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1. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz 
synteza ustaleń studium. 

 

W niniejszym dokumencie studium, w planowaniu rozwoju przestrzennego gminy Włodowice, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jej poszczególnych terenów, określono główny cel 

strategiczny rozwoju gminy, zgodny ze wskazaniami Strategii Rozwoju Gminy Włodowice: 

„Rozwój zrównoważony respektujący unikalne walory przyrodniczo-kulturowe Parku Kra-

jobrazowego Orlich Gniazd.” 

Niniejsza edycja studium stanowi kontynuację i rozwinięcie założeń polityki przestrzennej gminy okre-

ślonej w poprzednim dokumencie studium, przyjętym uchwałą nr 216/XXIX/02 Rady Gminy Włodowice 

z dnia 30.08.2002 r., który również określał  zrównoważony rozwój respektujący unikalne walory przy-

rodniczo-kulturowe Jurajskiego Parku Krajobrazowego jako cel rozwoju gminy. 

 

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez realizację następujących celów strategicznych: 

 rozwój działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej oraz turystycznej  

ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystyki i przedsiębiorczości lokalnej, 

 podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców  

w tym poprawa i rozwój warunków zamieszkiwania, rozwijanie działalności usług podstawowych, 

poprawa poziomu wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, właściwa obsługa ludno-

ści w zakresie infrastruktury społecznej oraz zgodna z warunkami technicznymi obsługa komuni-

kacyjna, 

 ochrona istniejących wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazu, istniejącego dziedzictwa 

kulturowego oraz  efektywne ich wykorzystanie. 

 

Realizacja wyżej wymienionych celów rozwojowych następowała będzie wskutek realizacji ustaleń za-

wartych w projekcie studium. W ustaleniach studium podzielono obszar gminy na strefy, w których 

realizowane będą poszczególne kierunki polityki przestrzennej gminy: 

Strefa A - Strefa osadnicza centralna związana z rozwojem funkcji mieszkaniowo-usługowej. 

Strefa B - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznej. 

Strefa C - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji mieszkaniowej w granicach PKOG 

Strefa D –Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji mieszkaniowej poza granicą PKOG 

Strefa E - Strefa lasów i zalesień 

Strefa F - Strefa przyrodnicza 
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Ww. strefy już w stanie istniejącym różnią się charakterem, intensywnością zabudowy, jej wysokością i  

gabarytami. W każdej ze stref dla poszczególnych rodzajów zabudowy (zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, zabudowa zagrodowa i zabudowa usługowa) ustalono parametry i wskaźniki zagospoda-

rowania terenu. 

 

W poszczególnych strefach wyodrębniono obszary, dla których ustala się podstawowe i uzupełniające 

kierunki rozwoju: 

M1 – obszary z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

M2 – obszary mieszkaniowo- usługowe 

M3 – obszary z przewagą zabudowy zagrodowej 

M4– obszary mieszkaniowo - rekreacyjne 

M5 – obszary zabudowy zagrodowej w granicach PKOG  

M6 – obszary  zabudowy w granicach PKOG 

MW – obszary zabudowy wielorodzinnej 

U1 – obszary usługowe     

U2 – obszary usługowe z zakazem zabudowy w granicach PKOG 

US1 – obszary sportowo-rekreacyjne 

US2 – obszary sportowo-rekreacyjne o niskiej intensywności zabudowy 

US3 – obszary o funkcji sportowo-rekreacyjnej z zakazem zabudowy w granicach PKOG  

P – obszary produkcyjno-usługowe 

IT – obszary infrastruktury technicznej 

TK – obszary kolejowy 

ZP – obszary zieleni urządzonej  

ZC – obszary cmentarzy 

R1 – obszary rolnicze 

R2 – obszary rolnicze z zabudową 

R3 – obszary zieleni w dolinach cieków 

R4/PE – obszary rolnicze z dopuszczeniem działalności produkcyjnej związanej z produkcją energii 

elektrycznej 

WS – obszary wód powierzchniowych 

ZL1 – obszary lasów 

ZL2 – obszary wskazane do zalesień  

NO – obszar nieczynnego wysypiska śmieci 

RU – obszary obsługi produkcji rolniczej i leśnej 

 

W studium dokonano bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na podstawie przeprowadzo-

nych analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz analizy 
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możliwości finansowych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, sformułowano maksy-

malne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Przeprowadzono oszacowanie chłonności terenów prze-

znaczonych w planach miejscowych pod zabudowę rozumianej jako możliwość lokalizowania na tych 

obszarach nowej zabudowy, jak również analizę chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów o 

w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych. 

Z porównania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę oraz sumy po-

wierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, wynikającej z analizy chłonności wy-

nikało, że maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę po-

wierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Bilans terenów pod zabudowę mógł więc zostać uzupełniony maksymalnie o różnicę tych wielkości wy-

rażonej w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Wyznaczone w studium nowe obszary zabudowy umożliwiają lokalizację zabudowy o powierzchni użyt-

kowej nie przekraczającej maksymalnej ilości wynikającej z bilansu.  

