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1. WPROWADZENIE  
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Oceny aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy 
Gierałtowice za okres od stycznia 2011r. do sierpnia 2014 r. 

 
1.2. Podstawa formalna opracowania 
Podstawą formalną opracowania jest umowa nr I/194/PP/003/2014 z dnia 18 sierpnia 

2014r.  zawarta pomiędzy:  Gminą Gierałtowice 
a  
Przedsiębiorstwem Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „TERPLAN”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 6/7 wpisanym do KRS pod nr 
0000121817, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód o kapitale zakładowym  
w wysokości: 50.310,00 zł, posiadającym NIP 634-012-90-90. 
 
1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 
Podstawą merytoryczną opracowania są wymogi ustawowe art. 32 i 33 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 
2012, poz. 647 z późn. zm.). 

 
1.4. Cel opracowania  
Ustawodawca w art. 32 ust. 1 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. stwierdza, że „W celu oceny aktualności studium 
i planów miejscowych 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.” 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Wójt dokonuje oceny, co najmniej raz w czasie kadencji 
Rady Gminy. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
pozwala prowadzić politykę przestrzenną w oparciu o plan miejscowy lub w oparciu  
o decyzje ustalające warunki zabudowy i decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu 
publicznego. 
Jest, zatem niezbędne dokonanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz dokumentów planistycznych w gminie, pod kątem ich obligatoryjności, aktualności  
i zgodności z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz sformułowanie wniosków  
w zakresie: 

 konieczności i zakresu przestrzennego opracowania zmiany „Studium 
uwarunkowań ...”. 

 konieczności i zakresu przestrzennego opracowania nowych planów 
miejscowych. 
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1.5. Zakres opracowania 
Ocenę aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice przeprowadzono biorąc pod uwagę: 

 wymogi stawiane w art. 10 i art.15 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z  
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233)  
i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (DZ.U nr 164 poz.1587); 

 obowiązujące ustawy i rozporządzenia; 
 dokumenty i opracowania dotyczące Gminy Gierałtowice; 
 wnioski o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego złożone w okresie 
od 2011r. do 2014r.; 

 decyzje o pozwoleniu na budowę za okres od stycznia 2011r. do sierpnia 2014r. 
 

1.6. Tryb formalny opracowania 
Po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej wyniki niniejszej analizy Wójt Gminy Gierałtowice przekazuje Radzie 
Gminy wraz z wnioskami o uznaniu za aktualne bądź nieaktualne w całości lub części 
obowiązujących dokumentów planistycznych („Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego”) oraz wskazuje niezbędne działania w zakresie,  
o którym mowa w art. 27 ustawy. 
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy „Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność 
projektu studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów  art. 
10 ust. 1 i 2, art. 15  oraz art. 16 ust. 1, a także określa potrzeby zmian planów 
miejscowych i  „studium”, jeśli potrzeba takiej zmiany wynikałaby ze zmian ustawowych 
lub innych uwarunkowań. 
Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
aktualności „studium” i planów miejscowych, a w razie uznania ich za nieaktualne 
podejmuje działania określone w art. 27 ustawy. 
W wyniku przeprowadzonej oceny Wójt Gminy Gierałtowice przedstawia wieloletni 
program aktualizacji bądź sporządzania Studium i planów miejscowych. 

 

1.7.  Położenie i powiązania gminy1 

Gmina Gierałtowice położona jest w północno-zachodniej części województwa 
śląskiego, w powiecie gliwickim. 
Gmina Gierałtowice graniczy z następującymi gminami:  

 od północnego – wschodu: Zabrze oraz Ruda Śląska,  

 od południowego – wschodu i wschodu: Mikołów,  

 od południa – Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny,  

 od południowego – zachodu i zachodu: Knurów,  

                                                 
1
 Wg. Projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenia gminy Gierałtowice. Część „1” – 

Uwarunkowania  zagospodarowania przestrzennego ” z  2014r. 
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 od północnego – zachodu i zachodu: Gliwice.  
Strukturę osadniczą gminy Gierałtowice tworzą cztery sołectwa: Gierałtowice, 
Przyszowice, Paniówki i Chudów. Są to jednostki osadnicze o charakterze 
zurbanizowanych wsi i zwartym układzie zabudowy typu podmiejskiego. 
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa śląskiego gmina Gierałtowice 
położona jest:  

 w strefie zurbanizowanej Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, o predyspozycjach 
dla rozwoju usług, mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości oraz do 
kształtowania miejskich struktur osadniczych, w szczególności poprzez 
organizację w układzie urbanistyczno-architektonicznym centrum obsługi 
ludności, aktywności publicznej i tożsamości kulturowej;  

 w obszarze bezpośrednich i silnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz 
komunikacyjnych z miastami Gliwice i Zabrze o funkcjach metropolitalnych;  

 formalnie gmina Gierałtowice związana jest z ośrodkiem ponadregionalnym – 
miastem wojewódzkim Katowice, gdzie zlokalizowane są siedziby urzędów 
centralnych i regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego oraz 
miastem powiatowym Gliwice.  

 
1.8. Ocena faktycznego zainwestowania terenu2 
Bilans terenów zgodnie z projektem nowej edycji „Studium.............”przedstawia się 
następująco: największy udział w powierzchni gminy tj. 68,3% mają grunty rolne, łąki 
i pastwiska. Tereny budowlane, drogi i tereny kolejowe zajmują 16,2% powierzchni 
gminy, natomiast lasy i zadrzewienia zajmują jedynie 11% powierzchni gminy. 
Biorąc pod uwagę istniejący stan zagospodarowania gminy, zgodnie z inwentaryzacją 
terenu sporządzoną na etapie opracowania studium, to powierzchnia terenów 
zainwestowanych zajmuje 366 ha, co stanowi niespełna 10% powierzchni gminy. 
Niezainwestowane tereny, wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące rezerwę pod zabudowę zajmują ok. 906 
ha. W projekcie studium wyznaczono dodatkowo ok. 316 ha nowych terenów 
przeznaczonych pod różne rodzaje zabudowy. W sumie rezerwa terenów zajmuje ok. 
1222 ha, co stanowi ok.32% powierzchni gminy. 
 

2. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY 
GIERAŁTOWICE 

 
2.1. Analiza aktualnego stanu realizacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. 
 
Ocenę aktualnego stanu realizacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego opracowano na podstawie analizy wydanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach pozwoleń na budowę w latach 2011 – 2014. W analizowanym 
okresie wydano łącznie 954 pozwoleń na budowę.  

