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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXIII/321/09 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Rada Miejska w Namysłowie 

rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia części działki nr 119, połoŜonej przy 

ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

2. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 124/3, połoŜonej przy ulicy 

Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

3. Uwzględniono  w części uwaga w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 124/3, połoŜonej przy ulicy 

Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

4. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 124/3, połoŜonej przy ulicy 

Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

5. Nie uwzględniono uwagi w sprawie obniŜenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

5% powierzchni działek nr 220/6 i 147/4, połoŜonych przy ulicy Oławskiej. 

6. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości nr 148/8, połoŜonej przy 

ulicy Grunwaldzkiej, na teren zabudowy usługowo-produkcyjnej i usługowej oraz umoŜliwienie realizacji 

prawa na płaszczyźnie uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz sporządzenia uwag do projektu planu. 

7. Uwzględniono w części uwagę w sprawie doprecyzowania zapisów dotyczących zabudowy 

dopuszczonej, wykreślenia ograniczenia powierzchni wydzielanych mieszkań dla działki nr 581/4, 

połoŜonej przy ulicy Łączańskiej, rozszerzenia listy terenów wyłączonych z zakazu budowy i przebudowy 

urządzeń i instalacji systemów telefonii komórkowej o teren E.8UP, dopuszczenia zabudowy 

mieszkaniowej, w tym wielokondygnacyjnej. 

8. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 119, połoŜonej przy ulicy 

Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
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9. Uwzględniono w części uwagę w sprawie dopuszczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dachów krytych papą, gontami papowymi i innymi materiałami o fakturze 

dachówkopodobnej, dopuszczenia lokalizacji obiektów w granicy działki, zwiększenia powierzchni 

zabudowy usługowej do 50% powierzchni działki, zwiększenia powierzchni zabudowy na terenach 

zabudowy mieszkaniowej do 50% powierzchni działki, zmniejszenia minimalnej powierzchni 

nowowydzielanych działek na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 10 arów do 8 arów, 

dopuszczenia lokalizacji obiektów tymczasowych. 

10. Uwzględniono w części uwagę w sprawie obniŜenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej do 10% powierzchni działek nr 220/6, 147/4 połoŜonych przy ulicy Oławskiej. 

11. Uwzględniono w części uwagę w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 106, połoŜonej przy ulicy 

Grunwaldzkiej, na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

 

Uzasadnienie: 

 

Ad. 1. Dopuszcza się realizację usług na działce, bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 2. Dopuszcza się realizację usług na działce bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 3. Dopuszcza się realizację usług na działce bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 4. Dopuszcza się realizację usług na działce bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 5. Biorąc pod uwagę, Ŝe teren, na którym połoŜone są omawiane działki, jest terenem zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, a więc moŜliwa jest na tym terenie realizacja zarówno funkcji usługowej, jak 

i mieszkaniowej, udział powierzchni biologicznie czynnej obniŜony do poziomu 5% powierzchni działki 
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byłby wskaźnikiem zbyt niskim do prawidłowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej, mogącej 

powstać na tym terenie. 

Ad. 6. Dopuszcza się realizację usług na działce bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę usługowo-produkcyjną czy usługową, jednak 

przy załoŜeniu, Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi 

gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki 

i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi. Uczestnictwo w dyskusji publicznej oraz moŜliwość wniesienia uwag do wyłoŜonego do 

publicznego wglądu projektu planu zostało, zgodnie z obowiązującym prawem, umoŜliwione. 

Ad. 7. Zwiększa się powierzchnię mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością z 50 m² do 

100 m² oraz poszerza się listę terenów wyłączonych z zakazu budowy i przebudowy urządzeń i instalacji 

systemów telefonii komórkowej o teren E.8UP. Uznano równieŜ, Ŝe nie jest konieczne doprecyzowanie 

zapisów dotyczących zabudowy dopuszczonej, poniewaŜ mówi o tym § 8 ust. 2 uchwały, który brzmi: „2 

Zabudowa dopuszczona lub zabudowa wyłączona stanowi dodatkowe określenie przeznaczenia.”, 

a takŜe nie jest właściwe dopuszczenie na omawianym terenie zabudowy mieszkaniowej, w tym 

wielokondygnacyjnej, poniewaŜ teren ten, zgodnie z uwarunkowaniami oraz polityką przestrzenną, 

wyraŜoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów jest 

terenem o charakterze usługowo-produkcyjnym, a nie mieszkaniowym. 

