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Brzeg, 8 października 2018 r. 
 

 
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej  
w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., 

Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej 
Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r.,  

dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów  
w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego. 

 
Do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie 

Uchwały Nr XXXIII/417/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja  
2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej 
Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r., dla obszaru  
w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach  
ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego. 
Konieczność sporządzenia niniejszego planu miejscowego wynika przede wszystkim z utworzenia Parku Kulturowego 
„Książęce Miasto Brzeg”, uchwałą Nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r., do czego obliguje art. 16 ust. 6 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto sporządzenie planu ma na celu 
uregulowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej tego obszaru, dostosowanie jego zapisów do aktualnych wymagań 
prawnych (część obowiązujących dotychczas na tym obszarze planów miejscowych nie spełnia wymagań ustawowych) 
oraz ułatwienie procesów inwestycyjnych. 
Ustalenia planu realizują wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), uwzględniając: 

• wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez ustalenie przeznaczeń terenów  
oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w sposób przeważnie sankcjonujący istniejący stan zagospodarowania  
oraz harmonizujący ze stanem faktycznym zarówno samego obszaru planu, jak i jego sąsiedztwa, zgodnie 
uwarunkowaniami przyrodniczymi, funkcjonalnymi i zapisami studium. Projekt miejscowego planu przeznacza 
przedmiotowy obszar przede wszystkim pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym z uzupełniającą bądź 
równoważną funkcją usługową), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym z równoważną funkcją usługową), 
różnego rodzaju usługi (w tym m.in. usługi publiczne, sportu i rekreacji oraz tereny usługowo-parkowe  
lub usługowo-parkingowe), obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową, „tereny otwarte”  
(tj. zieleni leśnej i parkowej oraz wód), tereny infrastruktury technicznej (w tym związane z produkcją energii  
ze źródeł odnawialnych w zakresie hydroenergii) oraz tereny komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej  
i kolejowej. Część wprowadzonych przeznaczeń sankcjonuje stan faktyczny, pozostałe zostały wprowadzone  
na zasadzie uzupełnienia i „dogęszczenia” istniejącego zagospodarowania. 

W granicach obszaru opracowania obowiązują cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
przyjęte następującymi uchwałami Rady Miejskiej Brzegu: Nr XVIII/142/03 z dnia 19 grudnia 2003 r.,  
Nr IX/55/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr LIV/372/14 z dnia 30 maja 2014 r. oraz Nr VII/25/11 z dnia 4 marca  
2011 r. Przedmiotowy projekt wprowadza względem ww. opracowań korekty w zakresie przestrzennego zasięgu 
niektórych przeznaczeń terenów oraz bardziej precyzyjnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu (m.in. wskaźnik intensywności zabudowy dla wszystkich przeznaczeń 
dopuszczających zabudowę), co pozwoli na racjonalne gospodarowanie przestrzenią w oparciu o wymagania ładu 
przestrzennego;   
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• walory architektoniczne i krajobrazowe – w granicach obszaru planu wyróżnia się ruchome i nieruchome zabytki  
o wysokich walorach architektonicznych, ujęte w rejestrze zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków (gez) – są to 
budynki (część z nich wraz z otoczeniem) oraz obiekty punktowe, liniowe i inne. Istotny wpływ na krajobraz mają 
również wpisane do rejestru zabytków obszary, w tym staromiejski układ urbanistyczny, fortyfikacje miejskie,  
czy tereny zielone (m.in. parki miejskie). Większość analizowanego planu znajduje się w zasięgu Parku 
Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” (Uch. Nr XXV/277/16 z dn. 28 października 2016 r.), obejmującego swoim 
zasięgiem najbardziej wartościowe obszary przestrzeni miejskiej (w tym większość ww. budynków, obiektów  
i obszarów), mającego na celu m.in. ochronę kulturowego krajobrazu Brzegu. Wszystkie elementy o wartości 
architektonicznej lub krajobrazowej zostały uwzględnione w procesie projektowym, poprzez ich wykazanie  
oraz wprowadzenie odpowiednich, mających na celu ich ochronę ustaleń, jak również zaproponowanie 
poszczególnych przeznaczeń terenów, czy określenie – wpływających również na krajobraz – właściwych 
parametrów i wskaźników zabudowy. 

Dla przedmiotowego obszaru nie sporządzono dotąd audytu krajobrazowego określającego krajobrazy 
priorytetowe oraz wnioski i rekomendacje wynikające z jego rozstrzygnięć, w związku z czym w planie  
nie wprowadzono ustaleń w tym zakresie. 

• wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – plan 
wprowadza ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (m.in. zakaz lokalizowania 
usług, których działalność może powodować ponadnormatywną uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której 
inwestor posiada prawo do jej dysponowania, czy zapisy dotyczące ochrony przed hałasem) oraz w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych, mając na względzie środowisko naturalne, w tym zasoby wodne. Uwzględnia również 
występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest niskie. 

W granicach planu znajduje się obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz dwadzieścia pomników przyrody  
(w tym jeden pomnik w postaci alei dziesięciu drzew). Wszystkie ww. elementy zostały wzięte pod uwagę  
w procesie projektowym, poprzez ich wykazanie oraz nakaz uwzględnienia wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych. 

Na przedmiotowym obszarze występuje leśny użytek gruntowy, który z uwagi na przeznaczenie go pod ZL (teren 
lasu) nie wymaga przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  
W granicach planu nie wyróżnia się gruntów rolnych. 

Plan  ustala  minimalny   udział   powierzchni   biologicznie  czynnej  (pbc) w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – w zależności od przeznaczenia – dla terenów z możliwością realizacji zabudowy na poziomie 0% -
50%. Pbc równa 0% wynika ze stanu faktycznego. Zaznaczyć należy, że  obszar planu obejmuje tereny silnie 
zainwestowane, gdzie w wielu przypadkach zabudowa zajmuje już całą powierzchnię działki. Pozostałe wartości 
dotyczące terenów zurbanizowanych można uznać za mające nieznaczny  pozytywny  wpływ na środowisko 
przyrodnicze, jednak pozostawienie wolnych od zabudowy przestrzeni nawet w niewielkim zakresie wpłynie 
korzystnie na zasoby naturalne oraz różnorodność biologiczną analizowanego obszaru i jest elementem 
nieodzownym do funkcjonowania środowiska jako układu ekologicznego. Jednocześnie plan wyznacza granice 
stref koncentracji powierzchni biologicznie czynnej oraz tereny otwarte (tj. zieleni i wód) o ww. wskaźnikach  
z zakresu 50% - 90%, składające się na system „obszarów zielonych” całego miasta; 

• wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w granicach obszaru 
planu występują ruchome i nieruchome zabytki ujęte w rejestrze zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków (gez) 
– są to: budynki (część z nich wraz z otoczeniem), obiekty: punktowe, liniowe i inne oraz obszary, w tym 
staromiejski układ urbanistyczny, fortyfikacje miejskie, czy tereny zielone (m.in. parki miejskie). Dodatkowo 
wyróżnia się istniejące stanowiska archeologiczne oraz Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”.  Wszystkie ww. 
elementy zostały uwzględnione w procesie projektowym, poprzez ich wykazanie oraz wprowadzenie odpowiednich 
ustaleń, mających na celu ich ochronę. Dodatkowo plan wyznacza do ochrony prawem miejscowym, składającą 
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się z pięciu niezależnych obszarów strefę B-ochrony konserwatorskiej. 

Realizacja planu nie wpłynie w sposób negatywny również na zabytki oraz dobra kultury współczesnej znajdujące 
się poza jego granicami;  

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – 
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, plan miejscowy wprowadza szereg ustaleń z zakresu ochrony 
środowiska, m.in. nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane zgodnie z przepisami 
odrębnymi, zakaz lokalizowania usług, których działalność może spowodować ponadnormatywną uciążliwość 
wykraczającą poza działkę względem której inwestor posiada prawo do dysponowania, czy nakaz uwzględnienia 
maksymalnego – dopuszczalnego poziomu hałasu w sposób zgodny z przepisami odrębnymi jak dla: terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (MW, U-MZ), terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN, MW-MN), terenów mieszkaniowo – usługowych (MW/U, MW-U, MW-U-KSg, 
MN-U) oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (US). Wprowadza również odpowiednie ustalenia dotyczące 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, m.in. nakaz 
uwzględnienia wymogów odpowiedniej uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia  
na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Na obszarze planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszar, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie. Nie występują natomiast tereny górnicze oraz tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Informacje w tym zakresie zostały zawarte na rysunku oraz w części 
tekstowej planu. Wszystkie powyższe ustalenia mają na uwadze bezpieczeństwo ludzi i ich mienia.  

