
UCHWAŁA NR XIII/171/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2015 r. poz. 
1515) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krapkowice przyjęte Uchwałą Nr XXI/346/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. jest 
częściowo aktualne.

§ 2. Stwierdza się, że następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują w całości 
aktualność:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a 
ulicą Limanowskiego zatwierdzony Uchwałą Nr VI/63/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2015 r., poz. 1207).

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w 
rejonie ul. Prudnickiej zatwierdzony Uchwałą Nr VI/62/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2015 r., poz. 1206).

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej 
w Krapkowicach zatwierdzony Uchwałą Nr VI/61/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2015 r., poz. 1205).

§ 3. Stwierdza się, że następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są częściowo nieaktualne 
w części dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej:

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren zakładów 
przemysłu skórzanego "Otmęt" zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/355/05 z dnia 26 października 2005 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2005 r., Nr 78, poz. 2417).

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy Ks. Duszy zatwierdzony 
Uchwałą Nr XVI/235/2004 z dnia 29 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004 
r., Nr 76, poz. 1970).

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/342/2010 z 
dnia 16 czerwca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010 r., Nr 91 poz. 1064).

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski zatwierdzony Uchwałą Nr XI/154/2012 
z dnia 15 lutego 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r., poz. 413).

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna zatwierdzony Uchwałą Nr 
XI/153/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r., poz. 412).

§ 4. Stwierdza się, że następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są częściowo aktualne:

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt" 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/372/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2013 r., poz. 2809).

2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne wsi Żużela zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXIII/371/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014 r., poz. 
2814).
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3) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi 
Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w gminie Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr XII/170/2012 z dnia 18 
kwietnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r., poz. 722).

4) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującego teren w rejonie 
Zakładu Przemysłu Papierniczego zatwierdzony Uchwałą Nr II/11/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z 2011 r., Nr 8, poz. 70).

5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującego teren w rejonie 
Zakładu Przemysłu Papierniczego zatwierdzoną Uchwałą Nr XIV/162/2008 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r., Nr 62, poz. 1800).

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w 
rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach zatwierdzoną Uchwałą Nr XIV/161/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r., Nr 62, poz. 1799).

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Opolskiej i 
Limanowskiego w Krapkowicach zatwierdzony Uchwałą Nr IX/74/2007 z dnia 17 września 2007 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z 2007 r., Nr 80, poz. 2416).

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy 3 Maja zatwierdzony 
Uchwałą Nr IX/73/2007 z dnia 17 września 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2007 r., 
Nr 80, poz. 2415).

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy Księdza Koziołka 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/356/05 z dnia 26 października 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2005 r., Nr 80, poz. 2627).

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy Księdza Koziołka i 
Górnej zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/358/05 z dnia 26 października 2005 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2005 r., Nr 81, poz. 2682).

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy Żeromskiego 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/357/05 z dnia 26 października 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2005 r., Nr 80, poz. 2681).

12) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi 
Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w Gminie Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/354/05 z dnia 26 
października 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2005 r., Nr 80, poz. 2679).

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulicy 3 Maja zatwierdzoną 
Uchwałą Nr XVI/237/2004 z dnia 29 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2005 
r., Nr 76, poz. 1972).

14) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Prudnickiej, 
Mieszka i Sportowej zatwierdzoną Uchwałą Nr XVI/236/2004 z dnia 29 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2004 r., Nr 76, poz. 1971).

15) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XI/179/04 z dnia 3 marca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004 r., Nr 33, poz. 992).

16) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w 
rejonie zakładów Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/180/04 z dnia 3 
marca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004 r., Nr 34, poz. 1004).

17) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
VIII/110/03 z dnia 15 września 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 85, poz. 
1645).

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w 
rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/109/03 z dnia 15 września 2003 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 85, poz. 1644).

19) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych 
w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach zatwierdzoną Uchwałą Nr VIII/108/03 z dnia 15 września 2003 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 81, poz. 1582).
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20) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, obejmującej tereny w 
rejonie ulicy Księdza Duszy, oznaczone symbolami C50 MW i C52 US,UK zatwierdzoną Uchwałą Nr 
IV/31/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 15, poz. 381).

21) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren zakładu 
przemysłu skórzanego "OTMĘT„ w Krapkowicach zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 
października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2003 r., Nr 119, poz. 1538).

22) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu MON w Krapkowicach zatwierdzoną 
Uchwałą Nr XXXVI/575/2002 z dnia 8 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 
2002 r., Nr 119, poz. 1539).

23) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXXIV/548/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2002 r., Nr 87, poz. 
1177).

24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i 
Rogów Opolski w Gminie Krapkowice zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/489/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2002 r., Nr 6, poz. 124).

25) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXVI/430/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r., Nr 63, 
poz. 472).

26) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXV/403/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r., Nr 49, 
poz. 353).

27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie 
ulicy Prudnickiej w Krapkowicach zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/402/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r., Nr 51, poz. 369).

28) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXI/323/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 78, 
poz. 400).

29) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXI/322/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r., Nr 2, 
poz.6).

30) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXI/321/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r., Nr 2, 
poz.5).

31) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Limanowskiego w Krapkowicach 
zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/195/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2000 r., Nr 26, poz. 106).

32) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XI/150/99 z dnia 29 listopada 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 8, poz. 31).

33) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXXII/391/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1998 r., Nr 22, 
poz. 131).

34) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXXII/394/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1998 r., Nr 24, 
poz. 138).

35) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice zatwierdzoną Uchwałą Nr 
XXVII/314/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r., Nr 29, poz. 
175).

§ 5. Rada Miejska odrębnymi uchwałami przystąpi odpowiednio do sporządzania nowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub do zmian planów dla obszarów objętych planami opisanymi w § 3 i 4.
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§ 6. Integralną częścią uchwały jest „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów na obszarze gminy Krapkowice” stanowiąca załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OPRACOWANIU 
 

1.1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Krapkowice 

stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w którym postanawia się: „(…) Burmistrz 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 spra-

wie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.” 

 

1.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice (zwanej dalej 

Oceną aktualności) są: 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice za-

twierdzone uchwałą Nr XXI/346/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. 

� Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stan na listopad 2015 r.) 

wykaz w tabeli nr 2 

� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w realizacji (stan na listopad 2015 r.) 

wykaz w tabeli nr 3. 

 

1.3.  Zakres opracowania 

Ocena aktualności odnosi się do obszaru gminy w jej granicach administracyjnych. Dane wzięte do 

analizy dotyczą dla planów okres od 1997 r. a dla decyzji od 2011 r. 

Merytoryczny zakres Oceny aktualności wynika z podstawy prawnej i obejmuje analizy: 

� aktualności zapisów Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krapkowice z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczegól-

nymi i odrębnymi, 

� aktualności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi 

przepisami, w tym przede wszystkim z art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

� zgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice, 

� procesu realizacyjnego w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokali-

zacji inwestycji celu publicznego, 

� wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyniki oceny aktualności odnoszące się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego, ujęto w formie Tabeli 1. Zawiera ona informacje na temat zgodności ustaleń obowiązującego 

dokumentu studium z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zbiorcze zestawienie informacji odnoszące się do planów, zarówno obowiązujących jak i opracowywa-

nych ujęte jest w tabelach nr 2 i 3, które zawierają: 

� informację o rozpoczęciu procedury opracowywania planu – numer i data podjęcia uchwały o przy-

stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� informację o zakończeniu opracowywania planu – numer i data uchwały przyjmującej projekt miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy tylko planów uchwalonych), 
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� numer i datę Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego, w którym opublikowano miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego (dotyczy tylko planów uchwalonych), 

 

1.4.  Źródła i materiały  

Ocenę aktualności opracowano na podstawie następujących dokumentów znajdujących się w zasobach 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: 

� uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego, 

� uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego podjętych w latach 1997-2015, 

� uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego podjętych w latach 1997-2015, 

� rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2011-2015, 

� rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2011-2015, 

� wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu wniesionych w latach 2011-2015. 
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2. OCENA STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH  

 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice  

Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krapkowice przyjęte uchwałą Nr XXI/346/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 

2013r. Jako, że dokument ten został przyjęty 2,5 roku temu, można ogólnie stwierdzić, iż jest dosyć 

aktualnym opracowaniem.  

W myśl art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to dokument sporządzony 

przez Burmistrza Krapkowic określający politykę przestrzenną, lokalne zasady zagospodarowania w gra-

nicach administracyjnych gminy. Studium uwzględnia zasady określone w Koncepcji polityki przestrzen-

nego zagospodarowania kraju, ustalenia Strategii rozwoju województwa opolskiego i Planie zagospo-

darowania przestrzennego województwa opolskiego oraz Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice. 

 
Tabela nr 1. Zgodność ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Krapkowice z wymogami art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

ustalenie aktualne częściowo 
aktualne 

nieaktualne uwagi 

dotychczasowe przeznaczenie, zago-
spodarowanie i uzbrojenie terenu 

 x  część terenów zmieniła przeznaczenie w 
związku z realizacją nowych inwestycji, co po-
winno być uwzględnione w strukturze funk-
cjonalno-przestrzennej 

stan ładu przestrzennego i wymogi jego 
ochrony 

 x  na części terenów realizowane są ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego 

stan środowiska, w tym stan rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej, wiel-
kość i jakość zasobów wodnych oraz 
wymogi ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

 x  niewielkie zmiany 

stan dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

 x  nowe obszary i obiekty objęte ochroną kon-
serwatorską w związku z wejściem w życie ko-
lejnych miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego  

rekomendacje i wnioski zawarte w au-
dycie krajobrazowym lub określenie 
przez audyt krajobrazowy granic krajo-
brazów priorytetowych 

x   przedmiotowe rekomendacje i wnioski nie zo-
stały jeszcze opracowane (na poziomie woje-
wództwa) 

warunki i jakość życia mieszkańców, w 
tym ochrony ich zdrowia 

 x  niewielkie zmiany 

zagrożenie bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia 

  x aktualizacja obszarów zagrożenia powodzio-
wego na podstawie map powodziowych 

potrzeby i możliwości rozwoju gminy, w 
tym: 

− analizy ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne, 

− prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to uzasad-
nione, migracje w ramach miejskich 
obszarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego, 

− możliwości finansowania przez 
gminę wykonania sieci komunikacyj-
nej i infrastruktury technicznej, a 

  x zmiany wynikające z nowych tendencji rozwo-
jowych wpłyną na obowiązujące ustalenia, 
ze względu na zmianę przepisów dotyczących 
studium należy na nowo opracować potrzeby i 
możliwości rozwoju  
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ustalenie aktualne częściowo 
aktualne 

nieaktualne uwagi 

także infrastruktury społecznej, słu-
żących realizacji zadań własnych 
gminy, 

− bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę 

stan prawny gruntów  x  niewielkie zmiany własnościowe 

występowanie obiektów i terenów 
chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych 

 x  nowe formy ochrony 

występowanie obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych 

x   bez zmian 

występowanie udokumentowanych 
złóż kopalin, zasobów wód podziem-
nych oraz udokumentowanych kom-
pleksów podziemnego składowania 
dwutlenku węgla 

x   bez zmian 

występowanie terenów górniczych wy-
znaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych 

x   nie dotyczy 

stan systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, w tym stopień upo-
rządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej oraz gospodarki od-
padami 

 x  realizacje, przebudowy kolejnych odcinków 
dróg i infrastruktury technicznej wymagają 
wprowadzenia do studium uwzględnienie wy-
ników analiz, badań, programów 

zadania służące realizacji ponadlokal-
nych celów publicznych 

x   bez zmian do aktualizacji 

wymagania dotyczące ochrony przeciw-
powodziowej 

  x zmiany przepisów odnoszących się do obsza-
rów zagrożenia powodziowego 

kierunki zmian w strukturze przestrzen-
nej gminy oraz w przeznaczeniu terenu, 
w tym wynikające z audytu krajobrazo-
wego 

 x  częściowa utrata aktualności wynika z nowych 
potrzeb inwestycyjnych, realizacji nowych 
obiektów, aktualizacji innych dokumentów 