W celu usystematyzowania wydanych w tym czasie pozwoleń na budowę, 
podzielono je na 4 kategorie (tab. 1. do 4) oraz podzielono na każde z 4 sołectw gminy 
Gierałtowice. 

 

                                                 
2
 Wg. Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenia gminy Gierałtowice. Część „1” - Uwarunkowania  

zagospodarowania przestrzennego” z  2014r. 
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TABELA NR 1: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę -  Budowa, nadbudowa, 
przebudowa budynków mieszkalnych  

L.p. Rodzaj inwestycji* 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Razem 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

GIERAŁTOWICE 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze  

M 25 22 25 10 82 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

Mr 9 11 15 9 44 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbiórka obiektów 

Mrb 7 10 10 2 29 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - zabezpieczenie 
budynków na szkody górnicze 

Mg 4 0 7 10 21 

 Zabudowa siedliskowa  MR 0 0 0 2 2 

Razem 45 43 57 33 178 

CHUDÓW 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze  

M 16 23 13 16 68 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

Mr 2 4 3 2 11 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbiórka obiektów 

Mrb 3 2 5 2 12 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - zabezpieczenie 
budynków na szkody górnicze 

Mg 22 8 3 7 40 

 

Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbiórka obiektów; 
zabezpieczenie budynków na szkody 
górnicze 

Mrbg 0 0 1 0 1 

 Zabudowa siedliskowa  MR 1 0 1 0 2 

 
Zabudowa siedliskowa - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

MRr 1 0 0 0 1 

 
Zabudowa siedliskowa - rozbiórka 
obiektów 

MRrb 1 0 0 0 1 

Razem 46 37 26 27 136 

PANIÓWKI 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze  

M 25 27 26 14 92 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

Mr 5 4 2 4 15 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbiórka obiektów 

Mrb 3 3 3 0 9 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - zabezpieczenie 
budynków na szkody górnicze 

Mg 2 4 5 0 11 

 Zabudowa siedliskowa  MR 0 0 1 0 1 

 
Zabudowa siedliskowa - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

MRr 0 1 0 0 1 

 Budynki mieszkalno – usługowe  MU 0 2 0 0 2 

Razem 35 41 37 18 131 

PRZYSZOWICE 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze  

M 31 14 21 10 76 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbudowa, 

Mr 5 8 3 2 18 
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przebudowa, modernizacja 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - rozbiórka obiektów 

Mrb 2 4 5 2 13 

 
Budynki mieszkalne  
i gospodarcze - zabezpieczenie 
budynków na szkody górnicze 

Mg 5 1 4 0 10 

 Zabudowa siedliskowa  MR 0 1 3 2 6 

 
Zabudowa siedliskowa - rozbudowa, 
przebudowa, modernizacja 

MRr 0 1 0 0 1 

 Budynki mieszkalno – usługowe  MU 1 0 0 0 1 

 
Budynki mieszkalno – usługowe  
- rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja 

MUr 0 1 0 0 1 

Razem 44 30 36 16 126 

ŁĄCZNIE 170 151 156 94 571 

* Użyte w kol.2 tabeli symbole oznaczają przedmiot decyzji według wykazu decyzji, stanowiącego załącznik nr 1 do części 
II opracowania 
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TABELA NR 2: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę - Usługi, przemysł, obiekty 
publiczne 
L.p. Rodzaj inwestycji* 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Razem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

GIERAŁTOWICE 

 

Budynki produkcyjne -  
rozbiórka obiektów; 
zabezpieczenie budynków na 
szkody górnicze 

PUrbg 1 0 0 0 1 

 Budynki produkc.–usługowe PU 1 0 0 0 1 

 Budynki usługowe U 0 2 6 1 9 

 
Budynki usługowe -  
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja 

Ur 2 2 2 0 6 

Razem 4 4 8 1 17 

CHUDÓW 

 Budynki produkc.–usługowe PU 0 1 1 0 2 

 
Budynki produkc.–usługowe -  
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja 

PUr 0 1 0 0 1 

 
Budynki usługowe -   
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja 

Ur 0 0 0 1 1 

 
Budynki usługowe -   
rozbiórka obiektów 

Urb 0 0 1 0 1 

Razem 0 2 2 1 5 

PANIÓWKI 

 Budynki produkc.–usługowe PU 1 0 0 0 1 

 Budynki usługowe U 3 4 2 1 10 

 
Budynki usługowe -  
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja; 

Ur 1 2 1 0 4 

 Budynki mieszkalno – usługowe  MU 0 1 0 0 1 

Razem 5 7 3 1 16 

PRZYSZOWICE 

 Budynki produkc.–usługowe PU 3 0 4 0 7 

 Budynki usługowe U 0 4 3 1 8 

 
Budynki mieszkalno – usługowe  
- rozbiórka obiektów 

MUrb 0 0 1 0 1 

 
Budynki usługowe -  
rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja; 

Ur 2 2 1 0 5 

 
Urządzenia obsługi komunikacji 
samochodowej 

KS 1 0 0 0 1 

Razem 6 6 9 1 22 

ŁĄCZNIE 15 19 22 4 60 
* Użyte w kol.2 tabeli symbole oznaczają przedmiot decyzji według wykazu decyzji, stanowiącego załącznik nr 2 
do części II opracowania 
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TABELA NR 3: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę - Sieci infrastruktury technicznej, 
drogi 

L.p. Rodzaj inwestycji* 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Razem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

GIERAŁTOWICE 

 Infrastruktura techniczna I 9 8 16 0 33 

 
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Ir 
0 1 1 2 4 

 
Infrastruktura techniczna – 
rozbiórka; 

Irb 
0 0 1 1 2 

 Komunikacja K 8 3 7 2 20 

 
Komunikacja - remont, 
przebudowa; 

Kr 
0 0 1 1 2 

 

Komunikacja - remont, 
przebudowa;  
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Kr,Ir 

1 0 0 0 1 

Razem 18 12 26 6 62 

CHUDÓW 

 Infrastruktura techniczna I 7 6 14 0 27 

 
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Ir 
0 1 2 0 3 

 Komunikacja K 3 7 2 1 13 

 Komunikacja - rozbiórka; Krb 0 1 0 0 1 

 
Komunikacja; Infrastruktura 
techniczna 

K,I 
1 0 0 0 1 

 
Komunikacja - remont, 
przebudowa; 
Infrastruktura techniczna 

KrI 
0 1 0 0 1 

Razem 11 16 18 1 46 

PANIÓWKI 
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 Infrastruktura techniczna I 9 12 16 7 44 

