
UCHWAŁA NR XVI/207/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Bierutów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów, 
uchwalone uchwałą Nr XLV/389/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów, zmienione 
uchwałami: Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 września 2011 r., w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Bierutów, Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Bierutów, Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Bierutów, Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019 r., w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Bierutów, Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2019 r.,
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Bierutów uznaje się za aktualne;

2) za nieaktualne w zakresie wymagań obowiązujących przepisów, ale pozostające w obrocie prawnym, 
uznaje się plany:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XLIV/298/2002 z dnia 23 maja 2002 r.),

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wabienice (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XVI/106/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.)

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE (uchwała Rady Miejskiej 
w Bierutowie Nr XXIII/143/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.);

3) za aktualne uznaje się plany:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Radzieszyn (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XII/65/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.),

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Posadowice (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XII/66/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.),

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XIX/148/12 z dnia 29 marca 2012 r.),

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwiniec (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XX/152/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.),

e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kijowice (uchwała Rady Miejskiej 
w Bierutowie Nr XXVIII/256/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.),

f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr XXIX/263/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.),
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g) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Radzieszyn (uchwała Rady Miejskiej 
w Bierutowie Nr XXXVI/322/13 z dnia 19 września 2013 r.),

h) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Posadowice (uchwała Rady Miejskiej 
w Bierutowie Nr XXXVI/323/13 z dnia 19 września 2013 r.),

i) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Sątok (uchwała Rady Miejskiej
w Bierutowie Nr VIII/53/15 z dnia 26 marca 2015 r.)

j) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy 
M. Konopnickiej (uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr X/60/15 z dnia 28 maja 2015 r.),

k) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy 1-go 
Maja (uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr X/61/15 z dnia 28 maja 2015 r.),

l) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy 
J. Słowackiego (uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie Nr X/62/15 z dnia 28 maja 2015 r.)

m) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Paczków (uchwała Rady Miejskiej 
w Bierutowie Nr XXIII/179/16 z dnia 22 września 2016 r.),

n) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zbytowa (uchwała 
Rady Miejskiej w Bierutowie Nr VII/71/19 z dnia 28 marca 2019 r.),

o) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kruszowice (uchwała 
Rady Miejskiej w Bierutowie Nr IX/90/19 z dnia 30 maja 2019 r.),

p) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kijowice - MPZP KIJOWICE II (uchwała Rady 
Miejskiej w Bierutowie Nr XI/106/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.).

§ 2. Aktualizacja opracowań planistycznych, o których mowa w § 1 pkt.2 uchwały, będzie dokonywana 
sukcesywnie na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Bierutów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE 

 

Podstawą do opracowania oceny aktualności studium i planów miejscowych jest ustawa 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 ze zm.). 

Zgodnie z art. 32 tej ustawy 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 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz po 

uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co 

najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności 

studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w 

części, podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium lub 

planu. 

Analiza ma na celu ocenę postępu w opracowywaniu planów miejscowych i 

sformułowanie wniosków, dot. oceny aktualności studium i planów miejscowych. Jej wyniki 

pozwolą sformułować wieloletni program prac planistycznych. 

Niniejsza analiza i ocena zawiera zbiorczą informację na temat zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Bierutów w latach 2014 - 2018.  

Na podstawie analizy stwierdza się, że Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów uznaje się za aktualne, 

wymagające pewnych uzupełnień i aktualizacji, które jednak mogą być wykonywane w miarę 

potrzeb, bez konieczności pilnej zmiany studium dla całego obszaru gminy. 

Za nieaktualne należy uznać plany dla wsi Zbytowa, Wabienice oraz Solniki Wielkie, 

sporządzone na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Mimo tego plany te są ważne i stanowią podstawę do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznaje się za aktualne. 

 

Procedura formalno-prawna została przeprowadzona w trybie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

Id: 63B83CEC-091E-4E64-9D47-BDD971642691. Podpisany Strona 1



Projekt „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Bierutów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” uzyskał pozytywną 

opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących uważa się za 

uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały nr XVI/207/19  

Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 19 grudnia 2019 r.   
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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą do opracowania oceny aktualności studium i planów miejscowych jest ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 ze zm.). 

Zgodnie z art. 32 tej ustawy 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 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz po uzyskaniu 

opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium lub planu. 

1.2. Cel opracowania 

Analiza ma na celu ocenę postępu w opracowywaniu planów miejscowych i sformułowanie 

wniosków, dot. oceny aktualności studium i planów miejscowych. Jej wyniki pozwolą sformułować 

wieloletni program prac planistycznych. 

Niniejsze opracowanie zawiera zbiorczą informację na temat zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Bierutów w latach 2014 - 2018.  

Oceny dokonano w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Bierutów, ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych, z uwzględnieniem decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego, uwzględniając w szczególności zgodność studium i planów miejscowych z art. 10 

ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Wyniki analizy przyczynią się do uzyskania aktualnej wiedzy na temat stanu przestrzeni 

w gminie i umożliwią spojrzenie na zmiany, jakie zaszły w przestrzeni gminy w okresie ostatnich 5 lat 

oraz na aktualność zapisów obowiązujących aktów planistycznych – studium uwarunkowań 

kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
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1.3. Materiały wyjściowe 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Bierutów, uchwalone uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Bierutowie dnia 27 czerwca 

2019 roku 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wykaz obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego znajduje się w dalszej części opracowania) 

 Raport o stanie gminy w 2018 r. 

 Strategia rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2014-2020 

 Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020 

2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Poniższa analiza ma na celu syntetyczną ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej 

gminy. Przestawione dane ilustrują obraz gminy, który ma wpływ na ruch inwestycyjny 

i zapotrzebowanie na nowe inwestycje. 

2.1. Charakterystyka gminy  

Gmina Bierutów położona jest w powiecie oleśnickim, we wschodniej części województwa 

dolnośląskiego, przy granicy z województwem opolskim. Sąsiaduje z gminami województwa 

dolnośląskiego: Jelcz-Laskowice, Oleśnica, Dziadowa Kłoda oraz województwa opolskiego: Wilków i 

Namysłów. Ma powierzchnię 14 700 ha, w jej skład wchodzi miasto Bierutów oraz 16 wsi: Jemielna, 

Stronia, Wabienice, Strzałkowa, Gorzesław, Solniki Wielkie, Solniki Małe, Zawidowice, Kijowice, 

Zbytowa, Paczków, Kruszowice, Karwiniec, Sątok, Posadowice, Radzieszyn. 

Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie: droga wojewódzka DW 451 (łącząca Bierutów 

z Oleśnicą i drogą ekspresową S8 oraz z Namysłowem i drogą krajową 39) i droga wojewódzka 

DW 396 (łącząca Bierutów z Oławą, Strzelinem i autostradą A4) oraz drogi powiatowe: droga 

powiatowa 1460 D (stanowiąca połączenie z Dziadową Kłodą i dalej – poprzez 1500 D – z Sycowem) 

i droga powiatowa 1463 D. 

Gmina położona jest częściowo w obszarze Natura 2000 PLH020065 „Bierutów”. Obszar 

stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk po obu stronach rzeki Widawy poniżej 

Bierutowa (rejon wsi: Kijowice, Kruszowice i Paczków). Południowo-zachodnia niewielka część 

gminy położona jest w obszarze Natura 2000 PLH020081 „Lasy Grędzińskie”, którego 
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najistotniejszym walorem przyrodniczym jest rozległy obszar lasów z licznymi starodrzewami, łęgami 

dębowo-wiązowo-jesionowymi oraz lasami łęgowymi i nadrzecznymi. 

Lasy stanowią 24% powierzchni gminy. 

Gmina Bierutów posiada typowo rolniczy charakter, powiązana jest komunikacyjnie z Oleśnicą 

i Namysłowem. Wymienione wyżej obszary cenne przyrodnicze czy obszary leśne nie stanowią barier 

przestrzennych dla powstawania nowych inwestycji. 

 

2.2. Potencjał ludnościowy 

Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2018 r. gminę zamieszkiwało 9 988 osób, w tym 

5 107 kobiet i 4 881 mężczyzn. W latach dziewięćdziesiątych liczba mieszkańców była większa niż 

10 000 osób, od roku 2000 liczba ta maleje, jednak utrzymuje się na poziomie ok. 10 000 osób i 

wskaźnik ten można uznać za stabilny. 

Średni wiek mieszkańców to 40,3 lata, jest on znacznie niższy od tego wskaźnika dla powiatu 

oleśnickiego (42,2 lata) i województwa dolnośląskiego (41,4 lata), z czego wynika, iż mamy do 

czynienia z nieco młodszą populacją niż w powiecie i w województwie. 

Mieszkańcy gminy Bierutów zawarli w 2018 roku 48 małżeństw, co odpowiada 

4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców, tj. o 2 małżeństwa mniej niż w roku poprzednim. W 

ostatnich latach najwięcej małżeństw zostało zawartych w roku 2012 – 69, od tamtej pory wskaźnik 

ten waha się, ale średnio jest bliski 50. 

W roku 2018 Gmina Bierutów miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -2 (w roku 2017 

wynosił -6, a w 2016 r. 5). Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,2 na 1000 mieszkańców gminy 

Bierutów. W 2018 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 56 dziewczynek i 52 chłopców. Pomimo 

ujemnego przyrostu naturalnego w roku 2018 nie można mówić o tendencjach spadkowych, a 

wskaźnik przyrostu naturalnego należy uznać za stabilny. 

W 2018 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym (o 32 zameldowania 

więcej niż w roku poprzednim) oraz 144 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych 

w tym roku dla gminy Bierutów wyniosło -49. W tym samym roku 4 osoby zameldowały się z 

zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych 

wynoszące -3. Obserwując ostatnie lata nie można stwierdzić, że tendencja jest spadkowa lub rosnąca, 

wskaźniki te różnią się każdego roku, niemniej od 2011 roku saldo migracji jest ujemne. Z danych 

tych wynika, że liczba mieszkańców gminy jest stabilna. 

Podsumowanie: liczba mieszkańców gminy jest stabilna, populacja gminy jest młodsza niż średnia 

w powiecie i średnia wojewódzka. Gmina posiada niewielkie ujemne saldo migracji. Dynamika 
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demograficzna jest na wyższym poziomie niż średnia w powiecie i w województwie, co daje 

przesłanki do stwierdzenia, iż gminie w dłuższej perspektywie uda się utrzymać liczbę mieszkańców, 

a przy sprzyjających warunkach społeczno-gospodarczych może nawet ją zwiększyć. Jednak nie 

będzie to motorem do dużych zmian z zagospodarowaniu przestrzennym i nie spowoduje nagłej 

potrzeby realizacji wielu inwestycji mieszkaniowych w gminie, związanych z dużym wzrostem liczby 

mieszkańców, potrzebami mieszkaniowymi czy nowymi terenami usługowymi i rekreacyjnymi, które 

wymagałyby pilnych zmian w dokumentach planistycznych. 

 

2.3. Potencjał gospodarczy 

W gminie Bierutów na 1000 mieszkańców pracuje 124 osób. 57,7% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 42,3% mężczyźni (GUS, stan na 31 grudnia 2017 r.).  