W studium określono także możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz potrzeby 

inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej 

zabudowy. 

W analizie tej stwierdzono, że potrzeby inwestycyjne, wynikające z konieczności realizacji zadań wła-

snych, związane z lokalizacją nowej zabudowy w rezerwach terenu niewykorzystanego pod zabudowę 

w ustaleniach planów miejscowych i w nowych obszarach zabudowy wyznaczonych w studium, nie 

przekraczają możliwości ich finansowania przez gminę. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę jest dostosowane do możliwości finansowania przez gminę wy-

konania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami miejscowymi tereny przeznaczone pod różne rodzaje za-

budowy zajmują obecnie ok. 850 ha, co stanowi ok. 11% powierzchni gminy. 

 

Z analizy stopnia wykorzystania planu miejscowego wynika, że pod zabudowę jest obecnie wykorzy-

stane ok. 554 ha, co stanowi 65% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązują-

cych planach miejscowych i 7,2% powierzchni całej gminy. Niewykorzystanych pod zabudowę terenów 

296 ha, co stanowi 35% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących pla-

nach miejscowych. 
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Z uwagi na istniejące duże rezerwy terenów nie wykorzystanych jeszcze pod zabudowę w ustaleniach 

studium położono nacisk na porządkowanie istniejących struktur i efektywniejsze zagospodarowanie 

przestrzeni w istniejących terenach zabudowy.   

Zgodnie z ustaleniami projektu studium łączna powierzchnia wszystkich terenów zabudowy wyznaczo-

nych na obszarze gminy Włodowice wynosi 944,3 ha, z czego: 

 849,6 ha to tereny przeznaczone pod różne rodzaje zabudowy w obowiązujących planach miej-

scowych, 

 1,6 ha to tereny, na których znajduje się istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, i 

mieszkaniowo-usługowa położona poza terenami zabudowy, nie ujęta w obowiązujących pla-

nach miejscowych, 

 93,1 ha to tereny zabudowy projektowane w studium – poza terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę w obowiązujących planach miejscowych i poza terenami istniejącej zabudowy nie 

ujętej w obowiązujących dokumentach planistycznych. 

 

W skali gminy ustalenia studium powodują przyrost powierzchni terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę w stosunku do dotychczasowej powierzchni terenów zabudowy wyznaczonych w obowiązujących 

planach miejscowych o 94,7 ha (z czego na 1,6 ha znajduje się istniejąca zabudowa), z powierzchni 

849,6 ha do powierzchni 944,3 ha. W skali gminy udział terenów przeznaczonych pod zabudowę 

zwiększył się więc z 11% do 12,3%. 

Nowa zabudowa faktycznie będzie mogła być lokalizowana na powierzchni ok.  389,3 ha z czego: 

 93,1 ha to tereny zabudowy projektowane w studium, 

 296,2 ha to rezerwy w terenach zabudowy wyznaczonych w obowiązujących planach miejsco-

wych, nie wykorzystane jeszcze pod zabudowę. 

 

Przyrost terenów obszarów zabudowy jest związany w głównej mierze z: 

 realizacją wniosków mieszkańców. 

Od roku 2004 tj. od czasu opracowania planów miejscowych dla wszystkich miejscowości w 

gminie Włodowice do momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego do-

kumentu studium złożono 207 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu. W trakcie procedury 

planistycznej  związanej z opracowywaniem nowego dokumentu studium po podjęciu uchwały 

Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wło-

dowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych  gminy Włodowice złożono łącznie 

156 wniosków. Wśród złożonych wniosków najwięcej dotyczy obszaru trzech miejscowości: 

Włodowice, Parkoszowice, Rudniki i Skałka. Złożone wnioski w przewadze dotyczyły przezna-

czenia terenów pod indywidualną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W projekcie studium 

uwzględniono w całości lub w części około 55% wniosków.  
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 zintensyfikowaniem zabudowy poprzez uzupełnienie luk w zabudowie w najintensywniej zabu-

dowanych częściach gminy, to jest w miejscowościach Włodowice, Parkoszowice, Rudniki, 

Skałka, co umożliwi bardziej racjonalne planowanie sieci infrastruktury technicznej, 

 ujęciem w studium terenów rozproszonej istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie 

ujmowanej w dotychczasowych dokumentach planistycznych. Wśród tych obszarów znaczącą 

część stanowią obszary M6, położone w najściślej chronionych strefach Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. 

 realizacją zamierzeń związanych z rozwojem przedsiębiorczości i wspieraniem rozwoju terenów 

o charakterze przemysłowym i usługowym. Nowe tereny dla lokalizacji terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej zostały wyznaczone we Włodowicach w sąsiedztwie fermy trzody 

chlewnej, w Skałce w sąsiedztwie Wytwórni wód Jura Skałka, w Rudnikach w rejonie POM-u, 

jako uzupełnienie istniejących i projektowanych w obowiązujących planach miejscowych 

terenów zabudowy. Nowe tereny dla lokalizacji terenów usługowych zostały wyznaczone jako 

powiększenie terenu istniejącego pola namiotowego w Rzędkowicach, 

oraz w Górze Włodowskiej wzdłuż drogi prowadzącej do Kotowic,  

 