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospo-
darowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny przeznaczone pod zabu-
dowę oraz tereny wyłączone spod za-
budowy 

 x  część zapisów dotyczących wskaźników urba-
nistycznych powinna być doprecyzowana, 
uszczegółowiona, w szczególności na obsza-
rach zagrożenia powodziowego 

obszary oraz zasady ochrony środowi-
ska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturo-
wego i uzdrowisk 

 x  aktualizacji wymagają zapisy odnośnie 
ochrony środowiska  

obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej 

 x  ustalenia gminnej ewidencji zabytków po-
winno być zaktualizowane w studium 

kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

 x  aktualizacja zapisów odnoszących się do sys-
temów infrastruktury technicznej 

obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu lokalnym 

 x  do aktualizacji  

obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym, zgodnie z usta-
leniami planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa i ustaleniami 
programów, o których mowa w art. 48 
ust. 1 

 x  bez zmian przy obowiązujących dokumentach, 
możliwe zmiany w przypadku uchwalenia w 
2016. nowego Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa opolskiego 
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ustalenie aktualne częściowo 
aktualne 

nieaktualne uwagi 

obszary, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym ob-
szary wymagające przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary przestrzeni publicznej 

 x  dla części terenów, dla których ustanowiono 
obowiązek opracowania planu zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalono już plany 
należy uaktualnić zapisy dla obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m²  

obszary, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nie-
rolnicze i nieleśne 

 x  dla części terenów plany już opracowano  

kierunki i zasady kształtowania rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

x   bez zmian do aktualizacji 

obszary szczególnego zagrożenia powo-
dzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych 

  x wprowadzono mapy zagrożenia powodzio-
wego, których ustalenia bezwzględnie muszą 
zostać ujęte w studium 

obiekty lub obszary, dla których wyzna-
cza się w złożu kopaliny filar ochronny 

x   brak obiektów i obszarów 

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 

x   brak obszarów 

obszary wymagające przekształceń, re-
habilitacji, rekultywacji lub remediacji 

 x  w studium należy uwzględnić planowany Lo-
kalny Program Rewitalizacji  

obszary zdegradowane  x  obecnie brak obszarów, do ponownej analizy  

granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych 

x   bez zmian do aktualizacji 

obszary funkcjonalne o znaczeniu lokal-
nym, w zależności od uwarunkowań i 
potrzeb zagospodarowania występują-
cych w gminie 

 x  do aktualizacji 

obszary, na których rozmieszczone 
będą urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich 
strefy ochronne związane z ogranicze-
niami w zabudowie oraz zagospodaro-
waniu i użytkowaniu terenu 

 x  do aktualizacji 

lokalizacja obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

 x  do aktualizacji 

 

Z tabeli 1 wynika, że obowiązujące Studium jest w niewielkim stopniu nieaktualne. Spełnia ono jednakże 

wymogi określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118 poz. 1233) na dzień uchwalenia Studium. Składa się z części tekstowej i graficznej: 

Id: 5096731F-AD03-41B5-B9D4-B9B496A57932. Podpisany Strona 11



Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Krapkowice 

Strona | 7  

 

� część tekstowa obejmuje generalnie uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzen-

nego gminy. Ustalenia części tekstowej zgodne są zgodne z wymogami § 6 w/w rozporządzenia do-

tyczącymi: dopuszczalnych zakresów, ograniczeń, wskaźników urbanistycznych, minimalnych i mak-

symalnych parametrów, terenów wyłączonych spod zabudowy i wytycznych do miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego. 

Rozbieżności bądź nieaktualność studium wynika głównie z wprowadzenia przepisów prawnych 

(zmian obowiązujących ustaw bądź nowych ustaw) po przyjęciu studium przez Radę Miejską do 

chwili obecnej.  

� część graficzną opracowano na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z Wojewódzkiego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w skali 1:25 000. Część graficzna obejmuje rysunek uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego (załączniki nr 1) który spełnia wymogi zarówno art. 

10 w/w ustawy jak i § 7 rozporządzenia w zakresie wyznaczenia granic terenów, obszarów, a także 

ich oznaczeń, nazewnictwa, kolorystyki i numeracji. 

Główna rozbieżność części graficznej dotyczy niewłaściwego przebiegu granic gminy Krapkowice z 

gminami sąsiednimi. Wynika to z niewłaściwego zaznaczenia tychże granic na kopii mapy topogra-

ficznej pochodzącej z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Są to drobne ko-

rekty odnoszące się po pojedynczych działek (identyczne błędy występują na mapach studiów gmin 

sąsiednich). 
 

W kontekście wymogów formalnych obowiązujące Studium jest nadal aktualne, a częściowa nieaktual-

ność wynika jedynie z: 

� nowych potrzeb rozwijającego się miasta i gminy, 

� zmian w przepisach odrębnych (głównie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym oraz Prawo wodne),  

� zmian dokumentów źródłowych (na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym), 

Należy jednak podkreślić, że na chwilę obecną żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym bądź ustaw odrębnych nie zobowiązuje Gminy Krapkowice do zmiany studium. 
 

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Krapkowice (zmieniona uchwałą Nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.) studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie opracowywania. Wszystkie 

ustalenia zawarte w Tab. 1 będą w nowym dokumencie Studium ujęte bądź zaktualizowane.  

 

 

2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 

W granicach gminy Krapkowice obowiązuje 58 miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego, które opracowywano na przestrzeni 19 lat (1997-2015). Zajmują one powierzchnię ok. 3042 ha, 

czyli ok.  31,3% powierzchni gminy. Obszary objęte planami miejscowymi zaznaczono na Rys. 1.  