Ad. 8. Dopuszcza się realizację usług na działce, bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Ad. 9. Dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki, jednak pod warunkiem, Ŝe na 

granicy działki sąsiedniej istnieje budynek, bądź wydano ostateczne pozwolenie na budowę takiego 

budynku lub budynki na sąsiadujących ze sobą działkach będą realizowane w ramach wspólnego 

zamierzenia inwestycyjnego.  

Innych kwestii zawartych w uwadze nie uwzględnia się poniewaŜ: 

a) dopuszczenie pokrycia dachów budynków mieszkalnych jednorodzinnych dachówką lub blachą 

(z wyłączeniem blachy trapezowej) pozwala na odpowiednią róŜnorodność wyboru materiału przy 

pokryciu dachu (nie określa się bowiem, jaki ma być rodzaj dachówki, jej kształt, kolor itp., nie wyklucza 

się takŜe stosowania tzw. „blachodachówki”, poniewaŜ jest to blacha, tylko w odpowiedni sposób 

wyprofilowana), natomiast ogranicza niepoŜądaną dowolność pokrycia dachów, 

b) zwiększenie powierzchni zabudowy na terenach zabudowy usługowej i terenach zabudowy 

mieszkaniowej do 50% powierzchni działki (dla wszystkich terenów o takim przeznaczeniu, znajdujących 

się na obszarze objętym planem) doprowadziłoby do nadmiernego zagęszczenia zabudowy, 

a jednocześnie nie uwzględniałoby specyfiki poszczególnych terenów, w tym zróŜnicowania pomiędzy 
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wymaganą wysoką gęstością zabudowy na obszarze ścisłego centrum miasta, a zabudową znajdującą 

się na obrzeŜach miasta, mająca charakter zabudowy ekstensywnej, 

c) zmniejszenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (dla wszystkich terenów o takim przeznaczeniu, znajdujących się ma obszarze objętym 

planem) z 10 arów do 8 arów jest nieuzasadnione, poniewaŜ, podobnie jak w przypadku opisanym w lit. 

b, nie uwzględniałoby specyfiki poszczególnych terenów, w tym zróŜnicowania pomiędzy wymaganą 

intensywnością zabudowy na terenach juŜ zainwestowanych (na tych terenach dopuszcza się działki 

mniejsze niŜ 8 arów), a na terenach wolnych od zabudowy, połoŜonych na obrzeŜach miasta, gdzie 

powierzchnia działek budowlanych powinna wynosić co najmniej 10 arów, 

d) dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych mogłoby doprowadzić do niekontrolowanego 

i niepoŜądanego lokalizowania na terenie miasta obiektów, które cechowałaby niska jakość i estetyka 

wykonania, a tym samym zagroŜone byłyby cele, jakie przyświecają tworzeniu zmiany planu, w tym 

ochrona ładu przestrzennego oraz tworzenie warunków dla podnoszenia atrakcyjności miasta, jako 

ośrodka o znaczeniu regionalnym. 

Ad. 10. Dopuszcza się moŜliwość obniŜenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej do 10 % 

powierzchni działki pod warunkiem, Ŝe obniŜenie tego wskaźnika będzie moŜliwie wyłącznie w przypadku 

realizacji na omawianym terenie zabudowy usługowej, bez moŜliwości realizacji zabudowy 

mieszkaniowej. 

Ad. 11. Dopuszcza się realizację usług na działce, bez konieczności zmiany kategorii przeznaczenia terenu 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednak przy załoŜeniu, 

Ŝe będą to usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi 

administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury 

i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

 

 