 
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Ir 
2 3 0 0 5 

 
Infrastruktura techniczna – 
rozbiórka; 

Irb 
0 1 0 0 1 

 Komunikacja K 8 8 8 7 31 

 
Komunikacja; Infrastruktura 
techniczna 

K,I 
0 0 0 1 1 

Razem 19 24 24 15 82 

PRZYSZOWICE 

 Infrastruktura techniczna I 7 6 14 4 31 

 
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Ir 
1 0 4 0 5 

 Komunikacja K 11 11 5 12 39 

 
Komunikacja - remont, 
przebudowa; 

Kr 
0 0 1 0 1 

 
Komunikacja; Infrastruktura 
techniczna 

K,I 
1 2 0 0 3 

 

Komunikacja - remont, 
przebudowa;  
Infrastruktura techniczna - remont, 
przebudowa; 

Kr,Ir 

1 0 0 0 1 

Razem 21 19 24 16 80 

ŁĄCZNIE 69 71 92 38 270 

* Użyte w kol.2 tabeli symbole oznaczają przedmiot decyzji według wykazu decyzji, stanowiącego załącznik nr 3 do części II 
opracowania 
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TABELA NR 4: Wydane pozwolenia na budowę - Wewnętrzne instalacje gazowe 
L.p. Rodzaj inwestycji* 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Razem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

GIERAŁTOWICE 

 W budynkach mieszkalnych  Mi 4 5 7 2 18 

 
W budynkach mieszkalnych - 
przebudowa instalacji 

Mir 1 1 1 0 3 

Razem 5 6 8 2 21 

CHUDÓW 

 W budynkach mieszkalnych  Mi 2 4 2 1 9 

Razem 2 4 2 1 9 

PANIÓWKI 

 W budynkach mieszkalnych  Mi 5 3 2 1 11 

 
W budynkach mieszkaniowo 
- usługowych 

MUi 0 1 0 1 2 

 W budynkach usługowych  Ui 0 0 4 0 4 

Razem 5 4 6 2 17 

PRZYSZOWICE 

 W budynkach mieszkalnych  Mi 3 1 1 0 5 

 W budynkach usługowych  Ui 0 1 0 0 1 

Razem 3 2 1 0 6 

ŁĄCZNIE 15 16 17 5 53 
* Użyte w kol.2 tabeli symbole oznaczają przedmiot decyzji według wykazu decyzji, stanowiącego załącznik nr 4 do części 
II opracowania 
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2.2. Analiza wydanych pozwoleń na budowę w podziale na jednostki 
strukturalne w okresie od 2011r. do 2014r. 

 

W celu przeanalizowania rozkładu wydanych decyzji w odniesieniu do 
poszczególnych jednostek gminy Gierałtowice przyjęto podział na cztery sołectwa – 
Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów.. W odniesieniu do rozmieszczenia 
wydanych pozwoleń na budowę w granicach poszczególnych jednostek, znacząca 
większość decyzji o pozwoleniu na budowę została wydana dla sołectwa Gierałtowice. 
 

TABELA NR 5: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę, nadbudowę, przebudowę 
budynków mieszkalnych w latach 2011 - 2014 

Rodzaj Sołectwo 
Gierałtowice Chudów Paniówki Przyszowice 

Budowa, nadbudowa, 
przebudowa 
budynków 

mieszkalnych 

178 136 131 126 

Razem 178 136 131 126 

Gierałtowice

Chudów

Paniówki

Przyszowice

 
TABELA NR 6: Wydane decyzje o pozwoleniu  na budowę – usługi, przemysł, obiekty 
publiczne w latach 2011 – 2014 

Rodzaj Jednostka strukturalna 
Gierałtowice Chudów Paniówki Przyszowice 

usługi, przemysł, 
obiekty publiczne 

17 5 16 22 

Razem 17 5 16 22 
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Gierałtowice

Chudów

Paniówki

Przyszowice

 
TABELA NR 7: Wydane decyzje o pozwoleniu  na budowę sieci infrastruktury technicznej, dróg w 
latach 2011 – 2014 

Rodzaj Sołectwo 
Gierałtowice Chudów Paniówki Przyszowice 

sieci infrastruktury 
technicznej, drogi 

62 46 82 80 

Razem 62 46 82 80 
 

Gierałtowice

Chudów

Paniówki

Przyszowice

 
 
TABELA NR 8: Wydane decyzje dla wewnętrznych instalacji gazowych w latach 2011 – 2014 

Rodzaj Sołectwo 
Gierałtowice Chudów Paniówki Przyszowice 

wewnętrzne 
instalacje gazowe 

21 9 17 6 

Razem 21 9 17 6 
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Gierałtowice

Chudów

Paniówki

Przyszowice

 
2.3. Wnioski z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

Gierałtowice  w okresie od 2011r. do 2014r. 
 
W latach 2011 - 2014 wydano dla obszaru Gminy Gierałtowice łącznie 954 decyzji  
o pozwoleniu na budowę. Analizując wydane pozwolenia na budowę w latach 2011 – 
2014 największy ruch budowlany występuje w sołectwie Gierałtowice a w pozostałych 
sołectwach  poziom nowych  inwestycji jest  wyrównany. 
Najwięcej podjętych inwestycji dotyczyło: 

 Budowy nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych (M) – 318  
 Przebudowy, nadbudowy i remontów itp. budynków mieszkalnych, usługowych  

i innych (r) – 88 
 Budowy obiektów usługowych (U) i produkcyjno – usługowych (PU)– 17. 

Wydane w latach 2011 - 2014 decyzje o pozwoleniu na budowę: 
 są w większości zgodne z kierunkami zagospodarowania i polityką 

przestrzenną ustaloną w obowiązującym „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice” . 

 są zgodne z projektem nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice”. 

 są zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice. 

 niewielka część decyzji jest niezgodna z obowiązującym Studium, ale 
zgodna jest z obowiązującym planem i projektem nowej edycji Studium. 