Do 2003 r. obowiązywała ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, na podsta-

wie której opracowano 34 z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, na podstawie której opracowano 24 plany (bądź zmiany planów). Jedną z różnic między dwiema 

ustawami jest artykuł odnoszący się do zakresu planu. W ustawie z 1994 r. określony był zakres nieobo-

wiązkowy, natomiast w ustawie z 2003 r. jest określony zarówno obowiązkowy jak i nieobowiązkowy 

zakres planu. Ta różnica spowodowała, że plany różnią się znacznie szczegółowością, a te opracowane 

na podstawie nowej ustawy mają zwykle więcej ustaleń.  
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Tabela nr 2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Krapkowice 

 

Lp. 
Oznaczenie terenu 

(lokalizacja) 
Nr uchwały RM 

Publikacja 
w Dz. Urzędowym 
Woj. Opolskiego* 

Opis – przeznaczenie terenu 

1.  
A9aS - ul. Opolska 
w Krapkowicach 

  
XXXVII/314/97 

Nr 29 
z dn. 14.11.1997 

Teren składów, magazynów, han-
dlu 

2.  
C47UK,UZ – ul. Piastowska 

w Krapkowicach 
XXXVII/314/97 

Nr 29 
z dn. 14.11.1997 

Teren kultu religijnego oraz teren 
projektowanych usług zdrowia 

3.  
C43aSB – ul. Piastowska 

w Krapkowicach 
XXXVII/314/97 

Nr 29 
z dn. 14.11.1997 

Teren składów, magazynów obej-
mujących bazę gospodarki komu-

nalnej 

4.  
C33MN – ul. Żeromskiego, Chrobrego 

w Krapkowicach 
XXXVII/314/97 

Nr 29 
z dn. 14.11.1997 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

5.  
C45aKS – ul. Ks. Koziołka 

w Krapkowicach 
XXXVII/314/97 

Nr 29 
z dn. 14.11.1997 

Teren urządzeń obsługi komunika-
cji – stacja paliw, usługi handlu i 

gastronomii 

6.  
C80US 

w Krapkowicach 
  

XXXII/394/98 
Nr 24 

z dn. 31.08.1998 
Stadion w Otmęcie 

7.  
C73US 

w Krapkowicach 
  

XXXII/394/98 
Nr 24 

z dn. 31.08.1998 
Hala sportowa w Otmęcie 

8.  
C26aS,P,KS – ul. Żeromskiego 

w Krapkowicach 
XXXII/394/98 

Nr 24 
z dn. 31.08.1998 

Teren składów, handlu z zaple-
czem magazynowo-składowym, 

przemysłu i rzemiosła 

9.  
B5aS,P,URU – ul. Prudnicka 

w Krapkowicach 
XXXII/394/98 

Nr 24 
z dn. 31.08.1998 

Teren projektowanych zakładów i 
usług produkcyjnych, rzemiosła 

nieuciążliwego, składów i magazy-
nów, handlu i gastronomii 

10.  
B17aMN,U,KS – ul. Prudnicka 

w Krapkowicach 
XXXII/394/98 

Nr 24 
z dn. 31.08.1998 

Teren urządzeń obsługi technicz-
nej komunikacji, usług i zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensyw-

ności 

11.  

C37 MN 
ul. Koziołka-Dambonia 

w Krapkowicach 
  

XXXII/394/98 
Nr 24 

z dn. 31.08.1998 

Teren adaptowanej i projektowa-
nej zabudowy mieszkaniowej –

Otmęt 

12.  B1aMN,U - Żywocice XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 

Teren budownictwa mieszkanio-
wego oraz usług handlu, gastrono-

mii, kultury 

13.  D1aMN,U - Pietna XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 

Teren budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego, usług han-

dlu, gastronomii, kultury 

14.  D5MN - Pietna XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 
Budownictwo jednorodzinne i za-

grodowe 

15.  H1aMRj Nowy Dwór XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 

Zabudowa zagrodowa z dopusz-
czeniem zabudowy jednorodzinnej 

oraz usług nieuciążliwych 

16.  K4aMRj - Gwoździce XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 

Budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne i zagrodowe z dopusz-

czeniem usług nieuciążliwych 

17.  L29aKS - Rogów Opolski XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 

Teren urządzeń obsługi komunika-
cji-projektowana stacja paliw z 

usługami towarzyszącymi 

18.  Ma5MN - Dąbrówka Górna XXXII/391/98 
Nr 22 

z dn. 17.08.1998 
Budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne i zabudowy usługowej 
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Lp. 
Oznaczenie terenu 

(lokalizacja) 
Nr uchwały RM 

Publikacja 
w Dz. Urzędowym 
Woj. Opolskiego* 

Opis – przeznaczenie terenu 

19.  

Teren 55AUC,B56MW,UH,UI 
ul. Prudnicka-Kozielska 

w Krapkowicach 
  

XI/150/99 
Nr 8 

z dn. 28.01.2000 

Tereny usługowe – teren byłego 
tartaku i gospodarstwa rolnego 
przy ul. Prudnickiej-Kozielskiej 

20.  
Rejon ul. Limanowskiego droga krajowa 45 w 

Krapkowicach 
XIII/195/2000 

Nr 26 
z dn. 13.04.2000 

Tereny zabudowy usługowej, rze-
miosła, przemysłu i składów z wy-
łączeniem inwestycji szczególnie 

szkodliwych 

21.  C61UH,UG,UK - ul. Kilińskiego w Krapkowicach XXI/321/2000 
Nr 2 

z dn. 12.01.2001 

Teren handlu, gastronomii, usług 
bytowych, ul. Kilińskiego 

22.  
Tereny mieszkaniowe ul. Górna-Żeromskiego 

w Krapkowicach 
XXI/322/2000 

Nr 2 
z dn. 12.01.2001 

Tereny mieszkaniowe z usługami o 
charakterze nieuciążliwym 

23.  
Rejon ul. Prudnickiej - Sportowej 

w Krapkowicach 
XXI/323/2000 

Nr 78 
z dn. 29.12.2000 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

24.  
Rejon ul. Prudnickiej - POM 

w Krapkowicach 
XXV/402/2001 

Nr 51 
z dn. 15.06.2001 

Tereny przemysłowo-składowo-
usługowe 

25.  D1bMN - Pietna XXV/403/2001 
Nr 49 

z dn. 13.06.2001 

Teren zabudowy jednorodzinnej 

26.  
Linia energetyczna 400kV relacji Dobrzeń-Wielo-

pole 
XXVI/430/2001 

Nr 63 
z dn. 20.07.2001 

Linia energetyczna 400 kV 

27.  
Węzeł Dąbrówka Górna 

na autostradzie A4 
XXX/489/2001 

  
Nr 6 

z dn. 24.01.2002 

Teren zabudowy przemysłowo-
składowo-usługowy 

28.  D1cKS - Pietna XXXIV/548/2002 

Nr 87 
z dn. 27.08.2002 

Urządzenia i obiekty zaplecza mo-
toryzacji 

29.  
Tereny między ul. Opolską, a linią kolejową – te-

ren „MON” 
w Krapkowicach 

XXXVI/575/2002 
Nr 119 

z dn.22.11.2002 

Zabudowa mieszkalna z dopusz-
czeniem mieszkalnictwa zbioro-
wego oraz usług małej gastrono-