W wieku produkcyjnym jest ok. 70% mieszkańców gminy, 68% to kobiety, 72% to mężczyźni 

– co w porównaniu ze średnią dla województwa wynoszącą 68% jest wynikiem dobrym. 

W 2017 r. bezrobocie rejestrowane w gminie Bierutów wyniosło 9,7% (10,1% wśród kobiet i 

9,4% wśród mężczyzn). Od roku 2011 stopa bezrobocia systematycznie spada, ale nadal jest 

większa niż w województwie dolnośląskim.  

21,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bierutów pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,6% w przemyśle i budownictwie, 15,3% w sektorze 

usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja), a 1,7% w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości).  

W gminie Bierutów w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 844 podmioty 

gospodarki narodowej, z czego 584 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 

2017 roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 68 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na 

przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (124) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (58) w 

roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 

roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w 

gminie Bierutów najwięcej (44) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (814) 

jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 

4,3% (36) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (205) 

podmiotów, a 71,4% (603) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Bierutów najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych (33,0%) oraz budownictwo (21,2%). 

Wg danych GUS, w 2017 roku w gminie Bierutów oddano do użytku 19 mieszkań (mieszkania 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych). Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 

1,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 

dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski (dla województwa wskaźnik ten 

wynosi 5,88, dla kraju 4,46). Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Bierutów to 3 327 

nieruchomości, co daje 329 mieszkań na każdych 1000 mieszkańców. Jest to wartość znacznie 

mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla 

całej Polski (dla województwa wskaźnik ten wynosi 396, dla kraju 371). 

W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.  

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Bierutów to 5,53 i jest 

znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od 

przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do 

użytkowania w 2017 roku w gminie Bierutów to 145,70 m
2
 i jest znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni nieruchomości w całej Polsce. 

 

Podsumowanie: w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców gmina Bierutów wypada 

gorzej niż średnia dla powiatu oleśnickiego - zarówno w zakresie udziału procentowego bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jak i współczynnika osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na 10 000 ludności. Dla mieszkańców gminy Bierutów 

atrakcyjniejsze i częściej wybierane jest budownictwo jednorodzinne, co oznacza dobre warunki 

zamieszkiwania (zarówno przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania jak i liczba pokoi jest 

znacznie większa niż przeciętna w województwie, a nawet w kraju). Nie przewiduje się większych 

inwestycji na terenie gminy wymagających pilnych zmian w dokumentach planistycznych. 

 

2.4. Aktywność inwestycyjna 

2.4.1. - Decyzje o warunkach zabudowy 

Gmina Bierutów nie posiada planów miejscowych dla miejscowości: Gorzesław, Jemielna, 

Solniki Małe, Stronia, Strzałkowa, Zawidowice. Dla tych miejscowości wydawane są decyzje o 
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warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W latach 2014 – 2018 wydano 35 takich decyzji, 

odpowiednio dla miejscowości: 

 Gorzesław – 1 decyzja, 

 Jemielna – 3 decyzje, 

 Solniki Małe – 7 decyzji, 

 Stronia – 8 decyzji, 

 Strzałkowa – 4 decyzje, 

 Zawidowice – 7 decyzji, 

 Paczków – 4 decyzje, 

 Sątok – 1 decyzja 

Dwie z tych decyzji dotyczyły celu publicznego (budowa świetlicy oraz infrastruktury 

technicznej), pozostałe w większości dotyczyły budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (19 

decyzji) oraz budynków gospodarczych i inwentarskich związanych z rolnictwem. 

Tabela. 1. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Bierutów w 2018 r. 

Nr 

wpis
u 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora 

 

Rodzaj i adres 
zamierzenia budowlanego 

Nr i data 

wydania decyzji 

1 3 5 6 

1.   Budowa linii kablowej nN do zasilania studni zapasowej ST2 

na ujęciu SUW Stronia, Stronia dz. nr 401/10, 401/7,400/8, 

cz . 425, cz 434 

01/18 

 z dnia 21.01.2018 r.. 

2.   Budowa obiektów zabudowy zagrodowej składającej się z 

budynku mieszkalnego z wbudowanym w bryłę budynku 

garażem dwustanowiskowym oraz budynku gospodarczego 

wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeniami, Zawidowice 

dz. nr 204/1  

02/2018  

z dnia 20.02.2018 r. 

3.   Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej z 

wbudowanym w bryłę budynku garażem wraz z niezbędnymi 

instalacjami, urządzeniam8 oraz infrastrukturą techniczną, 

Strzałkowa dz. nr 19 

03/2018  

z dnia 1604.2018 r. 

4.   Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej 

wraz z niezbędnymi instalacjami, urządzeniami oraz 

infrastrukturą techniczną, Stronia dz. nr 208/3 

04/2018  

z dnia 07.08.2018 r. 

5.   Budowa garażu czterostanowiskowego wraz z niezbędnymi 

instalacjami urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną, 

Stronia dz. nr 327/4 

05/2018  

z dnia 27.08.2018 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 
Tabela. 2. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Bierutów w 2017 r. 

Nr 
wpis

u 

 
Imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora 

 
Rodzaj i adres 

zamierzenia budowlanego 

Nr i data 
wydania decyzji 

1 3 5 6 

1.   Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną 

infrastruktura techniczną, Zawidowice dz. nr 261 

01/2017  

z dnia 17.02.2017 r. 

2.   Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z wiata 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczna, Zawidowice dz. nr 

186/2 

02/2017  

z dnia 17.02.2017 r. 
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3.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz niezbędnej infrastruktury technicznej, 

Stronia 260/2 

03/2017  

z dnia 17.02.2017 r. 

4.   Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi 

instalacjami, urządzeniami, infrastrukturą techniczną oraz 

dojazdami, Strzałkowa dz. nr 38 

04/2017  

z dnia 17.02.2017 r. 

5.   Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z wiatą 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczna, Jemielna dz. nr 

124/2 

06/2017  

z dnia 19.05.2017 r. 

6.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego  z garażem wraz z niezbędnymi instalacjami, 

urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną, Jemielna dz. nr 

552/3 

07/2017  

z dnia 30.05.2017 r. 

7.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego oraz budynku gospodarczego wraz z 

niezbędnymi instalacjami, urządzeniami oraz infrastrukturą 

techniczną, Solniki Małe dz. nr 221 

08/2017  

z dnia 01.06.2017 r. 

 

8.   Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego 

polegającego na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele 

mieszkalne, Strzałkowa dz. nr 88/13 

09/20107  

z dnia 31.05.2017 r. 

 

9. 9

. 

 Budowa obiektów zabudowy zagrodowej składającej się z 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego orz 

budynku gospodarczego wraz z niezbędnymi instalacjami, 

urządzeniami orz infrastrukturą techniczną, Solnik Małe dz. 

nr 281 

10/200147  

z dnia 01.06.2017 r. 

 

 

10. 1

0

. 

 Budowa budynku inwentarsko-gospodarczego wraz i 

niezbędną infrastrukturą techniczną, Zawidowice dz. nr 301/4 

11/2017  

z dnia 03.07.2017 r. 

11. 1

1

. 

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami 

infrastruktury technicznej, Stronia dz. nr 142/1 

13/2017  

z dnia 18.12.2017 r. 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 
Tabela. 3. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Bierutów w 2016 r. 

Nr 

wpis

u 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora 

 

Rodzaj i adres 

zamierzenia budowlanego 

Nr i data 

wydania decyzji 

1 3 5 6 

1.   Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących z wbudowanymi garażami i 2 zbiorników 

bezodpływowych pojemności 10 m3 każdy oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Paczków dz. nr 267/4 

05/2015/2016  

z dnia 09.02.2016 r. 

2.   Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących z wbudowanymi garażami i 6 zbiorników 

bezodpływowych pojemności 10 m3 każdy oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Paczków dz. nr 266/2, 266/3, 

266/4 

01/2014  

z dnia 12.05.2014 r. 

3.   Budowa czterech silosów płaskodennych SPA12/10 na 

podstawie betonowej, podnośnika kubełkowego PKA 16/10 

oraz suszarni o pracy ciągłej S 420 W6, służących wyłącznie 

produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu 

oraz niezbędnej infrastruktury technicznej 

12/2015/2016  

z dnia 11.02/2016 r. 

4.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami, 

urządzeniami oraz infrastruktura techniczną, Zawidowice dz. 

nr 186/2 

01/206  

z dnia 19.03.2016 r. 

5.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego  z garażem wbudowanym oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Jemielna dz. nr 86/1 

02/2016  

z dnia 20.04.2016 r. 

6.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego  z garażem wbudowanym 

dwustanowiskowym oraz niezbędnej infrastruktury 

technicznej, Solnik Małe dz. nr 256 

04/2016  

z dnia 20.05.2016 r. 

7.   Budowa obiektów zabudowy zagrodowej składającej się z 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 

06/2016  

z dnia 27.07.2016 r. 
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wraz z wiata gospodarczą oraz budynku gospodarczego wraz 

z niezbędnymi instalacjami, urządzeniami oraz infrastrukturą 

techniczną, Solnik Małe dz. nr 281 

 

 

8.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego  z garażem wbudowanym oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Solnik Małe dz. nr 278 

09/2016  

z dnia 05.09.2016 r 

 

9. 9

. 

 Rozbudowa gospodarstwa rolnego polegającego na 

rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalno-

gospodarczego oraz budowie wiaty na maszyny rolnicze 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, Stronia dz. nr 

208/4 

07/2016  

z dnia 10.11.2016 r. 

 

 

10. 1
0

. 

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego  z garażem wbudowanym oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Zawidowice dz. nr 261 

08/20016  

z dnia 1.011.2016 r. 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 
Tabela. 4. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Bierutów w 2015 r. 

Nr 

wpis

u 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora 

 

Rodzaj i adres 

zamierzenia budowlanego 

Nr i data 

wydania decyzji 

1 3 5 6 

1.   Budowa budynku gospodarczego w ramach zabudowy 

zagrodowej, Strzałkowa dz. nr 18 

09/2014/2015 

 z dnia 01.04.2015 r 

2.   Budowa zagrodowa obejmująca; budynek mieszkalny 

jednorodzinny , budynek gospodarczy z magazynem i wiatą 

oraz budynek gospodarczy, Stronia dz. nr 230 

09/2015  

z dnia 06.05.2015 r. 

3.   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego z wbudowanym garażem w zabudowie 

zagrodowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, 

Gorzesław dz. nr 232/2 

11/2015  

z dnia 23.10.2015 r. 

4.   Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących z wbudowanymi garażami i 2 zbiorników 

bezodpływowych pojemności 10 m3 każdy oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej, Paczków dz. nr 267/2 

04/2015  

z dnia 21.12.2015 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 
Tabela. 5. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Bierutów w 2014 r. 