Analizując wydane pozwolenia na budowę w latach 2011 – 2014 można zaobserwować 
duży napływ „nowych” mieszkańców z miast graniczących z gminą Gierałtowice.  
W poniższej tabeli zawarto porównanie, z jakich miast i jakich sołectwach najwięcej jest 
ludności napływowej. 

 
Adresy 

zamieszkania 
występujących o 

pozwolenie na 
budowę 

sołectwo Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice 

Chudów 24 0 0 1 

Gierałtowice 1 37 0 1 

Paniówki 1 0 44 1 

Przyszowice 1 0 1 45 

Ruda Śląska 16 1 7 3 

Zabrze 14 4 19 7 

Gliwice 2 11 3 15 
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Katowice 1 1 5 2 

Knurów 1 15 0 2 

Inne 7 12 15 8 
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Jak widać z w/w wykresu oprócz mieszkańców Gminy Gierałtowice, którzy realizują 
nowe inwestycje największe zainteresowanie mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza mają 
sołectwa Chudów i Paniówki. Spore zainteresowanie mieszkańców Gliwic ma sołectwo 
Przyszowice a mieszkańcy Knurowa osiadają w Gierałtowicach. Widać tez rosnące 
zainteresowanie Gminą mieszkańców Katowic oraz innych miast na Śląsku (Sosnowiec, 
Mikołów, Orzesze). 
 

3. SYTUACJA PLANISTYCZNA GMINY GIERAŁTOWICE 
 

3.1. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice. 

 
Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gierałtowice” przyjęte uchwałą XX/101/2000r. Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
29.06.2000r. sporządzone w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz.139) posiada jedną sporządzoną zmianę 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich”, 
która została zatwierdzona Uchwałą nr XIV/110/11 Rady Gminy w Gierałtowicach  
z dnia 29 listopada 2011r. Zmiana Studium opracowana dla terenu w Paniówkach 
dotyczyła przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową. 
Zakres uwarunkowań i ustaleń Studium w ustawie o pizp z 2003r. jest o wiele szerszy 
niż według poprzedniej ustawy. Nie powoduje to nieważności Studium zgodnie z art. 87 
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ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.cyt. „Art. 87, ust.1 Studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 
1995r. zachowują moc. 
W „Ocenie aktualności...” sporządzonej w październiku 2009r. stwierdzono, 
iż obowiązujące Studium wymaga aktualizacji obejmującej: 

1) uzupełnienie i zaktualizowanie problematyki „Studium”, zgodnie z oceną w pkt 6, 
2) dostosowanie zapisów „Studium” do nowych regulacji prawnych, 
3) uwzględnienie w ustaleniach „Studium” dotyczących zasad ochrony środowiska, 

uwarunkowań wynikających z opracowań ekofizjograficznych oraz przepisów  
z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 

4) uwzględnienie w ustaleniach „Studium” wniosków o zmianę przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów złożonych po uchwaleniu m.p.z.p., zgodnie  
z wynikami analizy wniosków  

5) aktualizację formy zapisu „Studium”, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, 
w sprawie wymaganego zakresu projektu studium w części tekstowej i graficznej 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących materiałów planistycznych, skali 
opracowań kartograficznych, stosownych oznaczeń nazewnictwa i standardów. 

W związku z powyższym Rada Gminy Gierałtowice podjęła uchwałę Nr IV/28/10 z dnia 
23 grudnia 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice”. 
Od 2011r.  trwają prace nad opracowaniem nowej edycji Studium. Przyjęte w niej 
kierunki zostały opisane w kolejnym punkcie. 
 
3.2. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gierałtowice – II Edycja  
 
Na podstawie uchwały inicjującej Rady Gminy Gierałtowice Nr IV/28/10 z dnia 23 
grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice” trwają prace nad 
opracowaniem nowej edycji Studium dla całej Gminy.  Nowe Studium opracowywane 
jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym ((Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). 
Kierunki rozwoju gminy opisane w części II Ustaleń Studium pn. ”Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” zgodne są z celami rozwoju zawartymi w Strategii 
rozwoju gminy Gierałtowice na lata 2005-2015.3 
W projekcie Studium określono cztery strefy polityki przestrzennej: 

A – strefę osadniczą, 
B – strefę produkcyjno-usługową, 
C – strefę rolniczą, 
D – strefę przyrodniczą. 

W Strefie osadniczej – A, istniejącej zabudowy i wskazanej do zabudowy 
wyznaczono tereny: 
1.Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczone na rysunku studium 
symbolem MU, pełniące funkcję mieszkaniową oraz usługową. 
2.Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usługowej 
oznaczone na rysunku studium symbolem MW/MN/U, pełniące funkcję mieszkaniową 
oraz usługową. 

                                                 
3
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice – Etap 2 – Projekt 

Studium. Czerwiec 2014r. IRM Kraków. 
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3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku studium symbolem U. 
4. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku studium symbolem MR, 
pełniące funkcje mieszkaniowe i gospodarcze związane z rolnictwem. 
5.Tereny usług publicznych oznaczonych na rysunku studium symbolem UP, obejmują 
główne zespoły usługowe.  
6.Tereny usług kultu religijnego oznaczone na rysunku studium symbolem UK. 
7. Tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku studium symbolem US. 
8.Tereny zieleni publicznej, urządzonej (parki, skwery) oznaczone na rysunku studium 
symbolem ZP.  
9. Tereny cmentarzy oznaczone na rysunku studium symbolem ZC. 
10. Tereny rodzinnych ogrodów działkowych oznaczone na rysunku studium symbolem 
ZD. 
11. Tereny komunikacji kolejowej oznaczone na rysunku studium symbolem KK. 
12. Tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku studium symbolem KDa. 
13. Tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku studium symbolem KDp. 
14. Tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku studium symbolem KD. 
15. Tereny oczyszczalni ścieków oznaczone na rysunku studium IK. 

 
W Strefie  produkcyjno-usługowej – B wyznaczono tereny: 
1. Tereny działalności produkcyjnej i usługowej oznaczone na rysunku studium 
symbolem PU, PU1, PU2, PU3, PU4. 
2.  Tereny obiektów produkcyjnych oznaczone na rysunku studium symbolem PP. 
 