mii 

30.  Tereny zakładów OTMĘT XXXVI/574/2002 
Nr 119 

z dn.22.11.2002 

Tereny zabudowy przemysłowej 

31.  
Teren przy ul. Ks. Duszy 

w Krapkowicach 
 IV/31/03  

Nr 15 
z dn. 07.03.2003 

Tereny handlu, rzemiosła, usług 

32.  
Rejon ul. Prudnickiej - POM 

w Krapkowicach 
 VIII/108/03  

Nr 81 
z dn. 15.10.2003 

Tereny przemysłowo -składowo-
usługowe 

33.  
Rejon ul. Prudnickiej 

w Krapkowicach 
 VIII/109/03  

Nr 85 
z dn. 24.10.2003 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

34.  Teren przy ul. Kilińskiego - 3 Maja  VIII/110/03  

Nr 85 
z dn. 24.10.2003 

Teren pod stację paliw 

35.  
 Teren zakładów papierniczych z obszarem przy-

ległym w Krapkowicach 
 XI/180/04  

 Nr 34 
z dn. 24.05.2004 

 Tereny przemysłowo-składowo-
usługowe 

36.  
 Teren przysiółka Posiłek w Dąbrówce Górnej i 

Rogowie Opolskim 
 XI/179/04  

Nr 33 
z dn. 19.05.2004 

Tereny przemysłowo-składowo-
usługowe 

  

37.  
 Rejon ulicy Ks. Duszy 

w Krapkowicach 
 XVI/235/2004  

Nr 76 
z dn. 10.11.2004 

Tereny przemysłowe  

38.  
 Rejon ulic Prudnickiej, Mieszka i Sportowej 

w Krapkowicach 
 XVI/236/2004  

Nr 76 
z dn. 10.11.2004 

Zabudowa usługowa  

39.  
Rejon ulicy 3 Maja  

w Krapkowicach 
  XVI/237/2004  

 Nr 76 
z dn.10.11.2004 

Zabudowa usługowo, składowa 
rzemieślnicza i mieszkaniowa  

40.  
 Teren zakładu przemysłu skórzanego "Otmęt" 

w Krapkowicach 
 XXVI/355/2005 

 Nr 78  
z dn.02.12.2005 

 Tereny przemysłowe 

41.  
Teren ul. Żeromskiego  

w Krapkowicach 
 XXVI/357/2005  

Nr 81 
z dn. 13.12.2005 

Tereny przemysłowo-usługowe  
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Lp. 
Oznaczenie terenu 

(lokalizacja) 
Nr uchwały RM 

Publikacja 
w Dz. Urzędowym 
Woj. Opolskiego* 

Opis – przeznaczenie terenu 

42.  
 Rejon węzła na autostradzie we wsi Rogów 

Opolski 
  XXVI/354/2005  

 Nr 81 
z dn. 13.12.2005 

 Tereny przemysłowo-składowe 

43.  
 Rejon ul. Ks. Koziołka i Górnej 

w Krapkowicach 
 XXVI/358/2005  

 Nr 81 
z dn. 13.12.2005 

Usługi handlu, gastronomii 
i mieszkalnictwa zbiorowego  

44.  
 Rejon ul. Ks. Koziołka 

w Krapkowicach 
 XXVI/356/2005 

 Nr 80 
z dn. 09.12.2005 

 Mieszkalnictwo zbiorowe, usługi 
handlu, gastronomii, kultury 

45.  
Rejon  ul. 3 Maja (TESCO) 

w Krapkowicach 
IX/73/2007 

 Nr 80 
z dn. 02.11.2007 

Usługi handlu z dopuszczeniem 
pod usługi gastronomii, usługi by-

towe i stację paliw 

46.  
Rejon ulic Opolskiej 

i Limanowskiego 
w Krapkowicach 

IX/74/2007 
 Nr 80 

z dn. 02.11.2007 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej /zabudowy usługo-
wej; tereny obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów /zabu-
dowy usługowej; tereny dróg pu-

blicznych. 

47.  
Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze krajowej 45 w 

Krapkowicach 
XIV/160/2008 

Nr 62 
Z dn.22.08.2008 

Tereny przemysłowo-składowo-
usługowe 

48.  
Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze krajowej 45 w 

Krapkowicach 
XIV/161/2008 

Nr 62 
Z dn.22.08.2008 

Tereny przemysłowo-składowo-
usługowe 

49.  Rejon zakładów papierniczych XIV/162/2008 
Nr 62 

Z dn.22.08.2008 
Tereny usługowe, zbiorowego za-

mieszkania, parkingi 

50.  Teren wsi Żużela 
XXXI/342/2010 

 
Nr 91 

z dn. 10.08.2010 

Tereny wsi Żużela w granicach ad-
ministracyjnych. 

51.  Rejon zakładów papierniczych w Krapkowicach 
NR II/11/2010 

 
Nr 8 

poz. 70 z 20.01.2011 
Teren przemysłowe 

52.  Dąbrówka Górna  
 XI/153/2012 

 
 

Nr 412 
z dn. 20.03.2012 

 Budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne i zabudowy usługowej 

53.   Rogów Opolski 
XI-154-2012 

 
 

Nr 413 
z dn. 20.03.2012 

Teren urządzeń obsługi komunika-
cji-projektowana stacja paliw z 

usługami towarzyszącymi 

54.  
 Węzeł Dąbrówka Górna 

na autostradzie A4 
 XII/170/2012 

 
 Nr 722 

z dn. 17.05.2012 
 Teren zabudowy przemysłowo-

składowo-usługowy 

55.  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Żużela 

 XXIII-371-2013   

Dz. U. z 16.12.2013r. 
poz. 2814. 