Nr 

wpis

u 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora 

 

Rodzaj i adres 

zamierzenia budowlanego 

Nr i data 

wydania decyzji 

1 3 5 6 

1.   Budowa budynku mieszkalnego z garażem 

jednostanowiskowego oraz budowa budynku garażowego, 

Stronie dz. nr 274 

17/2013/2014 

 z dnia 07.02.2014 r. 

2.   Budowa napowietrzno-kablowej linii średniego napięcia , 

słupowej stacji transformatorowej kablowej linii niskiego 

napięcia wraz ze złączem, Sątok dz. nr 13/7, 14, 15, 39 AM 

1, 95/1, 155, 169, 167/1, 167/3, 168, 156 AM 2 

01/20147  

z dnia 12.05.2014 r. 

3.   Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z garażem 

dwustanowiskowym wbudowanym wraz z elementami 

infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej, Solniki 

Małe dz. nr 282, 283, 284, 285 

03/2014  

z dnia 28.05.2014 r. 

4.   Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, 

Solniki Małe dz. nr 282, 283, 284, 285 

07/2014  

z dnia 10.12.2014 r. 

5.   Zmiana zagospodarowania terenu polegającego na budowie 

płyty magazynowej z betonu, Zawidowice dz. nr 296/2 

 

08/2014  

z dnia 17.12.2014 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 
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Podsumowanie: w ostatnich 5 latach wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, najwięcej dla działek w miejscowościach: Solniki Małe, Stronia i 

Zawidowice (po 7 - 8 decyzji w ciągu 5 lat). Na tej podstawie stwierdza się, że ruch inwestycyjny na 

terenach, dla których gmina nie posiada obowiązujących planów miejscowych, nie jest duży. 

 

2.4.2. - Pozwolenia na budowę 

W latach 2014 – 2018 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy wydało 216 pozwoleń na budowę 

dotyczących terenu gminy Bierutów. 

 
Tabela. 6. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w 2018 r.  

Nr 

wpis

u 

Data wpisu Imię i 

nazwisko 

lub 

nazwa 

inwestor

a 

Adres 

zamieszkani

a lub 

siedziba 

inwestora 

Rodzaj i adres zamierzenia 

budowlanego 

Nr i data złożenia 
wniosku o 

pozwolenie na 

budowę 

Nr i data decyzji 
o pozwoleniu na 

budowę/rozbiórkę 

1.  25.01.2018  

 

  Budowa wiaty rekreacyjnej, 

obręb Stronia, gm. Bierutów, dz. 

nr ew. gruntów: 263. 

AB.6740.742.2017.5

.E.P-H  
20.11.2017  

I-56/2018  

25.01.2018  

2.  26.01.2018  

 

  Przebudowa budynku 

mieszkalnego polegającej na 

adaptacji poddasza 

nieużytkowego na cele 

mieszkalne, na działce nr ew. 

gruntów 88/13 obręb Strzałkowa 

gm. Bierutów.  

AB. 

6740.755.2017.5.M
B  

22.11.2017  

I-57/2018  

26.01.2018  

3.  08.02.2018 

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tym  

obiektem, na działce nr ew. 

gruntu: 279/3, obręb Zbytowa, 

gm. Bierutów.  

AB.6740.721.2017.5

.E.P-H  

09.11.2017  

I-94/2018  

08.02.2018  

4.  12.02.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym budynkiem, 

na działce nr ew. gruntów 279/2 

obręb Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.720.2017.5
.MB  

09.11.2017  

I-96/2018  
12.02.2018  

5.  12.02.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym budynkiem, 

na działce nr ew. gruntów 279/4 

obręb Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.726.2017.5

.MB  
09.11.2017  

I-97/2018  

12.02.2018  

6.  16.02.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z urządzeniami 

towarzyszącymi, na działce nr 

ew. gruntów 325/9 obręb Solniki 

Wielkie gm. Bierutów.  

AB. 
6740.728.2017.5.M

B  

13.11.2017  

I-109/2018  
16.02.2018  

7.  01.03.2018  

 

  Budowa budynku garażowego, 

wolnostojącego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

obręb Zbytowa, gm. Bierutów, 

dz. nr ew. gruntu: 11/4  

AB. 

6740.768.2017.5.E.
P-H  

01.12.2017  

I-144/2018  

01.03.2018  

8.  05.03.2018  

 

  Budowa linii kablowej 20kV 

wraz z podłączeniem do 

AB.6740.764.2017.5
.AK  

 

I-149/2018  
05.03.2018  
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istniejącej napowietrznej sieci 

SN, do zasilania obiektów 

szkółki leśnej „Łaziszki” w 

miejscowości Sątok, gm. 

Bierutów, na działkach o nr ew. 

gruntu: 88/7; 208; 84; 67; 70, 

obręb Sątok, gmina Bierutów  

9.  07.03.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem z instalacją sanitarną i 

elektryczną oraz z urządzeniami 

budowlanymi obręb Bierutów , 

dz. nr ew. 2/7 AM-38  

AB. 

6740.717.2017.5.E.

P-H  
08.11.2017  

I-161/2018  

07.03.2018  

10.  14.03.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego 

z urządzeniami towarzyszącymi 

w zabudowie zagrodowej, na 

działkach nr ew. gruntów 122, 

123/2 obręb Paczków gm. 

Bierutów.  

AB.6740.43.2018.5.

MB  
25.01.2018  

I-172/2018  

14.03.2018  

11.  26.03.2018  

 

  Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń 

gospodarczych i zaplecza 

kuchennego na pomieszczenie 

sali konsumpcyjnej i sali 

lekcyjnej w budynku szkolnym, 

na działce nr ew. gruntów 253 

obręb Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.51.2018.5.

MB  

29.01.2018  

I-215/2018  

26.03.2018  

12.  06.04.2018  

 

  Budowa budynku produkcyjnego 

z częścią socjalno-sanitarną wraz 

z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą techniczną, na 

działce nr ew. gruntów 1/26 

AM-21 obręb Bierutów w 

Bierutowie  

AB. 
6740.120.2018.5.M

B  

15.02.2018  

I-244/2018  
06.04.2018  

13.  18.04.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym obiektem w 

tym z bezodpływowym 

zbiornikiem na ścieki na działce 

nr ew. gruntów 217/5 obręb 

Kruszowice, gm. Bierutów.  

AB.6740.41.2018.5.
E.P-H  

24.01.2018  

I-279/2018  
18.04.2018  

14.  23.04.2018  

 

  Budowa budynku gospodarczego 

we wsi Zawidowice, gm. 

Bierutów, dz. nr ew. 301/4  

AB.6740.133.2018.5

.E.P-H  
21.02.2018  

I-290/2018  

23.04.2018  

15.  08.05.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wolnostojącego 

z garażem oraz urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tym 

obiektem na działce nr ew. 

gruntów 71/6 obręb Kijowice, 

gm. Bierutów  

AB.6740.88.2018.5.

E.P-H  
06.02.2018  

I-315/2018  

08.05.2018  

16.  09.05.2018  

 

  Rozbiórka stodoły we wsi 

Stronia nr 45, gm. Bierutów, dz. 

nr ew. 141  

AB.6741.2.2018.5.E
.P-H  

21.02.2018  

I-317/2018  
09.05.2018  

17.  14.05.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem, 

wewnętrznymi instalacjami oraz 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 72/2 

obręb Karwiniec gm. Bierutów.  

AB.6740.269.2018.5
.MB  

10.04.2018 

I-331/2018  
14.05.2018 

18.  15.05.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tym 

budynkiem, obręb Kruszowice, 

gm. Bierutów, dz. nr ew. 159/10  

AB.6740.103.2018.1

.E.P-H  

19.03.2018  

I-340/2018  

15.05.2018  
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19.  22.05.2018  

 

  Zmiana pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem oraz budynku 

gospodarczego, na działce nr ew. 

gruntów 7/5 AM-12 obręb 

Bierutów w zakresie zmiany 

gabarytów budynku i 

zagospodarowania działki.  

AB. 
6740.843.2017.1.M

B  

09.03.2018  

I-353/2018  
22.05.2018  

20.  26.06.2018  

 

  Montaż wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym, jednorodzinnym 

nr 79, zlokalizowanym w 

miejscowości Zbytowa, na 

działce o nr ew. gruntu: 51/1, 

obręb Zbytowa, gmina Bierutów  

AB.6740.405.2018.5

.AK  
21.05.2018  

I-448/2018  

26.06.2018  

21.  26.06.2018  

 

  Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku sali 

gimnastycznej na budynek 

biurowo-konferencyjny, 

położony na działce nr ew.  

gruntów 12/14 i 12/15 obręb 

Bierutów,  

AB.6740.155.2018.5
.MB  

01.03.2018  

I-451/2018  
26.06.2018  

22.  29.06.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wolnostojącego 

z garażem wraz z urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tym 

obiektem, obręb Zbytowa, gm. 

Bierutów dz. nr ew. 20/5  

AB.6740.196.2018.5
.E.P-H  

19.03.2018  

I-462/2018  
29.06.2018  

23.  11.07.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem oraz 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym budynkiem, 

na działkach nr ew. gruntów 

15/1 i 15/2 obręb Zbytowa gm. 

Bierutów. 

AB.6740.374.2018.5

.MB  

11.05.2018  

I-496/2018  

11.07.2018  

24.  18.07.2018  

 

  Budowa zakładu przetwórstwa 

odpadów budowlanych w 

Bierutowie, ul. Stefana 

Żeromskiego, na działce nr ew. 

gruntów 2/12 AM-14 obręb 

Bierutów  

AB.6740.649.2016.5

.MB  

12.10.2016  

I-522/2018  

18.07.2018  

25.  20.07.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi, na działce nr ew. 

gruntów 54 AM-13 obręb 

Bierutów przy ul. Wodnej 9 w 

Bierutowie  

AB.6740.411.2018.5
.MB  

23.05.2017  

I-527/2018  
20.07.2018  

26.  30.07.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem, instalacjami i 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym obiektem, na 

działce nr ew. gruntów 29/1 

obręb Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.431.2018.5
.MB  

01.06.2018  

I-559/2018  
30.07.2018  

27.  07.08.2018  

 

  Budowa oświetlenia drogowego 

w miejscowości Kruszowice, na 

działkach o nr ew. gruntu: 285, 

286, 287, 256, 255/2, 255/1, 262, 

266, 268, 32/5, obręb  

Kruszowice, gmina Bierutów.  

AB.6740.447.2018.5
.AK  

06.06.2018  

I-574/2018  
07.08.2018  

28.  23.08.2018  

 

  Budowa oświetlenia drogowego 

w miejscowości Karwiniec, na 

działkach o nr ew. gruntu: 329/5, 

341, 351, 330/1, 365, 366, 553/8, 

233/1, 229/9, 228/3, 376/1, 360, 

AB.6740.514.2018.5

.AK  
26.06.2018  

I-621/2018  

23.08.2018  
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356, obręb Karwiniec, gmina 

Bierutów.  

29.  03.09.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym obiektem, 

obręb Kruszowice, gm. Bierutów 

dz. nr ew. 152/3  

AB.6740.540.2018.5

.E.P-H  

04.07.2018  

I-654/2018  

03.09.2018  

30.  07.09.2018  

 

  Rozbudowa wraz z przebudową 

pawilonu stacji paliw, na działce 

nr ew. gruntów 31/2 AM-21 

obręb Bierutów.  

