce dla ka¿dej, najmniejszej nawet
gminy w Polsce. W wyniku transfor-
macji ustrojowej zasada ta zosta³a
zniesiona. Wprowadzona zosta³a
nowa � zasada subsydiarno�ci, mó-
wi¹ca o tym, ¿e wszelkie sprawy istot-
ne dla ¿ycia obywateli podejmowane
winny byæ na szczeblu najni¿szym.
Zgodnie z ni¹ najwa¿niejszy doku-
ment i jedyny maj¹cy rangê przepisu
prawa miejscowego sporz¹dzany jest
na szczeblu gminnym. ̄ aden inny nie
ma takiego statusu. Nawet plany kra-
jowe, czy regionalne.

Plan miejscowy reguluje przede
wszystkim sprawy zwi¹zane z bu-
dow¹ ró¿nego rodzaju obiektów, ale
jest tak¿e podstaw¹ do wycen czy po-
dzia³ów nieruchomo�ci. Jest wiêc pod-
stawowym dokumentem, który regu-
luje sprawy planowania i zagospoda-

rowania przestrzennego, mimo to jego
sporz¹dzenie nie jest obowi¹zkowe:
zaledwie 25% powierzchni kraju po-
siada wa¿ne plany.

Wszystkie plany miejscowe spo-
rz¹dzane w chwili obecnej zwi¹zane
s¹ jednak zapisami zawartymi w in-
nym wa¿nym dokumencie: studium
uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, które okre-
�la ogólne kierunki rozwoju prze-
strzennego gminy. Studium w odró¿-
nieniu od planów miejscowych obej-
muje ca³y obszar w granicach admini-
stracyjnych gminy. Jego najbardziej
rozbudowan¹ czê�æ stanowi¹ szero-
kie analizy dotycz¹ce sytuacji gospo-
darczej i demograficznej gminy, uwa-
runkowaæ przestrzennych, �rodowi-
skowych, historycznych itp.

Jak jest u nas?
W chwili obecnej gmina posiada

uchwalone z koñcem 2008 roku Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego.
Wa¿nymi planami miejscowymi ob-
jête s¹ tereny miasta oraz niektórych
so³ectw wiejskich: Szczepanek, Sucha,
Kad³ub, B³otnica Strzelecka, Dziew-
kowice, Szymiszów-Wie� oraz Szy-
miszów-Osiedle, czyli ponad 33%
powierzchni gminy. To wiêcej ni¿ �red-
nia krajowa. Nie jest to jednak sytu-
acja w pe³ni satysfakcjonuj¹ca, st¹d
prace nad sporz¹dzeniem dalszych
planów. Ilo�æ planów nie jest jednak
najwa¿niejsza. Wa¿na jest tak¿e ich
jako�æ. Ostatnio w naszym mie�cie
tocz¹ siê dyskusje na tematy konkret-
nych inwestycji: a to budowy drogi, a
to realizacji tej, czy innej inwestycji.
Punktem odniesienia w tej dyskusji
jest zawsze plan miejscowy.

Jakie cele planu?
Ka¿dy dokument planistyczny, a
zw³aszcza plan miejscowy, winien
uwzglêdniaæ pewne ogólne cele. War-
to sobie przypomnieæ, ¿e g³ównym
celem planu nie jest jedynie umo¿li-
wienie realizacji jaki� inwestycji; two-
rzenie warunków rozwoju jest jednym
z wielu celów. Plan miejscowy przede
wszystkim winien:
chroniæ interes publiczny � ³ad prze-
strzenny, jako�æ �rodowiska,
minimalizowaæ konflikty,
tworzyæ warunki rozwoju.

Jaki udzia³ spo³eczeñstwa?
Plan nie jest czynno�ci¹ admini-

stracyjn¹, ani nawet projektow¹. Two-
rzony jest w skomplikowanej proce-
durze, w której udzia³ bior¹ ró¿nego
rodzaju instytucje uzgadniaj¹ce i opi-
niuj¹ce, co zapewnia tak¿e mo¿liwo�æ
szerokiego udzia³u spo³eczno�ci lokal-

nej. Praktycznie ka¿dy krok zwi¹za-
ny ze sporz¹dzaniem planu podawa-
ny jest do publicznej wiadomo�ci.
Spróbujmy przypomnieæ, jakie pra-
wa ma ka¿dy z nas:
- ka¿dy mieszkaniec gminy ma pra-
wo z³o¿yæ wniosek do planu; wnio-
ski takie s¹ przyjmowane w naszej
gminie tak¿e poza procedur¹ plani-
styczn¹ (tak¿e poza terminami okre-
�lonymi w ustawie).
- ka¿dy ma prawo zapoznaæ siê z
przygotowywanym projektem planu
miejscowego,
- ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ w dys-
kusji publicznej, a tak¿e
- z³o¿yæ uwagê do ustaleñ zawar-
tych w projekcie planu.