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych, plan nakazuje zapewnienie miejsc 
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenach dróg publicznych, w strefach 
zamieszkania oraz w strefach ruchu w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi, natomiast na terenach pozostałych,  
dla których przewidziane są miejsca do parkowania – w analogicznej ilości jw. Plan nie wprowadza żadnych 
ograniczeń uniemożliwiających realizację rozwiązań architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;  

• walory ekonomiczne przestrzeni – przedmiotowy plan obejmuje obszar silnie zurbanizowany, zatem nowa 
zabudowa będzie możliwa przede wszystkim na zasadzie uzupełnienia i „dogęszczenia” istniejącej.  Posiada 
dostęp do infrastruktury technicznej, w tym do dróg publicznych i nie przewiduje wprowadzenia zupełnie nowych 
odcinków komunikacji. Rozwiązania zawarte w planie spełniają oczekiwania społeczne, umożliwiając  
na analizowanym terenie zarówno zamieszkanie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej, tym samym 
przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta; 

• prawo własności – ustalenia planu umożliwiają zabudowę i zagospodarowanie jego obszaru w sposób zgodny  
z oczekiwaniem ich właścicieli, wyznaczając jednocześnie granice korzystania z nieruchomości, poprzez między 
innymi postanowienia co do przeznaczenia terenu, czy zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  
jak również parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – plan miejscowy uwzględnia występowanie wojskowego terenu 
zamkniętego ustalając wyłącznie jego granice. Nie ustala się strefy ochronnej tego terenu; 

• potrzeby interesu publicznego – plan miejscowy uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez wyznaczenie 
przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w postaci: dróg publicznych, zabudowy usługowej (P1.U), parkingu 
powierzchniowego (I1.KSp), parkingu lub wydzielonego placu (M12.KSp-KP), terenów wydzielonych placów  
oraz terenów zieleni urządzonej (z wykluczeniem H1.ZP, H16.ZP). Również pozostałe tereny zieleni urządzonej 
oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych, czy lasu zaspokajają potrzebę zabezpieczenia przestrzeni 
pełniących funkcje przyrodnicze, wpływających pozytywnie na jakość życia ogółu mieszkańców. Usługi publiczne 
będą możliwe do realizacji także na pozostałych terenach dopuszczających funkcję usługową; 

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – plan 
miejscowy dopuszcza lokalizowanie budowli infrastruktury technicznej, co zostało zapisane w ustaleniach 
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szczegółowych dla poszczególnych terenów oraz zabezpiecza tereny infrastruktury elektroenergetycznej  
i kanalizacyjnej. Nie ogranicza rozwoju sieci szerokopasmowych; 

• zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  
w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – organ sporządzający niniejszy plan zapewnił udział 
społeczeństwu w opracowywaniu jego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez ogłoszenie 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
umożliwienie składania wniosków w ramach procedury planistycznej, jak również ogłoszenie o wyłożeniu projektu 
planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, o dyskusji publicznej oraz umożliwienie 
składania uwag. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów miejscowych wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, następnie o wyłożeniu do publicznego wglądu, udostępniane były na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeg. Uwagi do projektu planu mogą być składane za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem 
zaufanym, natomiast uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko - za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

• zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 
Uchwałę Nr XXXIII/417/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu  
z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 
Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. 
oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku 
Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy 
Młyńskiej i Placu Drzewnego, Rada Miejska Brzegu podjęła dnia 30 czerwca 2017 r. 

Następnie, zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Brzegu kolejno: 
 ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  

ww. zmiany planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, określając formę, miejsce i termin 
składania wniosków do planu; 

 zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planów miejscowych  
oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;  

 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania  
na środowisko; 

 rozpatrzył złożone wnioski; 
 sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 
 przedłożył projekt planu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania; 
 otrzymał pozytywną opinię Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
 przekazał projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko instytucjom i organom właściwym  

do opiniowania i uzgadniania; 
 w toku opiniowania i uzgadniani do projektu planu zostały wprowadzone stosowne zmiany; 
 ogłosił o wyłożeniu od 11 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. projektu zmiany planów wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia oraz o dyskusji 
publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, podając jej termin, godzinę i miejsce, jak również 
wyznaczył termin do 23 listopada 2018 r., w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania  
na środowisko. 

Prace związane ze sporządzeniem niniejszej zmiany planów miejscowych oraz skompletowaniem dokumentacji 
planistycznej nie zostały jeszcze zakończone. 