AB.6740.349.2018.5

.MB  
30.04.2018  

I-674/2018  

07.09.2018  

31.  12.09.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego 

w zabudowie zagrodowej z 

wbudowanym garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntu 204/1 

obręb Zawidowice gm. 

Bierutów.  

AB.6740.425.2018.5

.MB  

30.05.2018  

I-685/2018  

12.09.2018  

32.  12.09.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego 

w zabudowie zagrodowej z 

wbudowanym garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntu 204/1 

obręb Zawidowice gm. 

Bierutów.  

AB.6740.425.2018.5
.MB  

30.05.2018  

I-685/2018  
12.09.2018  

33.  18.09.2018  

 

  Budowa stacji bazowej telefonii 

komórkowej OLE3109 wraz z 

instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, na działce nr ew. 

gruntów 320/2 obręb Solniki 

Wielkie gm. Bierutów.  

AB.6740.479.2018.5

.MB  
15.06.2018  

I-700/2018  

18.09.2018  

34.  18.09.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem, instalacjami i 

przynależnymi urządzeniami 

budowlanymi, na działce nr ew. 

gruntów 142/1 obręb Stronia gm. 

Bierutów.  

AB.6740.466.2018.5

.MB  

12.06.2018  

I-706/2018  

18.09.2018  

35.  08.10.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wolnostojącego 

z garażem wraz z urządzeniami 

budowlanymi, zbiornikiem na 

ścieki z przykanalikiem i wlz, 

obręb Zbytowa, gm. Bierutów, 

dz. nr ew., gruntu: 18/4  

AB.6740.571.2018.5

.E.P-H  

10.07.2018  

I-770/2018  

08.10.2018  

36.  09.10.2018  

 

  Remont konstrukcji więźby 

dachowej oraz pokrycia 

dachowego wraz z obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi, obręb Zbytowa, 

gm. Bierutów, dz. nr ew. gruntu: 

256  

AB.6740.759.2018.5

.E.P-H  

27.09.2018  

I-774/2018  

09.10.2018  

37.  10.10.2018  

 

  Rozbiórka budynek gospodarczy 

o pow. 35m² i odległości od 

granicy z sąsiednią 

nieruchomością wynosząca 

150cm, oznaczony na mapie 

numerem 66g, położony na 

działce o nr ew. gruntów: 99 

obręb Wabienice, jedn. ewid. 

Bierutów - obszar wiejski.  

AB.6741.15.2018.5.

SzM  
13.08.2018  

I-780/2018  

10.10.2018  
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38.  12.10.2018  

 

  Rozbiórka - komin stalowy o 

wysokości ok. 25m położony na 

działce o nr ew. gruntów: 5/2 

AM 30 obręb Bierutów, jedn. 

ewid. Bierutów - miasto  

AB.6741.20.2018.5.
SzM  

 

I-785/2018  
12.10.2018  

39.  15.10.2018  

 

  Rozbiórka budynku 

mieszkalnego, obręb Stronia, 

gm. Bierutów, dz. nr ew. 254  

AB.6741.12.2018.5.

E.P-H  
02.07.2018  

I-793/2018  

15.10.2018  

40.  16.10.2018  

 

  Budowa  

budynku mieszkalnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

realizowanego w zabudowie 

zagrodowej, na działce nr ew. 

gruntów 109 obręb Zbytowa gm. 

Bierutów.  

AB.6740.593.2018.5

.MB  
20.07.2018  

I-796/2018  

16.10.2018  

41.  22.10.2018  

 

  Budowa budynku usługowego 

obsługującego jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

przebudowa istniejącego 

budynku OSP w Wabienicach nr 

22, na działce nr ew. gruntów 

168 obręb Wabienice gm. 

Bierutów.  

AB.6740.563.2018.5
.MB  

10.07.2018  

I-809/2018  
22.10.2018  

42.  23.10.2018  

 

  Budowa przyłącza 

telekomunikacyjnego do 

budynku z wyłączeniem odcinka 

w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 396 wraz z 

instalacją wewnątrz budynku, na 

terenie dz. nr 15/1 AM 35 obręb 

Bierutów, jedn. ewid. Bierutów – 

miasto, ul. Mickiewicza  

AB.6740.738.2018.5
.SzM  

13.09.2018  

I-812/2018  
23.10.2018  

43.  07.11.2018  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

infrastruktura techniczna, na 

działce nr ew. gruntów 26 AM-

11 obręb Bierutów przy ul. 

Słonecznej 35 w Bierutowie.  

AB.6740.609.2018.5

.MB  

26.07.2018  

I-851/2018  

07.11.2018  

44.  19.11.2018  

 

  Budowa budynku gospodarczo-

garażowego, obręb Karwiniec, 

gm. Bierutów, dz. nr ew. gruntu: 

52/2  

AB.6740.685.2018.5
.E.P-H  

22.08.2018  

I-875/2018  
19.11.2018  

45.  26.11.2018  

 

  Rozbiórka budynku 

inwentarskiego dz. nr 167 obręb 

Zawidowice, jedn. ewid. 

Bierutów  

AB.6741.24.2018.5.

SzM  
 

I-884/2018  

26.11.2018  

46.  28.11.2018  

 

  Zmiana decyzji nr I-172/2018 - 

pozwolenie na budowę budynku 

mieszkalnego w zabudowie 

zagrodowej, w zakresie zmiany 

lokalizacji budynku, na 

działkach nr ew. gruntów 122, 

123/2 obręb Paczków gm. 

Bierutów.  

AB.6740.797.2018.5

.MB  
11.10.2018  

I-891/2018  

28.11.2018  

47.  19.12.2018  

 

  Przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w Zbytowej w zakresie 

dostosowania obiektu do 

wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, na działce nr 

ew. gruntów 260/2 obręb 

Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.860.2018.5

.MB  

02.11.2018  

I-948/2018  

19.12.2018  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

Tabela. 7. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w 2017 r.  

Nr 

wpis

Data wpisu Imię i 

nazwisko 

Adres 

zamieszkani

Rodzaj i adres zamierzenia 

budowlanego 

Nr i data złożenia 

wniosku o 

Nr i data 

decyzji o 
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u lub 

nazwa 

inwestor

a 

a lub 

siedziba 

inwestora 

pozwolenie na 

budowę 

pozwoleniu na 

budowę/rozbiór

kę 

1.  11.01.2017  

 

  Rozbudowa stacji bazowej 

telefonii komórkowej 46088 

Zbytowa w zakresie dociążenia 

fundamentu wieży, na działce nr 

ew. gruntów 293/2 obręb 

Zbytowa, gm. Bierutów.  

AB. 
6740.702.2016.5.M

B  

08.11.2016  

I-19/2017  
11.01.2017  

2.  20.01.2017  

 

  Zmiana decyzji nr I-554/2012 z 

dnia 27 sierpnia 2012r., o 

pozwoleniu na budowę budynku 

świetlicy wiejskiej z 

infrastrukturą techniczną i 

drogową, na działce nr ew. 

gruntów 30/2 obręb Sątok gm. 

Bierutów.  

AB. 

6740.710.2016.5.M

B  
10.11.2016  

I-54/2017  

20.01.2017  

3.  24.01.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, na działce nr ew. 

gruntów 6/16 AM-12 obręb 

Bierutów.  

AB. 

6740.733.2016.5.M

B  
24.11.2016  

I-61/2016  

24.01.2016  

4.  07.02.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

wolnostojącego wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym i 

wlz we wsi  

Karwiniec, gm. Bierutów dz. nr 

52/2  

AB.6740.782.2016.5

.E.P-H  
14.12.2016  

I-97/2017  

07.02.2017  

5.  28.02.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

wolnostojącego z garażem oraz 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 32 obręb 

Zbytowa, gm. Bierutów.  

AB.6740.740.2016.5

.E.P-H  
25.11.2016  

I-136/2017  

28.02.2017  

6.  08.03.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

w bryłę budynku garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działkach nr ew. gruntów: 18/2 i 

19/2 AM-15 obręb Bierutów.  

AB.6740.15.2017.5.

E.P-H  

10.01.2017  

I-153/2017  

08.03.2017  

7.  13.03.2017  

 

  Budowa budynku garażu 

wolnostojącego oraz rozbiórkę i 

odbudowę budynku 

gospodarczego, na działce nr ew. 

gruntów 130/6 obręb Kijowice 

gm. Bierutów.  

AB.6740.817.2016.5
.MB  

21.12.2017  

I-157/2017  
13.03.2017  

8.  16.03.2017  

 

  Budowa budynku gospodarczego 

wolnostojącego w Bierutowie , 

dz. nr 1/19, AM-21  

AB.6740.742.2016.5

.E.P-H  

25.11.2017  

I-169/2017  

16.03.2017  

9.  21.03.2017  

 

  Przebudowa linii napowietrznej 

niskiego napięcia polegającą na 

jej wymianie na istniejącym 

słupie nr 2247646 w 

miejscowości Karwiniec, na 

działce o nr ew. gruntu: 233/12, 

obręb Karwiniec, gmina 

Bierutów  

AB.6740.53.2017.5.

AK  

03.02.2017  

I-174/2017  

21.03.2017  

10.  21.03.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem w 

Solnikach Małych, g. Bierutów, 

dz. nr 278 AM-1  

AB.6740.585.2016.5

.MB  

 

I-177/2017  

21.03.2017  

11.  31.03.2017    Zmiana pozwolenia budowę, AB. I-192/2017  
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 udzielonego decyzją Starosty 

Oleśnickiego nr I-183/2012 z 

dnia 4 kwietnia 2012r., 

obejmującego odbudowę i 

przebudowę istniejącego 

budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, na działce nr  

ew. gruntów 130/6 obręb 

Kijowice gm. Bierutów.  

6740.818.2016.5.M
B  

21.12.2016  

31.03.2017  

12.  11.04.2017  

 

  Rozbiórka budynku 

gospodarczego (stajni) 

przebudowanej samowolnie na 

budynek mieszkalny w 

Kijowicach, gm. Bierutów, dz. 

nr 123  

AB. 

67401.19.2017.5.M
B  

08.02.2017  

I-206/2017  

11.04.2017  

13.  13.04.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego 

z wbudowanym garażem, 

instalacjami i bezodpływowym 

zbiornikiem ścieków sanitarnych 

w zabudowie zagrodowej, na 

działce nr ew. gruntów 333/4 

obręb Solniki Wielkie gm. 

Bierutów.  

AB.6740.79.2017.5.
MB  

13.02.2017  

I-220/2017  
13.04.2017  

14.  08.06.2017  

 

  Roboty budowlane na dachu 

Kościoła p.w. Św. Michała 

Archanioła we wsi Solniki 

Wielkie nr 25, gm. Bierutów, dz. 

nr 218  

AB.6740.291.2017.5
.E.P-H  

10.05.2017  

I-347/2017  
08.06.2017  

15.  26.06.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 39 AM-

21 obręb Bierutów.  