Ka¿dy, w koñcu, ma pe³ne prawo
zapoznawania siê uchwalonymi ju¿
miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, które dostêp-
ne s¹ w urzêdzie (mo¿na z nimi zapo-
znaæ siê tak¿e na stronie internetowej
urzêdu miejskiego www.strzelceopol-
skie.pl/ Biuro Architekta/Miejscowe
Plany.

Informacje o tocz¹cych siê proce-
durach zamieszczane s¹ na stronie in-
ternetowej i w prasie lokalnej. Ka¿-
dorazowo informowani s¹ tak¿e so³-
tysi danych wiosek.

Niestety daje siê zauwa¿yæ, ¿e
udzia³ naszego spo³eczeñstwa w tych
demokratycznych procedurach jest
bardzo s³aby. W dyskusjach publicz-
nych bierze udzia³ zazwyczaj kilka
osób.

Przepisy okre�laj¹, kiedy i w ja-
kim zakresie mo¿liwa jest dyskusja
nad ustaleniami. Koñczy siê ona wraz
z uchwaleniem planu miejscowego; w
momencie kiedy nabiera on mocy obo-
wi¹zuj¹cej, ¿adne zmiany w jego tre-
�ci nie s¹ ju¿ niestety mo¿liwe. Do-
puszczalne jest jedynie opracowanie
nowego planu.

Aktywno�ci!
Ka¿da krytyka w demokratycz-

nym spo³eczeñstwie jest dopuszczal-
na. Krytyka planu miejscowego, czy
prawa lokalnego � tak¿e. Zwróæmy
jednak uwagê, czy nasza bierno�æ w
czasie tworzenia planu daje nam pra-
wo, aby plan krytykowaæ, bez wcze-
�niejszego uderzenia siê we w³asne
piersi? To g³ównie od aktywno�ci a
tak¿e od gotowo�ci do rozmów, dys-
kusji i umiejêtno�ci negocjacji na eta-
pie tworzenia planu miejscowego za-
le¿y powodzenie planu. Je¿eli plan
bêdziemy traktowaæ jako rodzaj umo-
wy spo³ecznej, a nie jako jaki� nakaz
administracyjny, ³atwiej bêdzie go re-
alizowaæ. Wokó³ ka¿dego planu po-
winien powstaæ jaki� konsensus co do

Planowanie przestrzenne

W trakcie ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 24
czerwca, Burmistrz przedstawi³ spra-
wozdanie ze swojej dzia³alno�ci w
ostatnim okresie. W�ród ogromu
przedsiêwziêæ i spraw, które s¹ reali-
zowane w naszej gminie, na szczegól-
ne pokre�lenie zas³uguj¹: przetarg na
rewitalizacjê zabytkowego parku miej-
skiego w Strzelcach Opolskich � od-
mulenie zbiornika wodnego i rowu R-
A oraz negocjacje z zainteresowany-
mi na zaprojektowanie i wykonanie I
etapu budowy Centrum Rekreacji
Wodnej i Sportu.  Warto te¿ przypo-
mnieæ wyró¿nienie Gminy Strzelce
Opolskie w rankingu Gazety Prawnej
�Europejska Gmina � Europejskie
Miasto� (w rankingu wyró¿niane s¹
samorz¹dy, które mog¹ poszczyciæ siê
najwiêkszymi sukcesami w pozyski-

Z obrad Sesji Rady Miasta�
waniu �rodków unijnych) oraz spo-
tkanie biznesowe z Olavem Guttin-
giem, cz³onkiem niemieckiego parla-
mentu, na temat rozwoju wspó³pracy
pomiêdzy biznesem niemieckim i pol-
skim.

Radni naszej gminy podjêli sze-
reg uchwa³. Dotyczy³y one miêdzy
innymi:
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w

trybie bezprzetargowym nieru-
chomo�ci gminnych po³o¿onych
w Warm¹towicach i B³otnicy
Strzeleckiej oraz udzielenia boni-
fikaty na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej  �Barka� w
Strzelcach Opolskich;

- okre�lenia zasad sprzeda¿y lokali
u¿ytkowych stanowi¹cych w³a-
sno�æ gminy;

- okre�lenia zasad zbywania, obci¹-

¿ania, wydzier¿awiania i wynaj-
mowania na czas oznaczony d³u¿-
szy ni¿ 3 lata oraz na czas nie-
oznaczony nieruchomo�ci bêd¹-
cych w³asno�ci¹ Gminy Strzelce
Opolskie nie stanowi¹cych miesz-
kaniowego zasobu gminy,

- zaopiniowania obszarów NATU-
RA 2000 w granicach administra-
cyjnych Gminy Strzelce Opol-
skie,

- zasad i trybu udzielania osobom
fizycznym dotacji ze �rodków
Gminnego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
do kosztów przedsiêwziêæ zwi¹-
zanych z usuwaniem odpadów
niebezpiecznych zawieraj¹cych
azbest z terenu gminy Strzelce
Opolskie.