Przeznaczenie pod zabudowę nowych obszarów wyznaczonych w studium, w połączeniu z wykorzysta-

niem rezerw w dotychczasowych terenach zabudowy odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu gminy 

na tereny zabudowy w perspektywie następnych 30 lat. Faktyczny rozwój i wykorzystanie tych obsza-

rów pod zabudowę będzie jednak procesem długofalowym, uzależnionym w głównej mierze od zjawisk 

społecznych i ekonomicznych. 

    

Korzystne położenie gminy, w stosunku do miast aglomeracji górnośląskiej, jak również jej wysoka 

atrakcyjność turystyczna powodują, że turystyka i wypoczynek może stanowić korzystną alternatywę 

rozwoju gospodarczego gminy. Stąd w studium kładziony jest nacisk na ochronę wartości i zasobów 

kulturowych, przyrodniczych, jak również ochrona terenów cennych pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym przed zabudową. 

     

W ustaleniach studium wskazano przede wszystkim na konieczność zachowania unikalnych walorów 

krajobrazowych terenu, przeciwdziałania rozpraszaniu się zabudowy w celu ochrony kompleksów rol-

nych i leśnych oraz planowania terenów zabudowy w kompleksach uporządkowanych przestrzennie. 

Nowo projektowane obszary zabudowy stanowią logiczną kontynuację, wypełnienie i uzupełnienie ist-

niejącej zabudowy, co w efekcie pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i uporządkowanie prze-

strzeni. Procesy urbanizacyjne na obszarach cennych z punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody i 

krajobrazu zostały bardzo ograniczone. Ograniczono lub całkowicie wyeliminowano rozwój zabudowy 

na terenach rolnych, w obrębie lasów i w dolinach cieków. Zakazem lokalizacji nowej zabudowy objęto 

m.in. 
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1) obszary położone w podstrefie IB wyznaczonej w planie ochrony Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd przyjętym Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763).   

2) obszary M6 – obszary  zabudowy w granicach PKOG – zakaz nie dotyczy zachowania i przebu-

dowy istniejącej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagro-

dowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, 

3) obszary U2 – obszary usługowe z zakazem zabudowy w granicach PKOG, 

4) obszary R1 – obszary rolnicze – zakaz nie dotyczy zachowania, rozbudowy, przebudowy i 

nadbudowy istniejącej zabudowy,  

5) obszary R3 – obszary zieleni w dolinach cieków, 

6)  obszary WS – obszary wód powierzchniowych,  

7)  obszary ZL1 – obszary lasów – zakaz nie dotyczy obiektów gospodarki leśnej,  

8) obszary ZL2 – obszary wskazane do zalesień, 

9) obszary US3 - obszary o funkcji sportowo-rekreacyjnej z zakazem zabudowy w granicach 

PKOG, 

10) obszary położone w odległości mniejszej niż 5 m od cieków wodnych – w odniesieniu do ob-

szarów US1 zakaz ten dotyczy wyłącznie budynków, 

11) obszary położone w oznaczonej na rysunku studium nr 2 pt. „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego” odległości mniejszej niż 50 od granic cmentarzy. Zakaz zabudowy dotyczy: 

 budynków mieszkalnych,  

 zakładów produkujących artykuły żywności,  

 zakładów żywienia zbiorowego,  

 zakładów przechowujących artykuły żywności. 

 

Ustalenia studium zostały zawarte w następujących podrozdziałach: 

1.Wizja, misja i cele strategiczne rozwoju gminy.  

2.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z 

audytu krajobrazowego.  

3.Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłą-

czone spod zabudowy.  

4.Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym kra-

jobrazu kulturowego.  

5.Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

6.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

7.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.  
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8.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami progra-

mów, o których mowa w art. 48 ust. 1.  

9.Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej.  

10. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne.  

11. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

12. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.  

13. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.  

14. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowa-

dzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie tere-

nów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.).  

15. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji.   

16. Obszary zdegradowane. 

17. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.  

18. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodaro-

wania występujących w gminie.  

19. Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW.  

 

 

Dokumentację studium stanowią załączniki do Uchwały Nr 189/XXIII/2017 Rady Gminy Włodowice 

z dnia 31 sierpnia 2017 r.: 

 załącznik nr 1  - część I tekstu studium „Uwarunkowania”,  

 załącznik nr 2 -  część II tekstu studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Włodowice”, 

 załącznik nr 3 - rysunek studium nr 1 pt. „Uwarunkowania”, 

 załącznik nr 4 - rysunek studium nr 2 pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,  

 załącznik nr 5 - uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 

studium,  

 załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium. 

 

 

 