AB. 

6740.295.2017.5.M
B  

12.05.2017  

I-366/2017  

26.06.2017  

16.  28.06.2017  

 

  Budowa stacji transformatorowej 

słupowej wraz z siecią kablową 

średniego napięcia oraz 

przebudową istniejącego słupa 

linii napowietrznej średniego 

napięcia dla zasilania zakładu 

AMBROŻY Sp. z o.o. w 

miejscowości Bierutów, na 

działkach o nr ew. gruntu: 1/1 i 

1/3 AM-19, obręb Bierutów.  

AB.6740.312.2017.5

.AK  

19.05.2017  

I-368/2017  

28.06.2017  

17.  03.07.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem i budynku 

gospodarczego oraz 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntów 7/5 AM-

12 obręb Bierutów.  

AB.6740.285.2017.5

.MB  
08.05.2017  

I-374/2017  

03.07.2017  

18.  06.07.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi oraz 

budynku garażowo-

gospodarczego, na działce nr ew. 

gruntów 157 obręb Sątok gm. 

Bierutów.  

AB.6740.245.2017.5

.MB  
19.04.2017  

I-387/2017  

06.07.2017  

19.  11.07.2017  

 

  Budowa budynku gospodarczego 

z niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi we wsi 

Zawidowice, gm. Bierutów dz. 

nr 261  

AB.6740.248.2017.5

.E.P-H  
20.04.2017  

I-404/2017  

11.07.2017  

20.  02.08.2017  

 

  Remont południowej elewacji 

kościoła p.w. Św. Katarzyny w 

Bierutowie, na działce nr ew. 

gruntów 81 AM-31 przy pl. 

AB.6740.410.2017.5

.MB  

21.06.2017  

I-462/2017  

02.08.2017  
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Kościelnym 1 w Bierutowie.  

21.  24.08.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem jednostanowiskowym i 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 142/6, 

obręb Karwiniec, gm. Bierutów  

AB.6740.399.2017.5

.E.P-H  
12.06.2017  

I-499/2017  

24.08.2017  

22.  29.08.2017  

 

  Budowa budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą 

techniczna i drogową, na działce 

nr ew. gruntu 38 obręb 

Strzałkowa gm. Bierutów.  

AB.6740.393.2017.5
.MB  

09.06.2017  

I-503/2017  
29.08.2017  

23.  30.08.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym i 

wlz, na działce nr ew. gruntów 

103/4 AM-1 obręb Karwiniec 

gm. Bierutów.  

AB. 

6740.462.2017.5.M
B  

14.07.2017  

I-507/2017  

30.08.2017  

24.  01.09.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 221/4 

obręb Kruszowice, gm. 

Bierutów.  

AB.6740.389.2017.5
.E.P-H  

07.06.2017  

I-512/2017  
01.09.2017  

25.  04.09.2017  

 

  Budowa słupa i linii 

napowietrznej średniego 

napięcia oraz wymianę 

istniejącego słupa linii 

napowietrznej średniego 

napięcia na nowy, na działkach o 

nr ew. gruntu: 2/4 i 2/7 AM-18, 

obręb Bierutów  

AB.6740.511.2017.5

.AK  

07.08.2017  

I-513/2017  

04.09.2017  

26.  12.09.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 233/6 

AM-1 obręb Karwiniec gm. 

Bierutów.  

AB.6740.482.2017.5

.MB  

24.07.2017  

I-536/2017  

12.09.2017  

27.  13.10.2017  

 

  Zmiana decyzji nr I-685/2011 o 

pozwoleniu na budowę 

zamierzenia obejmującego 

rozbudowę i przebudowę 

budynku mieszkalnego wraz z 

przebudową i adaptacją 

nieużytkowego poddasza na cele 

mieszkalne, na działce nr ew. 

gruntów 635/6 AM2 obręb 

Zbytowa gm. Bierutów.  

AB.6740.518.2017.5

.MB  
09.08.2017  

I-594/2017  

13.10.2017  

28.  20.10.2017  

 

  Budowa instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny z podziemnym 

zbiornikiem gazu o poj.-6,7m3 

wraz z wewnętrzną instalacją 

gazu dla kotłowni gazowej w 

budynku produkcyjno-biurowym 

w Bierutowie przy ul. 

Żeromskiego 18, dz. nr ew. 

gruntów: 2/17.  

AB.6740.524.2017.5
.E.P-H  

11.08.2017  

I-614/2017  
20.10.2017  

29.  24.10.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej  

wraz z wbudowanym garażem i 

niezbędnymi urządzeniami 

technicznymi obręb Sątok, gm. 

Bierutów, dz. nr ew. gruntu: 144  

AB.6740.466.2017.5

.E.P-H 14.07.2017  
 

I-624/2017  

24.10.2017  

30.  27.10.2017  

 

  Budowa budynku usługowego z 

częścią mieszkalną wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

AB.6740.506.2017.5
.MB  

04.08.2017  

I-632/2017  
27.10.2017  
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działce nr ew. gruntów 44/7 

AM-24 obręb Bierutów.  

31.  30.10.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

obręb Stronia, gm. Bierutów dz. 

nr ew. gruntu: 260/2  

AB.6740.429.2017.5

.E.P-H 28.06.2017  

 

I-637/2017  

30.10.2017  

32.  02.11.2017  

 

  Rozbudowa budynku 

garażowego o część 

gospodarczo-garażową, obręb 

Jemielna, gm. Bierutów, dz. nr 

ew. gruntu: 124/2  

AB.6740.497.2017.5
.E.P-H 16.10.2017  

 

I-645/2017  
02.11.2017  

33.  20.11.2017  

 

  Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem we wsi Karwiniec dz. 

nr 228.5 AM 1 gm. Bierutów  

AB.6743.616.2017.5

.MB  
27.09.2017  

I-677/2017  

20.11.2017  

34.  14.12.2017  

 

  Zmiana decyzji nr I-417/2015 o 

pozwoleniu na budowę 

elektrowni fotowoltaicznej o 

mocy 1980kW wraz z niezbędną 

infrastrukturą związaną z tym 

obiektem, na działce nr ew. 

gruntów 2/4 AM-18 obręb 

Bierutów.  

AB. 

6740.715.2017.5.M
B  

06.11.2017  

I-725/2017  

14.12.2017  

35.  15.12.2017  

 

  Budynek mieszkalny, 

jednorodzinny wolnostojący z 

wbudowanym garażem i 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z tym budynkiem 

oraz bezodpływowy zbiornik na 

ścieki o poj. V-10 m3, Zbytowa, 

gm. Bierutów, dz. nr 18/3  

AB.6740.612.2017.5

.E.P-H  

26.09.2017  

I-733/207  

15.12.2017  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

Tabela. 8. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w 2016 r.  

Nr 

wpis

u 

Data wpisu Imię i 

nazwisko 

lub 

nazwa 

inwestor

a 

Adres 

zamieszkani

a lub 

siedziba 

inwestora 

Rodzaj i adres zamierzenia 

budowlanego 

Nr i data złożenia 

wniosku o 

pozwolenie na 

budowę 

Nr i data 

decyzji o 

pozwoleniu na 

budowę/rozbiór

kę 

1.  15.02.2016   Zmiana decyzji nr I-687/2014 o 

pozwoleniu na budowę budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego, 

na działce n ew. gruntów 16/1 

AM-38 przy ul. J. Kilińskiego w 

Bierutowie.  

AB.6740.37.2016.5.

MB 
28.01.2016r. 

I-65/2016 

15.02.2016 

2.  25.02.2016   Budowa budynku garażowo-

gospodarczego we wsi Zbytowa 

nr 106b, gm. Bierutów , dz. nr 

ew. 36/1 

AB.6740.808.2015.5 

02.12.2015 r 

I-79/2016 

25.02.2016 

3.  29.02.2016   Montaż instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny ze zbiornikiem 

podziemnym o poj. 2,7m3 oraz 

instalacji wewnętrznej gazu w 

obiekcie gastronomicznym,  na 

działce nr ew. gruntów 64/1 

AM-21 przy ul. Jesionowej 2A 

w Bierutowie,   

AB.6740.14.2016.5.
MB 

13.01.2016r. 

I-87/2016 
29.02.2016 

4.  05.04.2016   Przebudowa  budynku 

gospodarczego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na 

budynek mieszkalny, 

jednorodzinny, na działce nr ew. 

gruntów 79/6 obręb Kijowice 

gm. Bierutów. 

AB.6740.860.2015.5 
29.12.2016 

I-145/2016 
05.04.2016 
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5.  11.04.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem i 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 8/2 AM-

12 obręb Bierutów.  

AB.6740.83.2016.5.
MB 

18.08.2016 

I-152/2016 
11.04.2016 

6.  15.04.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wbudowanym 

garażem wraz z niezbędna 

infrastrukturą na działce nr ew. 

gruntów 603,  obręb Solniki 

Wielkie, gm. Bierutów 

AB.6740.25.2016.5.

E.P-H 
20.04.2016 

I-165/2016 

15.04.2016 

7.  22.04.2016   Zmiana decyzji nr I-49/2010 z 

dnia 28 stycznia 2010r., o 

pozwoleniu na budowę budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego  

i budynku i budynku garażowo-

gospodarczego, w zakresie 

zatwierdzenia projektu 

zamiennego budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego 

realizowanego na działce nr ew. 

gruntów 32 AM-21 w 

Bierutowie 

AB.6740.151.2016.5
.MB 

22.03.2016 

 

I-172/2016 
22.04.2016 

 

8.  28.04.2016   Zmiana decyzji nr I-638/2014 o 

pozwoleniu na budowę budynku 

mieszkalnego i budynku 

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej, na działce nr ew. 

gruntów 52 AM-1 obręb 

Zbytowa gm. Bierutów. 

AB.6740.138.2016.5
.MB 

15.03.2016 

I-185/2016 
28.04.2016 

 

9.  11.05.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego  wraz z 

urządzeniami budowlanymi na 

działce o nr 97/8 Am-13 w 

Bierutowie  

AB. 
6740.128.2016.5.E.

P-H 

10.03.2016 

I-203/2016 
10.05.2016 

10.  11.05.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem wraz z urządzeniami 

budowlanymi na działce o nr 7/6 

Am-12 w Bierutowie 

AB. 

6740.176.2016.5.E.
P-H 

05.04.2016 

I-204/2016 

11.05.2016 

11.  27.05.2016r

. 

  Budowa hali produkcyjno-

magazynowej z częścią socjalno-

administracyjną w Bierutowie, 

dz. nr 1/16 AM-21 

AB.6740.158.2016.5 

EP-H 

29.03.2016 

I-235/2016 

27.05.2016 

12.  02.06.2016   Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych, jednorodzinnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, na działce nr ew. 

gruntów 266/2 AM-1 obręb 

Paczków gm. Bierutów. 

AB. 

6740.254.2016.5.M

B 
02.05.2016 

I-249/2016 

02.06.2016 

13.  02.06.2016   Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych, jednorodzinnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, na działce nr ew. 

gruntów 266/3 AM-1 obręb 

Paczków gm. Bierutów. 