W Strefie rolniczej – C wyznaczono tereny: 
1. Tereny rolnicze oznaczone na rysunku studium symbolem R 
 
W strefie przyrodniczej – D wyznaczono tereny: 
1. Tereny lasów oznaczone na rysunku studium symbolem ZL  
2. Tereny do zalesienia oznaczone na rysunku studium symbolem RL  
3. Tereny zieleni oznaczone na rysunku studium symbolem ZR. 
4. Obszary wód powierzchniowych, cieków, zbiorników wodnych, rowów, stawów 
oznaczone na rysunku studium symbolem WS i WS1 oraz symbolem graficznym. 
5. Tereny obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej oznaczone na 
rysunku studium symbolem WP. 
6. Tereny rekultywacji oznaczone na rysunku studium symbolem TR. 
 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art.9 ust.5), natomiast wywiera 
znaczący wpływ na kształt planów miejscowych. Ustalenia studium są wiążące przy 
sporządzaniu planów miejscowych a wójt musi je uwzględniać w projekcie planu (art.9 
ust.4). Uchwalenie studium umożliwia opracowanie i uchwalenie planów miejscowych: 
 obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu, na podstawie 

przepisów odrębnych, 
 obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plan. 
Uchwalając plan miejscowy rada gminy stwierdza, iż nie narusza on ustaleń studium. 
Jeżeli w studium wyznaczono obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
m.p.z.p. na podstawie przepisów odrębnych, gmina musi po upływie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie uchwały o zatwierdzeniu studium przystąpić do sporządzenia tych 
planów (art. 10 ust.3). Obowiązek powyższy dotyczy w szczególności: 

o obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i  planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gierałtowice 

 

 
Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „TERPLAN”   SPÓŁKA z o.o. 40-036 KATOWICE, ul. Wita Stwosza 6/7 20 

o obszarów przestrzeni publicznej, 
o obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 

Sporządzenie Studium weryfikuje również realność w bliskiej perspektywie, założeń 
polityki władz, obiektywnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań 
mieszkańców, także w zakresie bieżących działań inwestycyjnych. Umożliwia 
utworzenie gminnych zasobów nieruchomości niezbędnych do realizacji założonych 
kierunków polityki przestrzennej oraz celów i priorytetów rozwojowych gminy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego może również 
formułować postulaty i wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, wynikające z ochrony interesu gminy w skali regionalnej. W sytuacji 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części przepisów 
odrębnych wymagane jest zachowanie zgodności z obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 
3.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Gmina Gierałtowice charakteryzuje się 100% pokryciem terenu aktem prawa 
miejscowego, posiada sporządzony i obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 
kwietnia 2005r. 
Aktualna sytuacja planistyczna Gminy Gierałtowice: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Gierałtowice 
uchwałą nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 2005r. 
sporządzony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.  Nr 15 z 1999r. poz.139): 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego 
w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej - sporządzony na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.): 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg - 
sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.): 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl. - 
sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.): 

 
Analizując istniejące zainwestowanie terenu oraz nowe tereny przeznaczone  
w obowiązującym miejscowym planie pod zainwestowanie, zauważa się, iż władze 
gminy określając politykę przestrzenną w 2005 roku uwzględniły takie oczekiwania 
mieszkańców, które zachowują zasady zrównoważonego rozwoju i zachowują ład 
przestrzenny. Gmina rozwija się w sposób harmonijny. Te 3 niewielkie zmiany 
miejscowego planu a de facto nowe miejscowe plany dla fragmentów gminy miały za 
zadanie uszczegółowienie zapisów zawartych w planie z 2005r.  
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4. ANALIZA WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIAN DOKUMENTÓW   
PLANISTYCZNYCH 

 

4.1. Analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę planu bądź Studium 
złożonych w latach 2005- 2012. 

W wymienionym okresie do Wójta Gminy wpłynęło łącznie: 
 160 wniosków w latach  2005 -2010, 
 52 wnioski w roku 2011 po obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia 

nowej edycji Studium, 
 95 wniosków w roku 2011 po terminie zawartym w obwieszczeniu  

o przystąpieniu do sporządzenia nowej edycji Studium. 
Wyżej wymienione wnioski zostały przeanalizowanie na podstawie wykonanej w 2009 
roku oceny aktualności studium oraz opracowania ekofizjograficznego dla gminy 
Gierałtowice i rozstrzygnięte przez zespół autorski nowej edycji Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego na uwzględnione bądź nieuwzględnione 
i uwzględnione częściowo. 
Wnioski uwzględnione w całości lub w części znalazły swoje odwzorowanie na mapie 
Kierunków zagospodarowania przestrzennego nowej edycji Studium. 
Wnioski według tabeli będącej załącznikiem nr 2 do oceny zostały naniesione na 
rysunku Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nowej edycji Studium. 
 
4.2. Analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę planu złożonych w latach 

2011- 2014. 
 
W analizowanym okresie, tj. od 2011r. do 2014r., czyli w trakcie opracowywania nowej 
edycji Studium złożono 20 wniosków związanych ze zmianą planu miejscowego.  
Analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę planu złożonych w latach 2011- 2014 ma 
na celu określenie ich zgodności z obowiązującym studium, projektem Studium oraz 
obowiązującym mpzp i wskazanie ewentualnych obszarów, które wymagać będą 
zmiany. 
 

4.3. Przedmiot wniosków 
Na ogółem 20 złożonych wniosków, najwięcej dotyczyło przeznaczenia terenu pod: 
 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniowo- usługową – 11 
 zabudowę usługową, produkcyjno – usługową – 2 
 odnawialne źródła energii - 1 
 infrastrukturę komunikacyjną i techniczną – 4 
  
4.4. Rozpatrzenie wniosków 
1) Ogółem w latach 2011 – 2013 złożono łącznie 20 pism,  z czego 18 stanowiło 

wnioski o zmianę planu, jedno pismo stanowiło informację o zmianie statusu 

prawnego działek oraz pismo Rady Sołeckiej w Paniówkach, które odnosiło się do 

projektu ustaleń nowej edycji Studium. 

2) Przy analizowaniu wniosków wzięto pod uwagę ustalenia obowiązującego 

Studium, projekt nowej edycji „Studium” oraz obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

3) Biorąc pod uwagę projekt nowej edycji „Studium..” i analizując kierunki 

zagospodarowania przestrzennego w niej wyznaczone uwzględniono w całości 8 
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wniosków, które zlokalizowane są na terenach wyznaczonych do zabudowy.  

W niewielkiej części ich przedmiot przeznaczenia jest zgodny  z obowiązującymi 

planami zagospodarowania przestrzennego.  