 

  
Tereny zabudowy obsługi rolnej. 

56.  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego 

„Otmęt” 

 XXIII-372-13  
 

 
Dz. U. z dnia 13.12.2013 

poz. 2809 
  

 
Tereny przemysłowe 

57.  
Krapkowice, rej. ul. Opolskiej, dz. 46/7, 46/9, 

46/10 z mapy 3 
 VI/61/2015 

Dz. U. z 12.05.2015r., 
poz. 1205 

Tereny zabudowy usługowej - 
usługi publiczne ochrony bezpie-

czeństwa  

58.  
Tereny mieszkaniowe przy ul. Prudnickiej w 

Krapkowicach 
VI/62/2015 

Dz. U. z 12.05.2015r., 
poz. 1206 

Tereny mieszkaniowe 

59.  
Tereny pomiędzy drogą krajową nr 45, a ul. Li-

manowskiego 
VI/63/2015 

Dz. U. z 12.05.2015r., 
poz. 1206 

Tereny mieszkaniowo-usługowo-
produkcyjne 

 

Po analizie struktury rzeczowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można je 

następująco podzielić: 

� 33% powierzchni planów (ok. 1003 ha) przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową, 

� 23% (ok. 699 ha) pod zabudowę produkcyjno-usługową, 

� 40,6% powierzchni (ok. 1235 ha) pozostawiono w użytkowaniu rolniczym lub leśnym, 
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� 3,4% powierzchni przeznaczono pod pozostałe funkcje (drogi, wody powierzchniowe, infrastruk-

tura). 

Powierzchnie te zbliżone są do średniej krajowej, co oznacza, że żadna z podstawowych funkcji zagospo-
darowania przestrzeni wyznaczona w planach, nie jest przekroczona bądź dominująca. 
 

Po szczegółowej analizie zgodności planów względem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, stwierdza się, że wszystkie plany są aktualne odnośnie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1, czyli 
zawierają część tekstową i graficzną sporządzoną na mapie w skali 1:1000 (ewentualnie 1:2000). Analiza 
zgodności ustaleń planów z art. 15 ust. 2 wykazuje częściową aktualność planów części planów sporzą-
dzonych głównie przed 2003 r. Dotyczy to w szczególności: 
� przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania, 
� zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
� zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
� zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
� wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
� zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i mini-

malnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odnie-
sieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 
miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, 

� granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

� szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. 
Pozostałe plany sporządzone  po 2003 r. są aktualne w stosunku do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2.3. Aktualność planów miejscowych względem przepisów odrębnych  
 

Chociaż ustawa nie narzuca obowiązku zbadania aktualności planów względem Rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, zwrócono uwagę na częściową aktualność stosowanych ozna-

czeń i nazewnictwa. Nie ma to większego znaczenia w procesie realizacyjnym, bowiem każdy plan ma 

legendę wyjaśniającą oznaczenia, ale podejmując prace nad aktualizacją planów należałoby wprowadzić 

ujednolicone obowiązujące oznaczenia graficzne i literowe, a także numerację dla poszczególnych tere-

nów. Jednolity system nazewnictwa i oznaczeń ułatwiłby stworzenie bazy danych, wszelkie analizy, pro-

wadzenie statystyk itp.  

Należy podkreślić również fakt, że w ostatnich latach zmieniło się wiele aktów prawnych – przepisów 

odrębnych, istotnych w procesie planowania przestrzennego, np. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Pojawiły się także nowe uregulowania np. ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-

niem narzędzi ochrony krajobrazu, ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ogólnie można 

stwierdzić, że przy takim tempie wprowadzanych zmian w prawie, plany stopniowo stracą aktualność. 

Duży wpływ na formę zapisów planu miejscowego mają również przepisy odrębne, mówiące o tym, jak 

powinien wyglądać tekst planu miejscowego, będący uchwałą. Ogólnie można stwierdzić, że najstarsze 

uchwały nie są dostosowane do wymogów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 
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Zmiany planów będą musiały być podejmowane sukcesywnie, ponieważ wiele z tych aktów prawnych 

narzuca obowiązek dostosowania przepisów prawa miejscowego w określonym terminie. Kolejność 

opracowania pozostałych zmian będzie uzależniona od lokalnych potrzeb i możliwości. 
 

W pełni aktualne są trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałami Rady 

Miejskiej w 2015 r.  

W związku ze zmianą przepisów stwierdza się częściową nieaktualność planów: 

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren za-

kładu przemysłu skórzanego „Otmęt” (z późn. zm.), 

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, obejmującego tereny w 

rejonie ulicy Ks. Duszy (z późn. zm.), 

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela, 

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski,  

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna, 

w zakresie ochrony powodziowej – wprowadzenia obszarów zagrożenia powodziowego. Termin zmiany 

powyższych planów (wynikający z ustawy Prawo wodne) upływa w listopadzie 2017 r. 

Dla pozostałych planów należy przyjąć, że są one częściowo aktualne (bez obowiązku ich szybkiej 

zmiany). 

 

2.4. Zgodność planów z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Krapkowice  
 

Dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapko-

wice istnieje od 2002 r. Przed uchwaleniem studium podjęto dwadzieścia siedem uchwał zatwierdzają-

cych projekty planów zagospodarowania przestrzennego. W czasie obowiązywania Studium z 2002 r. 

uchwalono siedemnaście planów. W 2007 r. zmieniono dokument Studium, dostosowując go do nowej 

ustawy i od tego czasu uchwalono  15 planów miejscowych, z czego 5 po kolejnej zmianie studium w 

2013 r.  

Według zapisów ustawy z 1994 r. plany miejscowe musiały być spójne z ustaleniami studium, natomiast 

według ustawy z 2003 r., w pierwotnym brzmieniu plany musiały być zgodne z ustaleniami studium, 

dlatego też Rada Miejska przed uchwaleniem projektu planu stwierdzała o jego zgodności ze Studium. 

Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy w lipcu 2010 r. plany miejscowe nie muszą być zgodne z ustale-

niami studium, a jedynie nie naruszać jego ustaleń. Zatem należałoby w pierwszej kolejności określić w 

samym dokumencie Studium znaczenie zapisu art. 20 ust. 1 i ustalić, kiedy plan nie narusza zapisów 

Studium. 

Niezależnie od zapisów ustaw, dobrą praktyką jest jasno określona polityka przestrzenna oraz to, że 

wszystkie dokumenty są spójne, mają zapisy dostosowane do siebie, a myśl urbanistyczna jest konty-

nuowana w kolejnych opracowaniach. 

Analizując zgodność obowiązujących planów z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego stwierdza się, że plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 r. są zgodne 

ze Studium, o czym stwierdziła każdorazowo Rada Miejska w Krapkowicach podczas uchwalania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast plany opracowane na podstawie 

ustawy z 1994 r. są przeważnie zgodne z zakazami, nakazami i postulatami wprowadzonymi dla poszcze-

gólnych obszarów wyznaczonych w Studium. 

Ogólnie stwierdza się, że plany w dużej mierze są zgodne z ustaleniami studium. Wynika to stąd, że pod-

czas opracowywania Studium wzięto pod uwagę między innymi ustalenia zawarte we wcześniej uchwa-

lonych, obowiązujących planach. 
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2.5. Wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu  
 

Liczba zarejestrowanych wniosków o sporządzenie bądź zmianę planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta 

i Gminy w latach 2011-2015 wynosi ogółem 13. Generalnie wnioski dotyczą pojedynczych działek i zwią-

zane są z zamierzeniami inwestora (wprowadzenie nowej funkcji bądź dopuszczenie większej zabudowy 

niż zezwala obowiązujący plan). W wyniku złożonych wniosków przystąpiono do 5 planów, z czego 4 

dotyczą zamierzeń inwestycyjnych.  

 

2.6. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych 
 

2.6.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 
Według stanu na listopad 2015 r. prowadzi się procedurę opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla 13 obszarów. Plany są w różnym stopniu zaawansowania. Obszary objęte 

sporządzanymi planami miejscowymi zaznaczono na Rys. 1. 
 

Tabela nr 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji 

 

Lp. Nazwa planu 
Nr uchwały RM o przystąpieniu 

do planu 
Opis – przeznaczenie terenu 

1.  M.p.z.p. dla części terenów wsi Kórnica 
XXXIII/357/2010 

  29.09.2010 r. 

Teren przeznaczony pod 

elektrownię wiatrową  

2.  M.p.z.p. wsi Steblów 
XII/167/2012 

 18.04.2012 r. 

Tereny wsi w granicach ad-

ministracyjnych 

3.  M.p.z.p. wsi Gwoździce 
XII/168/2012 

23.04.2012 r. 
Tereny zurbanizowane wsi  

4.  
M.p.z.p. terenów przy ul. Parkowej, Kozielskiej, 

Prudnickiej 

XXXII/362/2012 

29.09.2012 r. 
Tereny usługowe 

5.  M.p.z.p wsi Żywocice 
XVIII/275/2013 

 13.02.2013 r. 
Tereny zurbanizowane wsi 

6.  M.p.z.p. w rej. Os. Sady w Krapkowicach 
XIX/298/2013 

 17.04.2013 r. 

Teren przeznaczony pod 

cmentarz 

7.  
M.p.z.p. miasta Krapkowice w rejonie ul. Górnej, 

Ks. Koziołka, Chrobrego 

XXIV/404/2013 

30.12.2013 r. 

Tereny zabudowy przemysło-

wej, składowej, usługowej i 

mieszkaniowej 

8.  
M.p.z.p. miasta Krapkowice w rej. ul.  Górnej, 

Ks. Koziołka, Transportowej i rzeką Odrą 

XXIV/403/2013 

30.12.2013 r. 

Tereny mieszkaniowe i usłu-

gowe 

9.  
M.p.z.p. części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka 

Górna (przysiółek Posiłek) 

XXV/431/2014 

 26.02.2014 r. 

Teren przeznaczony pod za-

budowę przemysłowo- usłu-

gowo-produkcyjną 

10.  
M.p.z.p. miasta Krapkowice w rej. ul. Opolskiej 

w Krapkowicach  

V/52/2015 

26.02.2015 r. 
Tereny przemysłowe 

11.  
M.p.z.p. miasta Krapkowice w rej. ul.  Prudnic-

kiej 

VIII/77/2015  

 18.06.2015 r. 
Tereny przemysłowe 

12.  M.p.z.p. miasta Krapkowice w rej. ul. Ks. Duszy  
VIII/78/2015  

18.06.2015 r. 

Tereny usługowo-mieszka-

niowe 

13.  
M.p.z.p. miasta Krapkowice w rej. Ks. Koziołka, 

Ligonia 

X/126/2015 

11.09.2015 r. 
Tereny usługowe 
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2.6.2. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

� Obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazano obszarów wy-

magających scaleń i podziałów nieruchomości.  
� Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 

W Studium wskazano 1 obszar rozmieszczenia istniejących i planowanych obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m². Obszar ten jest objęty miejscowym planem (Tesco w Krapkowi-

cach). Należy podkreślić, że realizacja kolejnego obiektu o tej lub większej powierzchni wymagać będzie 

planu. 

� Obszary przestrzeni publicznej 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazano obszarów prze-

strzeni publicznych, dla których obowiązkowe jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
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3. OCENA PROCESU PLANISTYCZNEGO W OPARCIU O WYDANE DECYZJE O WARUNKACH ZABU-

DOWY I LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  
 

3.1.1. Decyzje o warunkach zabudowy  

Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się na obszarach nie objętych miejscowymi planami zago-

spodarowania przestrzennego, na których inwestor planuje przedsięwzięcie inwestycyjne wymagające 

pozwolenia budowlanego bądź inwestycje dla którego posiadanie decyzji jest wymagane. Na obszarach 

objętych planami pozwolenie na budowę wydaje się na podstawie tegoż planu, bez konieczności uzyska-

nia decyzji o warunkach zabudowy. 