• Zakres zmian wprowadzonych do projektu planu w toku opiniowania i uzgadniania. 
 W wyniku wykazania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska braku formy ochrony przyrody NATURA 



5 
 

2000 w granicach planu, została ona usunięta. 
 W wyniku wniesionych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wątpliwości odbyło się robocze 

spotkanie z przedstawicielami organu, w wyniku którego wyjaśniono kwestie zastosowanego nazewnictwa  
w projekcie planu w relacji do prawa budowalnego oraz wypracowano zakres zmian, który został wprowadzony  
do projektu planu. 

 W wyniku braku uzgodnienia wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w toku spotkań i korespondencji roboczej  
z przedstawicielami ww. organu, a także ważąc interes wszystkich stron oraz koniczność sporządzenia projektu 
planu odpowiadającego wymogom formalnym i jednoznacznego w swej istocie pod względem prawnym, organ 
sporządzający projekt planu wprowadził do jego treści stosowne zmiany. Ich generalna istota polega  
na minimalizowaniu negatywnych – materialnych i społecznych skutków powodzi. Wprowadzono zatem ustalenia, 
które uniemożliwiają lokalizację kondygnacji przeznczonych na stały i czasowy pobyt ludzi poniżej głębokości 
zalewu Q1% według map zagrożenia powodziowego – MZP, które są publicznie dostępne oraz ustalenia 
nakazujące na etapie procesu inwestycyjnego stosowanie technologii chroniącej obiekty budowlane  
przed uszkodzeniami w wyniku działania na te obiekty dodatkowych obciążeń w czasie powodzi. Pakiet obostrzeń 
stanowi zatem instrument prawny, który z jednej strony w sposób jednoznaczny określa konieczność wynoszenia 
ww. kondygnacji ponad konkretny poziom terenu – uniemożliwiając ich zalanie wodami powodziowymi  
oraz konieczność stosowania technologii chroniących obiekty budowlane. Są to zapisy, które mają również 
kluczowe znaczenie na etapie zbywania nieruchomości, tak żeby przyszły inwestor miał jasność,  
co do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na etapie przyszłej inwestycji. Powołanie się na mapy 
zagrożenia powodziowego MZP mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ich dynamicznego „kształtu”  
w zakresie skutków modelowań matematycznych (zasięgów zagrożenia powodziowego oraz głębokości zalewów). 
Obecnie oraz w przyszłości mapy są i będą w przeglądzie, na dzień dzisiejszy przyjęto nowe założenia  
z uwzględnieniem nowych rozwiązań technicznych mających wpływ na ostateczny kształt obszarów zagrożonych 
wodami powodziowymi (prace w tym zakresie trwają, wstępnie zostaną zakończone w 2019 r.). Zatem powołanie 
się aktu prawa miejscowego na ww. mapy daje mu możliwość utrzymania swoistego – racjonalnego 
uniwersalizmu.  W zależności od czasu konsumpcji planu inwestor będzie mógł zastosować aktualne warunki 
zagrożenia powodzią, w zakresie głębokości zalewów, bez konieczności zmiany planu (w tym wypadku całego  
z racji jego sporządzenia dla obszaru parku kulturowego).  Należy ponadto zaznaczyć, że ostateczne – 
szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania jakie inwestor będzie musiał spełnić, zostaną wykazane  
na etapie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji. 
Mapy zagrożenia powodziowego MZP i mapy ryzyka powodziowego MRP zostały sporządzone w oparciu  
o następujące akty prawne: 
1. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa); 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra 

administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania 
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104). 

 Ponadto do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zostało przesłane wyjaśnienie w sprawie materiałów 
geodezyjnych, jakie zostały wykorzystane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

• potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – plan miejscowy ustala 
zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych oraz odprowadzeni wód opadowych  
i roztopowych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Powyższe ustalenia mają na celu ochronę zasobów 
wodnych; 

 
Ustalając przeznaczenia terenów organ wyważył interes publiczny i interesy prywatne, zmierzające tak do ochrony 

istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy 
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ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Analizowane opracowanie uwzględnia potrzeby interesu publicznego  
poprzez wprowadzenie przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również możliwość realizacji usług publicznych także w ramach 
pozostałych przeznaczeń dopuszczających funkcję usługową, czy dodatkowe zabezpieczenie terenów pełniących 
funkcję przyrodniczą (ZP, ZL, WS), wpływających pozytywnie na jakość życia ogółu mieszkańców. Zaprojektowane 
rozwiązania pozostają w zgodzie z oczekiwaniami inwestorów oraz miasta, umożliwiając zabudowę i zagospodarowanie 
nieruchomości na cele m.in. mieszkaniowe, usługowe oraz produkcyjne, składowe i magazynowe lub usługowe. Analizy 
ekonomiczne, środowiskowe (opracowanie ekofizjograficzne) oraz społeczne wskazują na słuszność przyjętych  
w miejscowym planie rozwiązań.  