W większości jednak uwzględnienie wniosków skutkuje koniecznością  

sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu  

o  nową Edycję „Studium”.  

4) Biorąc pod uwagę projekt nowej edycji Studium i analizując kierunki 

zagospodarowania przestrzennego w niej wyznaczone w części uwzględniono 6 

wniosków. Wnioski uwzględniono w części działek znajdujących w obszarach 

zabudowy wyznaczonych w nowej edycji „Studium...”, pozostałe części działek 

znajdowały się na terenach wyłączonych z zabudowy, bądź terenach korytarzy 

sieci infrastrukturalnych.  

5) Biorąc pod uwagę projekt nowej edycji Studium nie uwzględniono 3 wniosków. 

Wnioski te znajdują się w terenach, na których nie dopuszcza się lokalizowania 

nowej zabudowy. 

6) Realizacja uwzględnionych wniosków wymaga sporządzenia zmiany bądź nowych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 

sołectw Gminy Gierałtowice. 

 

5. OCENA AKTUALNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 
 
5.1. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gierałtowice z 2000r. 
 
Obowiązujący dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice” opracowany był przez przedsiębiorstwo CITEC S.A. 
Katowice i został zatwierdzony uchwałą Nr XX/101/2000r. Rady Gminy Gierałtowice z 
dnia 29.06.2000r. 
Zapisy ustaleń obowiązującego Studium w odniesieniu do ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały pokazane w tabeli poniżej. 

Tab.9. Wykaz ustaleń Studium z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
ze zm. ) 

Studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gierałtowice 

Art. 10 ust.1 

dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowanie i 
uzbrojenia terenu; 

uwzględnione 

stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; uwzględnione 
stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów 
wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

uwzględnione 

stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej; 

w części uwzględnione  

warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich uwzględnione 
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zdrowia; 
zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; uwzględnione 
potrzeby i możliwości rozwoju gminy; uwzględnione 
stan prawny gruntów; uwzględnione 
występowanie obiektów i terenów chronionych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

w części uwzględnione 

występowanie obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych; 

nie uwzględnione 

występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz 
zasobów wód podziemnych;  

uwzględnione 

występowanie terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

uwzględnione 

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

uwzględnione 

zadania służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych. 

nie uwzględnione 

Treść art. 10 ust. 2 
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów; 

uwzględnione 

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod 
zabudowy;  

w części uwzględnione 

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i 
uzdrowisk; 

uwzględnione 

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

w części uwzględnione 

kierunki rozwoju systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej; 

uwzględnione 

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

nie uwzględnione 

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; 

nie uwzględnione 

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 rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

w części uwzględnione 

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;  

w części uwzględnione 

kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej; 

w części uwzględnione 

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych; 

w części uwzględnione 

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

nie  uwzględnione 
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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 
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271); 

uwzględnione 

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji; 

w części uwzględnione 

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; nie uwzględnione 
inne obszary problemowe, w zależności od 
uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 
występujących w gminie. 

w części uwzględnione 

Z powyższego zestawienia wynika, że według obowiązującej ustawy zakres 
uwarunkowań i ustaleń Studium jest o wiele szerszy niż według poprzedniej ustawy. 
Z w/w tabeli wynika konieczność aktualizacji zapisów studium.  
Ponadto rysunek studium wymaga aktualizacji treści w celu doprowadzenia do 

zgodności z §7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.  

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233). 

W związku z powyższym uznaje się obowiązujące Studium za nieaktualne. 

Gmina Gierałtowice wypełniając zalecenia sporządzonej w 2009 „Oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice” przystąpiła do sporządzania projektu 

nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice” która opracowywana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

5.2. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązujące w gminie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały 
sporządzone w oparciu o dwie ustawy:  

1) 1 mpzp sporządzony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz.139): 

2) 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice uchwalony 
według ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r., można uznać częściowo za 
nieaktualny ze względu na: 
1) obowiązującą nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
2) nowe i zaktualizowane inne akty prawne mające wpływ na zagospodarowanie 

przestrzenne, 
3) aktualne opracowanie ekofizjograficzne dla całej Gminy 
4) potrzebę opracowania prognozy oddziaływania na środowisko mpzp, 
5) potrzebę opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego, 
6) uwzględnienia wniosków o zmianę przeznaczenia i zagospodarowania zgodnie z 

wynikami analizy, 
7) uwzględnienie nowej edycji Studium, która zmienia przeznaczenie 

poszczególnych terenów w obrębie sołectw. 
 



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i  planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gierałtowice 

 

 
Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „TERPLAN”   SPÓŁKA z o.o. 40-036 KATOWICE, ul. Wita Stwosza 6/7 25 

MPZP uchwalone według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
2003r., można uznać za aktualne. Jednakże ze względu na niewielki obszar  nimi objęty 
proponuje się uwzględnić je w nowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
sporządzanych na podstawie nowej edycji Studium, tak, aby nowy plan obejmował 
całość terenu np. w obrębie sołectwa. 
Obszary zmiany przeznaczenia terenów w porównaniu nowej edycji Studium  
i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania zostały wskazane na planszy nr  
6 
 
5.3. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych za lata 2011 – 

2014. 
 
Powierzchnia Gminy Gierałtowice charakteryzuje się pokryciem obowiązującymi 
planami miejscowymi  wynoszącym ok. 100% powierzchni całej gminy. 
Jest to bardzo wysoki wskaźnik, który wskazuje na aktywną i świadomą politykę 
przestrzenną gminy.  Na przestrzeni lat 2011 – 2014  zaobserwować można, iż gmina 
Gierałtowice sporządziła wyłącznie 3 nowe plany zagospodarowania zmieniające 
obowiązujący plan. Te 3 opracowane mpzp miały na celu uszczegółowienie zapisów w 
uchwale oraz dostosowanie rysunków planu do skali wymaganej rozporządzeniem. 
Zostały sporządzone na wniosek właścicieli terenów.  
Widać wyraźnie, iż Gmina uchwalając plan w 2005r. dążyła do zrównoważonego 
rozwoju opierającego się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a nie 
na wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu Gmina 
reaguje jednocześnie na zgłoszone przez mieszkańców problemy zmieniając 
obowiązujące plany zagospodarowania. 
 