Analizie poddano wydane decyzje o warunkach zabudowy według miejscowości. Pod uwagę wzięto de-

cyzję wydane w latach 2011-2015. Wyniki analiz ujęte są w Tab. 4. 

 

Tabela nr 3. Wydane decyzje o warunkach zabudowy  

 

Miejscowość  2011 2012 2013 2014 20151 Ogółem 

KRAPKOWICE 54 49 72 53 37 265 

Borek 1 3 0 2 1 7 

Dąbrówka Górna 7 0 0 0 0 7 

Gwoździce 7 1 1 2 0 11 

Kórnica 4 7 8 5 6 30 

Nowy Dwór Prudnicki 2 0 1 0 0 3 

Pietna 5 2 0 2 4 13 

Rogów Opolski  3 0 2 0 0 5 

Steblów 13 9 10 10 11 53 

Ściborowice  2 4 2 1 0 9 

Żużela  0 0 0 0 0 0 

Żywocice  7 9 8 8 4 36 

Ogółem 105 84 104 83 63 439 

 

W latach 2011-2015 wydano ogółem 439 decyzji o warunkach zabudowy. Najwięcej decyzji o warunkach 

zabudowy dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w większości przebudowa bądź rozbu-

dowa istniejących obiektów) oraz szeroko pojętych usług.  

Ocena procesu realizacyjnego w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy obejmuje nie tylko 

analizę ilościową wydanych dokumentów, ale również zgodność tych dokumentów z zapisami studium i 

planów miejscowych. Ogólnie można stwierdzić, iż decyzje o warunkach zabudowy nie zawsze były  

zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ponie-

waż nie ma takiego obowiązku wymaganego prawem. Wydawane decyzje administracyjne są wynikiem 

inicjatywy poszczególnych inwestorów, a nie wynikiem planowanego gospodarowania przestrzenią. 

                                                           
1 dane na koniec października 2015 r. 
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Stąd pilna potrzeba opracowania planów miejscowych. Na podstawie wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy można orientacyjnie również stwierdzić, gdzie istnieje potrzeba opracowania planu z uwagi 

na znaczną ilość prowadzonych spraw. 

Lokalizację wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego zaznaczono na Rys. 2. 

 

3.1.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   

W latach 2011-2015 wydano 49 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje 

te dotyczyły głównie zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury: wodociągowej, ka-

nalizacyjnej, gazowej i energetycznej. 

 
Tabela nr 4. Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Miejscowość  2011 2012 2013 2014 20152 Ogółem 

KRAPKOWICE 9 15 7 8 2 41 

Borek      0 

Dąbrówka Górna      0 

Gwoździce      0 

Kórnica      0 

Nowy Dwór Prudnicki      0 

Pietna  1  1 1 3 

Rogów Opolski   2    2 

Steblów     1 1 

Ściborowice       0 

Żużela       0 

Żywocice  1    1 2 

Ogółem 10 18 7 9 5 49 

 

                                                           
2 dane na koniec października 2015 r. 
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4. WNIOSKI   
 

4.1. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

  Krapkowice 

W świetle wymogów formalno-prawnych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krapkowice jest aktualne (nie ma obowiązku jego zmiany). Częściowa utrata ak-

tualności studium wynika z nowych potrzeb inwestycyjnych, uwarunkowań środowiskowych i kulturo-

wych, aktualizacji innych dokumentów stanowiących źródła do opracowań urbanistycznych, a także 

zmian w zakresie zawartości studium wynikających głównie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Studium jest obecnie w trakcie realizacji, stąd można przyjąć, że zostanie sporządzone 

zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami.  

 

4.2. Plany aktualne 

Jako plany w pełni aktualne, przyjmuje się trzy plany uchwalone w 2015 r.  

 

4.2. Plany nieaktualne bądź częściowo nieaktualne 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w gminie Krapkowice nie ma planów, które w całości byłyby 

nieaktualne. Jednakże wyznaczyć można 5 planów zagospodarowania przestrzennego jako częściowo 

nieaktualnych. Są to: 

� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmujący teren zakładu 

przemysłu skórzanego „Otmęt” (z późn. zm.), 

� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmujący tereny w rejonie 

ulicy Ks. Duszy (z późn. zm.), 

� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela, 

� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski,  

� miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna. 

Powyższe plany są nieaktualne w części dotyczącej obszarów zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 

88 f ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (D. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) w terminie 

30 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego należy wprowadzić zmiany w miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ujęcia obszarów zagrożenia powodzio-

wego. Termin ten upływa w listopadzie 2017 r. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie ob-

szarów wyznaczonych jako zagrożone powodzią, a nie całości miejscowości.  

 

4.3. Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Spośród pozostałych 49 obowiązujących planów (bądź ich zmian) nie ma takich, które oceniono 

jako całkowicie lub częściowo nieaktualne, dla których należałoby podjąć natychmiastowe zmiany. Jed-

nakże ich zakres rzeczowy odbiega od obecnie obowiązującego prawa planistycznego, stąd można przy-

jąć że są częściowo aktualne. Należy stopniowo zmieniać te plany, bądź tworzyć nowe.   

 

4.4. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych    

� W pierwszej kolejności należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

bądź ich zmiany na wyznaczonych obszarach zagrożenia powodziowego, 

� Kolejne plany powinny dotyczyć miasta Krapkowic (przede wszystkim w obszarze ścisłego cen-

trum) oraz obszarów pozostałych miejscowości wiejskich dotychczas nimi nie objętymi (Borek, 

Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Ściborowice), 
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� W zależności od potrzeb (a także oczekiwań inwestorów) należy zmieniać istniejące i bądź opra-

cowywać nowe plany w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz w dosto-

sowaniu do istniejącego zagospodarowania. 

Realizacja planów zależeć będzie od możliwości finansowych gminy. 

 

4.5. Podsumowanie 

        Ogólnie stwierdza się, że: 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 

jest częściowo aktualne. 

� 3 plany miejscowe są w pełni aktualne. 

� 5 miejscowych planów wymaga zmiany w pierwszej kolejności jako częściowo nieaktualne. 

� 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest częściowo aktualnych. 
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