
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY 

OBSZAR WSI PODLESIE 

Projekt "Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach" 

7 września 2022 r. 



OBSZAR OBJĘTY PLANEM 

cały obręb ewidencyjny Podlesie 

 – 748 ha 



PROCEDURA UCHWALENIA PLANU 

1. Uchwała Nr XXVIII/278/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Podlesie 

2. Zawiadomienie instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzania planu 

3. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu [składanie wniosków do 13 września  

2021 r., w terminie wpłynęło 11 wniosków] 

A. Spotkanie konsultacyjne – 15 czerwca 2022 

4. Sporządzanie wstępnej koncepcji projektu planu 

B. Spotkanie konsultacyjne – 7 września 2022 

5. Sporządzenie projektu planu 

6. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

7. Wystąpienie o uzgodnienia i opinie projektu planu 

8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną 

9. Rozpatrzenie uwag – ewentualne zmiany w projekcie i ponowienie procedury 

10. Przekazanie projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem przedłożenia do uchwalenia  

11. Uchwalenie planu przez Radę Miejską w Głuchołazach 

12. Ocena zgodności z przepisami prawnymi uchwalonego planu przez Wojewodę Opolskiego 



WNIOSKI 

Spotkanie konsultacyjne – 15 czerwca 2022 

 

Termin składania wniosków – 15 lipca 2022 

 

 

20 WNIOSKÓW 

 

 



OBECNY STAN 

PLANISTYCZNY 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Głuchołazy – przyjęte 27 maja 2020 r. 

1. RMU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa i 

zagrodowa 

2. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

3. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

4. MU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa 

5. UK – zabudowa obiektów sakralnych 

6. UT – zabudowa usług turystyki 

7. RM – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolniczych 

8. P,U – zabudowa produkcyjna i usługowa 

9. ZC – cmentarze  

10. ZP – zieleń urządzona 

11. ZL – lasy  

12. R – tereny rolne 

 



UWARUNKOWANIA 

PRZYRODNICZE 

cała miejscowość położona jest w Parku 

Krajobrazowym Góry Opawskie 

1. Plan Ochrony Parku Krajobrazowego 

1. Nakazy, zakazy 

2. Strefy realizacji działań ochronnych 

3. Strefy ochrony kulturowej 

4. Ustalenia dla studium i planów 

miejscowych (w tym m.in..: wielkość 

działek budowlanych, udział 

powierzchni biologicznie czynnej, 

wysokość nowej zabudowy) 

2. BS – strefa utrzymania istniejącego 

sposobu użytkowania terenu 

 (zachowanie krajobrazu leśnego, 

rolniczego, terenów otwartych) 

2. BK – strefa zmiany istniejącego stanu 

środowiska przyrodniczego lub kulturowego 

poprzez wywołanie ukierunkowanych 

procesów 

 



OBECNY STAN 

PLANISTYCZNY 

2 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego 

 

- 2001 r. 

- 2013 r. (+ zmiana tekstowa z 2019 r.) 

 

Łącznie ok. 73 ha 



v1 v2 



v1 v2 



v1 v2 



v1 v2 



v1 v2 



KONCEPCJ A PLANU – dalsze ustalenia 

 

 

 

• Linie zabudowy 

• Tekst planu 

 

• zakaz lokalizacji zabudowy w formie 

szeregowej w granicach Parku 

Krajobrazowego „Góry Opawskie” 

• zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej w granicach 

Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”; 

 

 



KONCEPCJ A PLANU – dalsze ustalenia 

 

 

 

W istniejącej zwartej zabudowie 

• Powierzchnia zabudowy - max. 60% 

• Powierzchnia biologicznie czynna - min. 35% 

Poza istniejącą zwartą zabudową 

• Powierzchnia zabudowy - max. 30% 

• Powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% 



KONCEPCJ A PLANU – dalsze ustalenia 

 

 

 

Maksymalna wysokość nowej zabudowy: 

• mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-

usługowej i letniskowej: 9 m; 

• Usługowej: 10 m; 

• budynków gospodarczych i garażowych w 

granicach: 5,5 m; 



KONCEPCJ A PLANU – dalsze ustalenia 

 

 

 

Powierzchnia nowo wydzielanych działek 

budowlanych: 

• dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w 

granicach Parku Krajobrazowego „Góry 

Opawskie” – 800 m2; 

• dla zabudowy zagrodowej – 3000 m kw; 

• dla zabudowy usługowej – 400 m kw.; 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