6. ANALIZA ZGODNOŚCI USTALEŃ STUDIUM I MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI PRAWA I OPRACOWANIAMI PLANISTYCZNYMI 

 

6.1. Analiza zgodności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
Obowiązujący plan miejscowy jest sporządzony według ustawy  z 1994r. w skali 1:5000 
i tym samym nie jest zgodny z art. 16 ust.1 ustawy o pizp. 
Należy uaktualnić wymieniony plan sporządzając rysunek w odpowiedniej skali. 
Ponadto plan sporządzony wg ustawy z 1994r. nie jest w całości zgodny z art. 15 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3 plany sporządzone w latach 2011 -2012  zgodne są z art. 15 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
6.2. Analiza zgodności ze strategią rozwoju Gminy. 
 
„Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015” została przyjęta uchwałą Nr 
XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. 
Strategia zawiera tylko najważniejsze, priorytetowe zadania, których realizacja wpłynie 
na osiąganie kilku celów równocześnie. 
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Poniżej przedstawiono cele strategiczne 
1. W zakresie infrastruktury technicznej cele strategiczne to: 

1. Poprawa infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno-
gospodarczemu gminy. 

2. Rozwój infrastruktury na terenach wiejskich. 
3. Stworzenie systemu informacji dla celów zarządzania gminą. 
4. Budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejącą sieć. 

 
2. W zakresie turystyki i rekreacji cele strategiczne to: 

1. Wykorzystanie walorów krajobrazowych dla stworzenia bazy turystyczno-
rekreacyjnej. 

2. Oferowanie usług turystyczno-rekreacyjnych na wysokim poziomie. 
3. Budowa wizerunku ekologicznej gminy dla celów mikroturystyki. 
4. Wspieranie rozwoju agroturystyki. 

 
3. W zakresie wspieranie przedsiębiorczości cele strategiczne to: 

1. Intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 
2. Pozyskiwanie kapitału i przyciąganie firm do gminy. 
3. Wspieranie rozwoju rzemiosła i rękodzieła artystycznego. 
4. Koordynacja działań wspierających aktywizację małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
 
4. W zakresie rolnictwa cele strategiczne to: 

1. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa poprzez poprawę jakości produktów 
rolnych. 

2. Wspieranie rozwoju gospodarstw wielofunkcyjnych. 
3. Zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej. 
4. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych. 
5. Wspieranie różnorodności form doradztwa dla uczestników obrotu rolnego. 
6. Pomoc w uzyskiwaniu dopłat dla gospodarstw rolnych. 
 

5. W zakresie ekologii cele strategiczne to: 
1. Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego. 
2. Zachowanie równowagi między rozwojem gospodarczym, społecznym a stanem 

środowiska naturalnego. 
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
4. Budowa systemów ochrony przeciwpowodziowej. 
5. Usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód. 
6. Ograniczenie niskiej emisji. 
7. Ograniczenie skutków eksploatacji górniczej. 

 
6. W zakresie infrastruktury społecznej cele strategiczne to: 

1. Podniesienie jakości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności gminy. 
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków dla rozwoju 

intelektualnego i zdobycia lepszego wykształcenia. 
3. Promowanie podstaw przedsiębiorczości społecznej w celu złagodzenia skutków 

transformacji gospodarczej. 
4. Budowa poczucia wspólnoty społecznej, umocnienie solidarności i więzi 

międzyludzkich. 
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5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 
6. Tworzenie warunków dla rozwoju samoorganizacji świadczenia pomocy 

społecznej. 
7. Zmiana formy i efektywności świadczenia pomocy społecznej. 
8. Podejmowanie i wspieranie działań wywołujących i wspierających rozwój usług 

opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
 
7. W zakresie budownictwa cele strategiczne to: 

1. Promowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca osadnictwa. 
2. Kształtowanie charakteru rezydencjalnego gminy. 

 
Studium 

 W związku z tym, iż obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zostało opracowane i uchwalone w 2000r. 
czyli przed opracowaniem strategii rozwoju gminy (2005r.) uznaje się że nie jest 
ono zgodne ze strategią. 

 Nowa edycja Studium określa kierunki rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gierałtowice  zgodne z celami strategicznymi 
wyznaczonymi w strategii rozwoju gminy.  Studium określa cztery strefy polityki 
przestrzennej: 
A – strefę osadniczą, 
B – strefę produkcyjno-usługową, 
C – strefę rolniczą, 
D – strefę przyrodniczą. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznacza się tereny pod 
różne przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami Studium, co sprzyja porządkowaniu 
przestrzeni i zrównoważonemu rozwojowi Gminy. Ponadto zapisy miejscowych planów 
regulują kierunek rozwoju danej jednostki i wskazują sposób zagospodarowania 
poszczególnych przeznaczeń, zarówno pod względem lokalizowania zabudowy, jak 
również infrastruktury technicznej czy też systemu komunikacji drogowej i pieszej. Ma 
to na celu przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu zróżnicowania struktury 
funkcjonalnej, jak również ograniczenie dysproporcji rozwojowych poszczególnych 
sołectw gminy Gierałtowice. W związku z tym, iż obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony w 2005r. uznaje się iż nie jest w 
pełni zgodny ze strategią rozwoju. 
 
6.3. Analiza zgodności z Planem zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Śląskiego. 
 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
(przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/21/2/2004 z dnia 21 czerwca 
2004r zmieniony uchwałą Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 
września 2010r. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
Śląskiego polegała na aktualizacji i uszczegółowieniu zapisów dotyczących rozbudowy 
MPL Katowice w Pyrzowicach.) 
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Z diagnozy przeprowadzonej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
śląskiego wynikają dla gminy Gierałtowice, następujące uwarunkowania: 
1) zewnętrzne powiązania gminy położonej na środkowoeuropejskich i  krajowych 

korytarzach transportowo- osiedleńczych, 
2) położenie gminy w granicach śląskiego skonsolidowanego obszaru 

metropolitalnego, 
3)  w zakresie powiązań komunikacyjnych przebieg w granicach gminy drogi 

krajowej nr 44, drogi wojewódzkiej nr 921, częściowo węzła autostrad A4 – A1 
„Sośnica” oraz linii kolejowych regionalnych i aglomeracyjnych  

4) w zakresie powiązań infrastrukturalnych przebieg w granicach gminy linii 
elektroenergetycznych 110kV  