AB. 

6740.255.2016.5.M
B 

02.05.2016 

I-250/2016 

02.06.2016 

14.  03.06.2016   Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych, jednorodzinnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, na działce nr ew. 

gruntów 267/4 AM-1 obręb 

Paczków gm. Bierutów. 

AB.6740.256.2016.5
.MB 

02.05.2016 

 

I-254/2016 
03.06.2016 

15.  03.06.2016   Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych, jednorodzinnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, na działce nr ew. 

gruntów 266/4 AM-1 obręb 

AB.6740.257.2016.5

.MB 

02.05.2016 

I-255/2016 

03.06.2016 
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Paczków gm. Bierutów. 

16.  15.06.2016   Zmiana decyzji o pozwoleniu na 

budowę budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego Nr I-729/2009 

z dnia 12.10.2009r. przeniesionej 

na rzecz nowego inwestora 

Decyzją nr II-59/2015 z dnia 

09.09.2015r na działce o nr ew. 

gruntów: 62, obręb Bierutów 

AB.6740.215.2016.5 

EP-H 
21.04.2016 

I-283/2016 

15.06.2016 

 

17.  07.07.2016   Przebudowa pomieszczeń 

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i 

przebudowa pomieszczeń 

kotłowni  wraz z magazynem na 

olej opałowy w istniejącym 

budynku usługowo-

mieszkalnym, na działce nr ew. 

gruntów 620 obręb Zbytowa gm. 

Bierutów. 

AB.6740.335.2015.5

.MB    
06.06.2016 

I-332/2016 

07.07.2016 

18.  11.07.2016   Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 

500kW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, na 

działce nr ew. gruntów 168/2 

AM-1 obręb Karwiniec gm. 

Bierutów. 

AB.6740.188.2016.5

.MB  

12.04.2016 

I-341/2016 

11.07.2016 

19.  11.07.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem dwustanowiskowym 

wraz z niezbędnymi instalacjami 

i urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntów 279/13 

obręb Solniki Wielkie gm. 

Bierutów.  

AB.6740.218.2016.5

.MB 

22.04.2016 

I-343/2016 

11.07.2016 

20.  18.07.2016   Remont i naprawa pokrycia 

gontowego wieży, impregnacja 

poszycia ścian wieży kościoła 

filialnego wpisanego do rejestru 

zabytków,  na działce nr ew. 

gruntów 167 AM-1 obręb 

Posadowice gm. Bierutów. 

AB.6740.399.2016.5

.MB 

05.07.2016 

I-369/2016 

18.07.2016 

21.  20.07.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntów 193/2 

AM-1 obręb Posadowice gm. 

Bierutów.  

AB.6740.217.2016.5

.MB 

22.04.2016 

I-378/2016 

20.07.2016 

22.  21.07.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem dwustanowiskowym i 

zbiornikiem bezodpływowym z 

niezbędnymi urz. budowlanymi 

oraz budynku gospodarczego, na 

działce nr ew. gruntów 229/11, 

obręb Karwiniec gm. Bierutów. 

AB.6740.334.2016.5

. EP-H 
06.06.2016 

I-380/2016 

21.07.2016 

23.  09.08.2016   Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, na działkach nr 

ew. gruntów 80, 81 AM-23 

obręb Bierutów przy ul. 

Słowackiego 15. 

AB.6740.277.2016.5

.MB 

12.05.2016 

I-403/2016 

09.08.2016 

24.  18.08.2016   Rozbiórka budynku 

gospodarczego zlokalizowanego 

przy granicy z działką sąsiednią, 

zlokalizowanego na działce o nr 

ew. gruntów: 261 obręb 

Zawidowice gm. Bierutów. 

AB.6741.16.2016.5.

E.P-H 
11.07.2016 

I-416/2016 

18.08.2016 
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25.  24.08.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, na działce nr 

ew. gruntów 116/2 obręb Sątok 

gm. Bierutów 

AB.6740.319.2016.5
.MB   

01.06.2016 

I-432/2016 
24.08.2016 

26.  24.08.2016   Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku  

magazynowym wraz z instalacją 

zbiornikową na gaz płynny   z 

pojedynczym zbiornikiem 

podziemnym o pojemności 6.7 

m3, w miejscowości Bierutów, 

na działkach o nr ew. gruntu: 

2/16 i 2/17 AM-14, obręb 

Bierutów 

AB.6740.359.2016.5
.AK 

20.06.2016 

I-433/2016 
24.08.2016 

27.  25.08.2016   Rozbudowa budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego 

o dwóch lokalach mieszkalnych, 

na działce nr ew. gruntów 

161/16 AM-1 obręb Posadowice 

gm. Bierutów. 

AB. 

6740.353.2016.5.M

B 
14.06.2016 

I-435/2016 

25.08.2016 

28.  25.08.2016   Rozbudowa budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego, 

na działce nr ew. gruntów 29 

AM-13 obręb Bierutów przy ul. 

Osiedle 15. 

AB.6740.378.2016.5

.MB  
28.06.2016 

I-436/2016 

25.08.2016 

29.  20.09.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 142/7 

obręb Karwiniec gm. Bierutów. 

 

AB.6740.531.2016.5

.MB 

31.08.2016 

I-494/2016 

20.09.2016 

30.  20.09.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego , 

wolnostojącego, parterowego z 

wbudowanym garażem wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami na działce o nr ew. 

gruntu 93/1, obręb Karwiniec , 

gm. Bierutów 

AB.6740.440.2016.5

.E.P-H 
29.07.2016 

I-495/2016 

20.09.2016 

31.  05.10.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem, na 

działce nr ew. gruntów 278 AM-

1 obręb Solniki Małe gm. 

Bierutów.  

AB.6740.585.2016.5

.MB 
21.09.2016 

I-524/2016 

05.10.2016 

32.  24.10.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem wraz 

z urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 21/2 

AM-36 obręb Bierutów 

AB.6740.494.2016.5

.MB  

16.08.2016 

I-582/2016 

24.10.2016 

33.  24.10.2016   Zmiana decyzji nr I-165/2016z 

dnia 20.04.2016r.o pozwoleniu 

na budowę budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego 

z wbudowanym garażem, na 

działce nr ew. gruntów 603 , 

Solniki Wielkie ,gm. Bierutów. 

AB.6740.557.2016.5
.E.P-H 

09.09.2016 

I-583/2016 
24.10.2016 

34.  26.10.2016   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem wraz z niezbędnymi 

instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, na działce nr ew. 

gruntów 157/2 AM-1 obręb 

Kruszowice gm. Bierutów. 

AB.6740.465.2016.5
.MB 

08.08.2016 

I-589/2016 
26.10.2016 

35.  27.10.2016   Remont dachu oraz ścian 

Kościoła we wsi Gorzesław, gm. 

Bierutów, dz. nr ew. gruntu: 199 

AB.6740.659.2016.5
.E.P-H 

18.10.2016 

I-594/2016 
27.10.2016 

36.  04.11.2016   Budowa budynku mieszkalnego i AB. I-611/2016 
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budynku gospodarczego w 

zabudowie zagrodowej wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tymi 

obiektami, na działce nr ew. 

gruntów  281 AM-1 obręb 

Solniki Małe gm. Bierutów. 

6740.592.2016.5. 
MB 

23.09.2016 

04.11.2016 

37.  23.11.2016   Zmiana decyzji nr I-435/2016 o 

pozwoleniu na budowę 

zamierzenia obejmującego 

rozbudowę budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego 

o dwóch lokalach mieszkalnych, 

na działce nr ew. gruntów 

161/16 AM-1 obręb Posadowice 

gm. Bierutów.  

AB. 6740. 

675.2016.5.MB 

25.10.2016 

I-650/2016 

23.11.2016 

38.  30.11.2016   Budowa budynku mieszkalnego 

wraz z niezbędnymi instalacjami 

i urządzeniami technicznymi w 

zabudowie zagrodowej, na 

działce nr ew. gruntów 230/1 

AM-1 obręb Stronia gm. 

Bierutów.   

AB. 
6740.586.2016.5.M

B 

22.09.2016 

I-669/2016 
30.11.2016 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

Tabela. 9. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w 2015 r.  

Nr 

wpis

u 

Data wpisu Imię i 

nazwisko 

lub 

nazwa 

inwestor

a 

Adres 

zamieszkani

a lub 

siedziba 

inwestora 

Rodzaj i adres zamierzenia 

budowlanego 

Nr i data złożenia 

wniosku o 

pozwolenie na 

budowę 

Nr i data 

decyzji o 

pozwoleniu na 

budowę/rozbiór

kę 

1.  21.01.2015   Budowa bezobsługowej stacji 

paliw, na działce nr ew. gruntów 

21/2 AM-21 przy ul. 

Wrocławskiej w Bierutowie    

AB.6740.803.2014.5 

01.12.2014r. 

I-27/2015 

21.01.2015 

2.  28.01.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 178/2 

obręb Posadowice gm. Bierutów  

AB.6740.22.2015.5 

14.01.2015r. 

I-44/2015 

28.01.2015 

3.  13.02.2015   Przebudowa części pomieszczeń 

istniejącego budynku Ośrodka 

Zdrowia ZPZOZ w Bierutowie, 

przy ul. J. Słowackiego 2, na 

działce nr ew. gruntów 43/2 

AM-23 

AB.6740.29.2015.5 
15.01.2015r. 

I-70/2015 
13.02.2015 

4.  25.02.2015   Budowa instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny z pojedynczym 

podziemnym zbiornikiem o poj. 

4,85 m3 dla budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego i 

gospodarczego, położonego we 

wsi Gorzesław, gm. Bierutów – 

działka nr 221/1 

AB.6740.102.2015.5 

16.02.2015 r. 

I-89/2015 

25.02.2015 

5.  02.03.2015   Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku 

gospodarczego na mieszkalny, 

jednorodzinny, na działce nr ew. 

gruntów 406/9 AM-1 obręb 

Stronia gm. Bierutów.  

AB.6740.871.2014.5 

31.12.2015r. 

I-102/2015 

02.03.2015 

6.  12.03.2015   Budowa płyty magazynowej z 

betonu, położonej we wsi 

Zawidowice nr 55, gm. Bierutów 

– działka nr 296/2 

AB.6740.141.2015.5 

02.03.2015 

I-126/2015 

12.03.2015  

7.  20.03.2015   Budowa budynku mieszkalnego, AB.6740.137.2015.5 I-140/2015 
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jednorodzinnego z garażem, 

położonego w Bierutowie przy 

ul. Lipowej – działka nr 58 AM-

21 

27.03.2015 r.  20.03.2015 

8.  27.03.2015   Rozbiórka budynku składowo-

inwentarskiego, położonego we 

wsi Jemielna nr 14, gm. 

Bierutów – dz. nr 73 i 74/4 

AB.6741.6.2015.5 
03.03.2015 

I-156/2015 
27.03.2015 

9.  15.04.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 44/1 

obręb Zbytowa gm. Bierutów.  