Teren objęty planem obejmuje obszar o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, a powstająca 
tu zabudowa będzie uzupełniała i „dogęszczała” istniejącą, co spełnia warunek minimalizowania transportochłonności 
układu przestrzennego oraz daje użytkownikom możliwość korzystania z publicznego transportu zbiorowego. System 
autobusowej komunikacji miejskiej realizuje PKS w Brzegu Sp. z o.o. z licznymi przystankami autobusowymi  
oraz dworcem autobusowym PKS przy Placu Dworcowym. W pobliżu zlokalizowany jest również dworzec PKP, 
obsługujący połączenia w kierunku Wrocławia oraz Opola; 

W zakresie ułatwienia przemieszczania się pieszych i rowerzystów plan miejscowy wprowadza tereny komunikacji 
pieszo-rowerowej. Jego ustalenia nie wykluczają możliwości wprowadzania rozwiązań ułatwiających przemieszczanie 
się pieszych i rowerzystów również na innych terenach, w tym w liniach rozgraniczających dróg; 

Stwierdza się zgodność ustaleń planu z wynikami analizy w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Brzeg, przyjętej uchwałą Nr LVI/394/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. Opracowanie to za częściowo 
nieaktualny w zakresie obowiązujących przepisów prawa uznaje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, 
przyjęty Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. i zmieniony Uchwałą  
Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. Pozostałe opracowania określa jako aktualne, jednak 
analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp wykazała bardzo wysoki priorytet dla obszaru nr 9, 
obejmującego ścisłe centrum miasta oraz wysoki dla obszaru 11, w rejonie ulic Piastowskiej, Łokietka, Fabrycznej i linii 
kolejowej. Ww. tereny obejmują przeważający odsetek terenu planu, będącego przedmiotem niniejszego uzasadnienia. 
W jego granicach znajdują się nieruchomości, dla których w ostatnich latach zostały złożone wnioski określone jako 
niezgodne z ustaleniami obowiązujących planów, co świadczy o potrzebie wprowadzenia kompleksowych zmian i było 
brane pod uwagę również podczas wyznaczania ww. obszarów priorytetowych. 

Należy także zaznaczyć, że konieczność sporządzenia niniejszego planu miejscowego wynika z utworzenia Parku 
Kulturowego "Książęce Miasto Brzeg”, uchwałą Nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r., do czego obliguje art. 16 
ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Analiza w sprawie oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brzeg, wykonana w 2014r. nie uwzględniała powyższego uwarunkowania. 

Wobec powyższego stwierdza się, że Burmistrz Brzegu przystępując do przedmiotowej zmiany planów  
nie naruszył wniosków wynikających z uchwały Nr LVI/394/14 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Brzeg w oparciu o opracowanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Brzeg od 2010 r. do 2014 r.” 

Wpływ uchwalenia planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet miasta. Źródłem dochodów do budżetu 
miasta są i będą wpływy z tytułu podatku od budynków i gruntów. Obszar planu jest już intensywnie zabudowany,  
a w miarę rozwoju nowej zabudowy wpływy te będą ulegać zwiększeniu, choć w stosunkowo niewielkim stopniu z uwagi 
nieznaczny odsetek terenów przeznaczonych do zainwestowania. Ponadto prognozuje się dochody ze sprzedaży 
nieruchomości miasta oraz renty planistycznej. Nie przewiduje się wpływów z tytułu opłat alianckich (tereny są uzbrojone 
oraz brak nieruchomości mogących ulec podziałowi, który skutkowałby wzrostem wartości nieruchomości). Na obszarze 
planu zakłada się następujące inwestycje obciążające budżet miasta: budowę placu publicznego, ciągu pieszo-
rowerowego, przebudowę skrzyżowania w rejonie Placu Koszarowego, ul. Franciszka Krzyszowica oraz ul. Polskiej. 
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Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazała, że wartość wskaźnika ekonomicznego NPV (służącego 
ocenie ekonomicznej inwestycji) jest dodatnia, co oznacza że uchwalenie planu i realizacja jego ustaleń przyniesie zyski 
finansowe. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada 
gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag  
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
załączniki do uchwały. 

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