5) występowanie obszarów gleb chronionych I-IV klasy bonitacyjnej  
6) położenie gminy w paśmie krajobrazu kulturowego historycznych okręgów 

przemysłowych, 
7) występowanie korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadregionalnym (w dolinie 

rzeki Kłodnicy) 
8) występowanie udokumentowanych złóż węgla kamiennego i metanu  
9) występowanie obszaru przez który przebiegają linie kolejowe ustalonego jako 

tereny zamknięte, 
10) występowanie obszarów problemowych, w tym obszaru przekształceń 

geośrodowiska spowodowane działalnością przemysłową oraz eksploatacją 
kopalin 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego wyznaczył cele i kierunki 
rozwoju. Wyznaczone cele i kierunki, a także ich uwzględnienie w obowiązującym 
Studium zostało przeanalizowane w poniższej tabeli: 
 

Lp. Cele i kierunki  zagospodarowania przestrzennego 
województwa 

Ustalenia Studium 

1. przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa 
bezpieczeństwa publicznego, w tym szczególnie wykluczenie 
lokalizacji zabudowy wielkokubaturowej oraz realizacja 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenach zalewowych, 

Nie uwzględnione 

2. rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej 
warunki inwestowania, szczególnie powiązań z autostradą A4, drogą 
krajową  S1 i liniami kolejowymi, 

uwzględnione 

3. poprawa jakości terenów zdegradowanych, wspieranie rozwoju 
infrastruktury technicznej i poprawa warunków inwestowania oraz 
położenie w obszarze europejskiego i krajowego pasma rozwoju, 

uwzględnione 

4. dla lokalnego ośrodka wiejskiego, położonego w obszarze 
zurbanizowanym, w otoczeniu strefy śródmiejskiej, koncentracja 
działań polegających na wielofunkcyjnym rozwoju i promowaniu 
zwartego ośrodka osadniczego, efektywnie wykorzystującego teren i  
różnicującego działalności gospodarcze, 

uwzględnione 

5. dla lokalnego ośrodka wiejskiego, położonego w obszarze 
metropolitalnym, rozwój sieci komunikacyjnych ułatwiających 
mieszkańcom obszaru korzystanie z usług nagromadzonych w 
aglomeracjach, centrach obszaru 

uwzględnione 

6. rozwój funkcji usługowych i innych, uwzględnione 
7. kształtowanie zwartych osiedli o wysokiej jakości architektury i 

jakości przestrzeni publicznej, 
Nie uwzględnione 

8. budowa ulic i ciągów ruchu pieszego i rowerowego, uwzględnione 
9. tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, Nie uwzględnione 

10. rewaloryzacja terenów zdegradowanych, uwzględnione 
12. kształtowanie otwartych terenów zielonych, w powiązaniu z 

korytarzami ekologicznymi, 
uwzględnione 
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W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nie zostały uwzględnione wszystkie cele i kierunki ujęte w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 
 

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH 
 
7.1. Potrzeby w zakresie sporządzenia nowej edycji opracowań planistycznych. 
 
Ze względu na to, iż opracowywana jest nowa edycja Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, w wyniku 
przeprowadzonych analiz proponuje się przystąpienie do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary sołectw gminy 
Gierałtowice ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  

 obszary dla których nowa edycja Studium wprowadza nowe kierunki 
zagospodarowania przestrzennego,  

 obszary dla których będą występowały zagrożenia wynikające z wpływów 
eksploatacji górniczej (zalewiska, osiadania terenów, szkody górnicze).  

Wypełnieniem w/w wniosków są podjęte przez Radę Gminy uchwały inicjujące 
przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów” 

 Uchwała Nr XLVII/372/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów; 

 Uchwała Nr XLVII/373/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice; 

 Uchwała Nr XLVII/374/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki; 

 Uchwała Nr XLVIII/382/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice. 

 
7.2. Program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy w granicach gminy Gierałtowice wskazuje się 
obszary, które zmieniły swoje przeznaczenie w nowej edycji Studium i wymagają 
sporządzenia lub aktualizacji/zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Obszary te zostały przedstawione w załączniku graficznym nr 6. 

 
8. PODSUMOWANIE  I WNIOSKI 
 

Analizując zebrane materiały wejściowe można stwierdzić, iż opracowanie „Ocena 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
i planów zagospodarowania przestrzennego oraz analiza zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym  Gminy Gierałtowice” pozwoliło wskazać rozbieżności w obowiązujących 
opracowaniach planistycznych.  
Obowiązujące Studium ... wymaga aktualizacji  Aktualnie sporządzana jest nowa edycja 
tego dokumentu.  
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Priorytetową sprawą jest dokończenie nowej edycji Studium tak by można było 
sporządzić nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 4 sołectw 
Gminy Gierałtowice biorąc pod uwagę: 

 uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy wynikających z  nowej edycji 
„Studium....”.  

 uwzględnienie aktualnych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego  
(w tym górniczych, fizjograficznych). 

 doprowadzenie do zgodności (nienaruszalności) z ustaleniami nowej edycji 
Studium (art. 20 ust.1 ustawy o pizp), 

 uwzględnienie oczekiwań mieszkańców wynikających ze złożonych wniosków, 
 aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Kolejność oraz czas sporządzania nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego powinno być uzależnione od możliwości 
finansowych gminy. Przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego należy 
przeprowadzić szczegółową analizę zasadności przystąpienia, w szczególności  
w zakresie skutków ekonomicznych, prawnych i przestrzennych, jakie może wywołać 
przyjęcie planu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i  planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gierałtowice 
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9. WYKAZ MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH 
 
1) Mapa topograficzna gminy Gierałtowice w skali  1 : 10000 w formie elektronicznej. 
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice opracowane przez przedsiębiorstwo CITEC S.A. Katowice i 
zatwierdzone uchwałą Nr XX/101/2000r. Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
29.06.2000r.  

3) Projekt nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice w wersji elektronicznej opracowane przez 
Instytut Rozwoju Miast z Krakowa. 

4) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego według rejestru 
5) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004) wraz ze 

zmianą  
6) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020  
7) „Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”; uchwała  

Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. 
8) Strategia Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2005 – 2020; uchwała  

Nr XXXI/237/2005 Rady Powiatu Gliwickiego  z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
9) Decyzje administracyjne od 2011 do 2014r.  
10) Wnioski złożonych w latach 2011r. -2014r. 
11) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 z  późn. zm.). 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004r.  Nr 118 poz. 1233). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (DZ.U nr 164 poz.1587). 

 

 

 

 

 

 