AB. 6740.77.2015.5 

05.02.2015r. 

I-180/2015 

15.04.2015 

10.  21.04.2015   Budowa zjazdu z drogi 

publicznej 1538D, oznaczonej nr 

ew. gruntów 39/2, na działkę nr 

ew. gruntów 44/1 obręb Zbytowa 

gm. Bierutów. 

AB.6740.179.2015.5 

17.03.2015r. 

I-190/2015 

21.04.2015 

11.  21.04.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem i urz. 

budowlanymi  na działce  o nr 

ew. 500/4 Am-3 we wsi 

Zbytowa, gm. Bierutów 

AB.6740.51.2015.5 
23.01.2015r. 

I-191/2015 
21.04.2015 

12.  05.05.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem i 

urządzeniami budowlanymi we 

wsi Solniki Wielkie, gm. 

Bierutów,  na działce nr 594 

AB.6740.150.2015.5 

04.03.2015 

I-212/2015 

5.05.2015r 

13.  21.05.2015   Budowa słupowej stacji 

transformatorowej, linii 

kablowej SN oraz linii kablowej 

nN wraz                         z 

zestawami złączowo 

pomiarowymi dla zasilania 

budynków jednorodzinnych w 

Kruszowicach, gm. Bierutów, na 

działkach nr 72/7; 72/10; 72/15; 

72/23; 255/1 i 262  

AB.6740.197.2015.5 

24.03.2015 

I-240/2015 

21.05.2015 

14.  01.06.2015   Budowa bezodpływowego 

zbiornika ścieków sanitarnych z 

podłączeniem do budynku 

mieszkalnego, na działce nr ew. 

gruntów 161/16 obręb 

Posadowice gm. Bierutów.  

AB.6740.227.2015.5 

09.04.2015r. 

I-261/2015 

01.06.2015 

15.  03.06.2015   Rozbiórka budynku 

gospodarczego w Bierutowie 

przy ul. Kruszowickiej nr 2, 56-

420 Bierutów dz. nr 55 Am-31 

AB.6741.12.2015.5 
17.04.2015r. 

I-269/2015 
03.06.2015 

16.  22.06.2015   Przebudowa dwóch budynków 

mieszkalnych, dwóch budynków 

gospodarczych i garażu w 

zabudowie zwartej z 

przeznaczeniem na budynek 

mieszkalny, jednorodzinny z 

garażem i zakładem 

kosmetycznym, na działkach nr 

ew. gruntów 39/4, 39/7, 41 AM-

35 przy ul. Mickiewicza 28a w 

Bierutowie. 

AB.6740.317.2015.5 
15.05.2015r. 

I-311/2015 
22.06.2015 

17.  01.07.2015   Budowa budynku biurowo-

mieszkalnego z urządzeniami 

towarzyszącymi, na działce nr 

ew. gruntów 2/6 AM-18 obręb 

Bierutów 

AB.6740.338.2015.5 
25.05.2015r. 

I-335/2015 
01.07.205 

18.  03.07.2015   Budowa budynku gospodarczego 

w zabudowie zagrodowej, na 

działce nr ew. gruntów 28 AM-1 

AB.6740.293.2015.5 

05.05.2015r. 

I-338/2015 

03.07.2015 
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obręb Zbytowa gm. Bierutów 

19.  06.07.2015   Rozbiórka budynku 

gospodarczego-stodoły we wsi 

Kruszowice nr 7, gm. Bierutów, 

dz. nr 151 AM-1 

AB.6741.17.2015.5 

15.05.2015r. 

I-345/2015 

06.07.2015 

20.  07.07.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem dwustanowiskowym 

wraz z niezbędnymi instalacjami 

technicznymi, na działce nr ew. 

gruntów 7/8  AM-12 obręb 

Bierutów.  

AB.6740.287.2015.5 

05.05.2015r. 

I-353/2015 

07.07.2015 

21.  15.07. 2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

wolnostojącego z wbudowanym 

garażem jednostanowiskowym, 

wraz z urz. budowlanymi we wsi  

Kruszowice na działce o nr 72/8, 

gm. Bierutów  

AB.6740.360.2015.5 

01.06.2015r. 

I-369/2015 

15.07.2015 

22.  17.07. 2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

wolnostojącego z garażem wraz 

z urz. budowlanymi we wsi  

Zbytowa na działce o nr 11/3, 

gm. Bierutów 

AB.6740.279.2015.5 

30.04.2015r. 

I-376/2015 

17.07.2015 

23.  06.08.2015   Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 

1980kW, na działce nr ew. 

gruntów 2/4 AM-18 z linią 

kablową na części działki nr ew. 

gruntów 2/7 AM-18 obręb 

Bierutów. 

AB.6740.392.2015.5   

11.06.2015r. 

I-417/2015 

24.  19.08.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem w 

Bierutowie ul. Lipowa, dz. nr 41 

AM-21 

AB.6740.455.2015.5 

26.06.2015r. 

I-449/2015 

19.08.2015 

25.  19.08.2015   Przebudowa  ze zmianą sposobu 

użytkowania części poddasza 

nieużytkowego na łazienkę w 

budynku mieszkalnym, 

wielorodzinnym przy ul. 

Zamkowej 10 w Bierutowie, 

działka nr ew. gruntów 52 AM-

31.   

AB.6740.223.2015.5 

08.04.2015r. 

I-452/2015 

19.08.2015 

26.  20.08.2015   Budowa budynku gospodarczego 

w zabudowie zagrodowej, na 

działkach nr ew. gruntów 27 i 28 

AM-1 obręb Zbytowa gm. 

Bierutów.. 

AB.6740.443.2015.5 
25.06.2015r. 

I-456/2015 
20.08.2015 

27.  27.08.2015   Budowa budynku usługowy – 

usługi rzemieślnicze  z 

mieszkaniem służbowym oraz 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntów 1/18 

AM-21 obręb Bierutów  

AB.6740.450.2015.5 

26.06.2015r 

I-474/2015 

27.08.2015 

28.  31.08.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego oraz budynku 

garażowo-gospodarczego z urz. 

budowlanymi w Bierutowie na 

działce: o nr 6 Am-11 

AB.6740.458.2015.5 

26.06.2015r 

I-477/2015 

31.08.2015 

29.  01.09.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem  

jednostanowiskowym 

wbudowanym w bryłę budynku 

z urz. budowlanymi we wsi 

Kruszowice, gm. Bierutów na 

AB.6740.370.2015.5 

03.06.2015r 

I-478/2015 

01.09.2015 
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działce o nr 145/1 

30.  08.09.2015   Zmiana decyzji nr I-653/2012 

przeniesionej decyzją nr II-

7/2015 w zakresie zmiany 

projektu zagospodarowania 

działki oraz charakterystycznych 

parametrów budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego 

zlokalizowanego na działce nr 

ew. gruntów 43 AM-21 w 

Bierutowie. 

AB.6740.488.2015.5 

06.07.2015r 

I-488/2015 

04.09.2015 

31.  17.09.2015   Budynek biurowy z częścią-

gospodarczą i urządzeniami 

towarzyszącymi we wsi Sątok, 

gm. Bierutów, dz. nr 2/2 

AB.6740.516.2015.5 
22.07.2015r. 

I-506/2015 
17.09.2015 

32.  05.10.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem wraz 

z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną, na działce nr ew. 

gruntów 93/2 obręb Karwiniec 

gm. Bierutów.  

AB.6740.572.2015.5 
12.08.2015r. 

I-551/2015 
05.10.2015 

33.  26.10.2015   Rozbiórka części budynku 

gospodarczego, na działce nr ew. 

gruntów 139/1 AM-1 obręb 

Gorzesław     gm. Bierutów. 

AB. 6741.20.2015.2 
14.07.2015r. 

I-585/2015 
26.10.2015 

34.  30.10.2015   Przebudowa ulicy Wrocławskiej 

od ul. Moniuszki do ul. 1 Maja i 

ul. Kruszewickiej wraz z 

odwodnieniem, na działkach nr 

ew. gruntów 2/4, 55 AM-31 

obręb Bierutów. 

AB.6740.540.2015.5 
03.08.2015r. 

I-589/2015 
30.10.2015 

35.  06.11.2015   Budowa budynku gospodarczego 

w zabudowie zagrodowej, na 

działce nr ew. gruntów 18 AM-1 

obręb Strzałkowa gm. Bierutów 

AB.6740.697.2015.5 

12.10.2015r. 

I-607/2015 

06.11.2015 

36.  06.11.2015   Budowa  kontenerowej stacji 

transformatorowej, 

elektroenergetycznej sieci 

kablowej SN i nN wraz  z 

wymianą słupa SN 20kV, na 

działkach nr ew. gruntów 1/22 

AM-21, 1/1, 1/10 AM-19 obręb 

Bierutów. 

AB. 740.644.2015.5 

15.09.2015r. 

I-609/2015 

06.11.2015 

37.  09.11.2015   Zmiana decyzji Starosty 

Oleśnickiego nr I-27/2015 o 

pozwoleniu na budowę 

bezobsługowej stacji paliw, 

przeniesionej na inwestora 

decyzją nr II-68/2015 z dnia 

20.10.2015r., w zakresie 

zatwierdzenia zamiennego 

projektu budowlanego budynku 

technologicznego i 

zagospodarowania działki,  nr 

ew. gruntów 21/2 AM-21 przy 

ul. Wrocławskiej w Bierutowie. 

AB.6740.733.2015.5  
27.10.2015r. 

I-610/2015 
09.11.2015 

38.  12.11.2015   Przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku 

gospodarczego na budynek 

mieszkalno-gospodarczy, na 

działce nr ew. gruntów 168/5 

AM-1 obręb Karwiniec gm. 

Bierutów. 

AB.6740.689.2015.5 

07.10.2015r. 

I-619/2015 

12.11.2015 

39.  13.11.2015   Prace remontowe w zakresie 

wymiany tablicy licznikowej 

oraz rozdzielni elektrycznej w  

AB.6740.742.2015.5 
30.10.2015 

I-627/2015 
13.11.2015 
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budynku kościoła p.w. Matki 

Boskiej Różańcowej w Jemielnej 

nr 18, na działce nr ew. gruntów: 

141, obręb Jemielna, gm. 

Bierutów,   

40.  30.11.2015   Rozbudowa zakładu 

produkcyjnego o łącznik 

pomiędzy istniejącą halą 

produkcyjną a halą magazynową 

oraz łącznik komunikacyjny,  na 

działce nr ew. gruntów 20/2 

AM-20 obręb Bierutów przy ul. 

Wrocławskiej 69B.  

AB.6740.598.2015.5 

21.08.2015r. 

I-662/2015 

30.11.2015 

41.  04.12.2015   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

w bryłę garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

niezbędnymi instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, na 

działce nr ew. gruntów 247 

obręb Karwiniec, gm. Bierutów  

AB.6740.669.2015.5 

28.09.2015 

I-675/2015 

04.12.2015 

42.  11.12.2015   Budowa budynku przedszkola 

miejskiego z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz 

niezbędnym 

zagospodarowaniem, na działce 

nr ew. gruntów 74 AM-22 obręb 

Bierutów 

AB.6740.740.2015.5 

30.10.2015r. 