Bernadetta Tacica

Gazeta Prawna og³osi³a wyniki rankingu Europejska Gmina � Europej-
skie Miasto 2009.

W województwie opolskim pierwsze miejsce zajê³o Kolonowskie. Gra-
tulujemy! W�ród zdobywców wyró¿nieñ znalaz³y siê tak¿e Strzelce Opol-
skie.

Ranking wskazuje, któ-
re rejony w poszczególnych
województwach mog¹ siê
poszczyciæ najwiêkszymi
osi¹gniêciami w pozyskiwa-
niu �rodków unijnych. Bra-
ne s¹ pod uwagê wszystkie
programy pomocowe, któ-
rych beneficjentami s¹ za-
równo w³adze samorz¹do-
we, jak i przedsiêbiorstwa,
rolnicy i organizacje spo-
³eczne. Podstaw¹ do oceny
jest warto�æ przyznanej po-
mocy z UE, liczba realizo-
wanych projektów oraz
liczba mieszkañców. Dane
pochodz¹ z dokumentacji
Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego i obejmuj¹ umo-
wy podpisane do koñca
2008.

W rankingu Gazety
Prawnej, og³oszonym po raz
trzeci, nasza gmina zosta³a
wyró¿niona po raz pierw-
szy.

Henryk Czempiel

Strzelce
- �Europejska Gmina�

Gmina Strzelce Opolskie, jako jed-
na z blisko 1400 samorz¹dów, przy-
³¹czy³a siê do ogólnopolskiej kampa-
nii profilaktyczno � edukacyjnej
�SPRAWD� CZY TWOJE PICIE
JEST BEZPIECZNE?�. Uroczysta
inauguracja odby³a siê 7 kwietnia
2009r. w Sejmie Rzeczpospolitej Pol-
skiej. To pocz¹tek dzia³añ edukacyj-
nych z udzia³em ponad po³owy pol-
skich gmin.

Organizatorem kampanii jest pañ-
stwowa Agencja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych. Patronat obj¹³
Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biu-
ro �WIATOWEJ Organizacji Zdrowia
w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Ro-
dzinnych.

W³¹czaj¹c siê w tê kampaniê chce-
my zachêciæ ka¿dego mieszkañca na-
szej gminy do oceny w³asnego mode-
lu picia oraz do odpowiedzi na pyta-
nie czy moje picie jest bezpieczne?
Chcemy ostrzec przed zagro¿eniami,
jakie mog¹ pojawiæ siê w zwi¹zku z
piciem alkoholu.

Kampania adresowana jest do do-
ros³ych konsumentów napojów alko-
holowych � tak¿e do tych, którym
wydaje siê, ¿e pij¹ niewiele. Jej celem
jest ograniczenie liczby osób pij¹cych
ryzykownie i szkodliwie oraz prze-
kazanie wiedzy na temat szkód, jakie
wi¹¿¹ siê ze spo¿ywaniem alkoholu.
Z badañ przeprowadzonych przez
PARPA wynika, ze populacja osób
pij¹cych ryzykownie i szkodliwie

Kampania spo³eczna
�Sprawd�, czy Twoje picie

jest bezpieczne�

kszta³tuje siê w Polsce na poziomie
ok. 4 mln i jest tym samym ponad
cztery razy wiêksza ni¿ populacja
osób uzale¿nionych od alkoholu ( sza-
cowana na ok. 863 tys.)
Na potrzeby kampanii przygotowa-
no: spoty telewizyjne i radiowe, pla-
katy, ulotki edukacyjne, ksi¹¿ki i bro-
szury. Materia³y edukacyjne w naszej
Gminie trafi¹ do gabinetów lekarskich,
o�rodka pomocy spo³ecznej, szpita-
la, placówek o�wiatowych. Z infor-
macj¹ o konieczno�ci monitorowania
w³asnego wzoru picia chcemy dotrzeæ
do jak najwiêkszej liczby mieszkañ-
ców gminy. Dlatego do akcji przyst¹-
pili czynnie wolontariusze z M³odzie-
¿owego Klubu �Ruch Czystych Serc�,
którzy podczas Dni Ziemi Strzelec-
kiej rozdawali ulotki mieszkañcom
naszej Gminy. W ramach kampanii
planowane s¹ szkolenia sprzedawców
napojów alkoholowych.

Ponadto specjalny przekaz pro-
filaktyczny zostanie skierowany do
m³odzie¿y. Z my�l¹ o tej grupie doce-
lowej powsta³a strona internetowa
www.niebotak.pl, która pokazuje, ¿e
najbardziej bezpieczne dla osoby nie-
pe³noletniej jest zachowanie abstynen-
cji. Do szkó³ trafi, przygotowany
przez PARPA, scenariusz wywia-
dówki dla rodziców oraz scenariusz
zajêæ profilaktycznych. Planujemy
tak¿e edukacjê rodziców i uczniów w
formie spotkañ z pedagogami szkol-
nymi.
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