I-688/2015 

11.12.2015 

43.  21.12.2015   Budowa trzech pylonów 

reklamowych przy 

bezobsługowej stacji paliw, na 

działce nr ew. gruntów 21/2 

AM-21 przy ul. Wrocławskiej w 

Bierutowie.  

AB.6740.824.2015.5 

09.12.2015r.    

I-706/2015 

21.12.2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

 
Tabela. 10. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w 2014 r.  

Nr 

wpis

u 

Data wpisu Imię i 

nazwisko 

lub 

nazwa 

inwestor

a 

Adres 

zamieszkani

a lub 

siedziba 

inwestora 

Rodzaj i adres zamierzenia 

budowlanego 

Nr i data złożenia 

wniosku o 

pozwolenie na 

budowę 

Nr i data 

decyzji o 

pozwoleniu na 

budowę/rozbiór

kę 

1.  03.01.2014   Wykonanie zadaszenia nad 

składem opału, położonego w 

Bierutowie przy ulicy 

Wrocławskiej nr 51 – dz. nr 16 

AM-30 

AB.6740.821.2013.5  
28.10.2013 r. 

I-3/2014  
03.01.2014 

2.  20.01.2014   Przebudowa budynku 

mieszkalnego  

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej ze zmianą sposobu 

przeznaczenia strychu na 

pomieszczenia mieszkalne, 

położonego we wsi Solniki 

Wielkie nr 70, gm. Bierutów – 

dz. nr 335/1   

AB.6740.892.2013.5  

29.11.2013 r. 

I-28/2014  

20.01.2014 

3.  24.01.2014   Budowa budynku gospodarczego 

i zbiornika na wody opadowe, na 

działce  nr ew. gruntów 1/1 AM- 

11 w Bierutowie 

AB.6740.13.2014.5  

13.01.2014r. 

I-34/2014  

24.01.2014 

4.  05.02.2014   Budowa budynku gospodarczego 

we wsi Solniki Małe 14, gm. 

Bierutów, na dz. nr 260 

AB.6740.859.2013.5  

13.11.2013r. 

I-51/2014  

05.02.2014 

5.  12.02.2014   Budowa budynku handlowego i AB.6740.936.2014.5  I-65/2014  
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przyłącza wodociągowego na 

działce nr ew. gruntów 29/6  

AM-22 oraz budowa zjazdu z 

drogi publicznej. Inwestycja 

obejmuje działki nr ew. gruntów 

29/6, 20  

AM-22 przy ul. J. Słowackiego 

w Bierutowie. 

23.12.2013r.    12.02.2014 

6.  25.02.2014   Przebudowa części budynku 

mieszkalnego polegająca na 

wykonaniu schodów 

wewnętrznych  

łączących wydzielane 

Pomieszczenia poddasza z  

parterem we wsi Kijowice 10, 

gm. Bierutów, na dz. nr 59/2 

AB.6740.31.2014.5  
23.01.2014 r. 

I-81/2014  
25.02.2014 

7.  25.02.2014   Budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew.  

gruntów 368/1 obręb Solniki 

Wielkie gm. Bierutów 

AB.6740.947.2013.5  
30.12.2013r. 

I-85/2014  
25.02.2014 

8.  11.03.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

urządzeniami budowlanymi w 

Bierutowie, nr ewd. gr. 60 AM-

21 

AB.6740.54.2013.5  

05.02.2014 r. 

I-101/2014  

11.03.2014 

9.  17.03.2014   Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej o długości ok. 1050 

m wraz z przyłączami 

wodociągowymi oraz 

przyłączem kanalizacji  

sanitarnej, położonej w 

Bierutowie nr ew. gruntów; 7 

AM-21; 63, 43, 53, 55, 56/1, 

56/2, 56/3, 58, 59,  

60, 38, 9, 57/1 AM-22; 46, 114, 

115, 116/162, 117, 133, 132/2, 

77 AM-23; 1, 26, 5/1, 11, 13, 

14/1, 14/3,  

20/5, 7 AM-30; 2/4, 1, 3, 5, 

25/18, 16, 8/2, 7 AM-31 

AB.6740.74.2014.5  

17.02.2014 r. 

I-110/2014  

17.03.2014 

10.  21.03.2014   Przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania poddasza na lokal 

mieszkalny w budynku 

mieszkalnym, wielorodzinnym, 

na działce nr ew. gruntów 20/1 

AM-30 przy ul. Wrocławskiej 52 

w Bierutowie. 

AB. 6740.66.2014.5   

13.02.2014r. 

I-120/2014  

21.03.2014 

11.  02.04.2014   Zmiana decyzji o pozwoleniu na 

budowę nr I-559/2011 z dnia 

18.08.2011 r. w zakresie zmiany  

usytuowania zbiornika ścieków, 

na działce nr ew. gruntów; 494/1 

we wsi Zbytowa gm. Bierutów 

AB.6740.175.2014.5  
26.03.2014 r. 

I-145/2014  
02.04.2014 

12.  11.04.2014   Budowa budynku magazynowo-

garażowego, położonego w 

Bierutowie - działka nr 44/5 

AM-24 

AB.6740.179.2014.5  

28.03.2014 r. 

I-168/2014  

11.04.2014 

13.  09.05.2014   Budowa rozdzielczej sieci 

kanalizacji deszczowej, na 

działce nr ew. gruntów 12 AM-

12 obręb Bierutów. 

AB.6740.165.2014.5  

21.03.2014r. 

I-234/2014  

09.05.2014 

14.  21.05.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

AB.6740.193.2014.5  
02.04.2014 r. 

I-263/2014  
21.05.2014 
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położonego we wsi Zbytowa, 

gm. Bierutów – działka nr 220 

15.  28.05.2014   Rozbiórka budynku mieszkalno-

gospodarczego we wsi Stronia, 

gm. Bierutów – dz. nr 60 

AB.6741.3.2014.5  

17.01.2014 r. 

I-287/2014  

28.05.2014 

16.  30.05.2014   Przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania poddasza na lokal 

mieszkalny nr 10 w budynku  

wielorodzinnym przy ul. 

Wrocławskiej 52a w Bierutowie, 

na działce nr ew. gruntów 20/1 

AM-30. 

AB.6740.251.2014.5  

18.04.2014r. 

I-292/2014  

30.05.2014 

17.  12.06.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem wraz 

z urządzeniami budowlanymi,  

położonego w Bierutowie – 

działka nr 5/4 AM-12 

AB.6740.352.2014.5  

26.05.2014 r. 

I-317/2014  

12.06.2014 

18.  17.06.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem i 

urządzeniami budowlanymi 

związanymi z obiektem, 

położonego we wsi Karwiniec, 

gm. Bierutów – działka nr  52/3 

AB.6740.355.2014.5  

28.05.2014 r 

I-328/2014  

17.06.2014 

19.  25.06.2014   Rozbudowa budynku 

mieszkalnego,  

jednorodzinnego wraz budową 

urządzeń infrastruktury 

technicznej, na działce nr ew. 

gruntów 126 obręb Wabienice 

gm. Bierutów 

AB.6740.237.2014.5  

15.04.2014r. 

I-336/2014  

25.06.2014 

20.  04.07.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem oraz 

budynku gospodarczego wraz z  

infrastrukturą towarzyszącą, na 

działce nr ew. gruntów 152/2 

obręb Kruszowice gm. Bierutów 

AB.6740.227.2014.5  

11.04.2014r. 

I-360/2014  

04.07.2014 

21.  11.07.2014   Przebudowa poddasza w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym (wykonanie 

nowych okien  

połaciowych, położonym we wsi 

Posadowice nr 25, gm. Bierutów 

– działka nr 128/1 

AB.6740.435.2014.5  

30.06.2014 r. 

I-375/2014  

11.07.2014 

22.  22.07.2014   Budowa budynku mieszkalnego 

z wbudowanym garażem wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną,  

na działce nr ew. gruntów 274 

obręb Stronia gm. Bierutów. 

AB.6740.344.2014.5  

23.05.2014r. 

I-394/2014  

22.07.2014 

23.  29.07.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

położonego we wsi Kijowice, 

gm. Bierutów – dz. nr 93/5 

AB.6740.348.2014.5  

23.05.2014 r. 

I-410/2014  

29.07.2014 

24.  31.07.2014   Zmiana dec. Nr I-300/2013 z 

dnia 03.06.2013 r. dot. 

pozwolenia na budowę sieci 

kanalizacji deszczowej, 

położonej w Bierutowie, nr ew. 

gruntów; 1 AM-30; 7, 63, 55, 47, 

44 i 45 AM-21 

AB.6740.374.2014.5  

04.06.2014 r. 

I-422/2014  

31.07.2014 

25.  04.08.2014   Budowa słupowej stacji 

transformatorowej, kablowej 

linii średniego napięcia o 

długości 1940 m oraz kablowej 

linii niskiego napięcia o długości 

751 m wraz ze złączem 

AB.6740.458.2014.5  

07.07.2014 r. 

I-431/2014  

04.08.2014 
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kablowym dla zasilania budynku 

mieszkalnego,  

jednorodzinnego we wsi Sątok, 

gm. Bierutów, nr ew. gruntów; 

14, 15, 39 AM-1; 95/1, 156, 

167/3 i 168 AM-2 

26.  04.08.2014   Przebudowa budynku 

mieszkalnego,  

jednorodzinnego położonego w 

Bierutowie przy ulicy 

Słowackiego nr 17, nr ew. 

gruntów; 47 AM-23 

AB.6740.372.2014.5  

04.06.2014 r. 

I-433/2014  

04.08.2014 

27.  08.08.2014   Zmiana pozwolenia na budowę 

nr I-65/2014 z dnia 12.02.2014r., 

w zakresie zagospodarowania 

działki  

nr ew. gruntów 29/6 AM-22 przy 

ul. J. Słowackiego w Bierutowie. 

AB.6740.403.2014.5  
20.06.2014r. 

I-442/2014  
08.08.2014 

28.  19.08.2014   Rozbiórka budynku po pom. 

garażowych i biurowych, 

budynku produkcyjno-

socjalnego, komina i instalacji 

oświetlenia, położonych w  

Bierutowie przy ul. Żeromskiego 

nr 12c – działka nr 12/2 AM-15 

AB.6741.12.2014.5  

04.08.2014 r. 

I-459/2014  

19.08.2014 

29.  19.08.2014   Rozbiórka budynku składowego-

stodoły, położonego w 

Bierutowie przy ulicy 

Orzeszkowej nr 5 – działka nr 20 

AM-36 

AB.6741.13.2014.5  

05.08.2014 r. 

I-460/2014  

19.08.2014 

30.  20.08.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z wbudowanym 

garażem wraz z niezbędną  

infrastrukturą techniczną, na 

działce nr ew. gruntów 72/6 

obręb Kruszowice gm. Bierutów. 

AB.6740.399.2014.5  
16.06.2014r. 

I-464/2014  
20.08.2014 

31.  26.08.2014   Przebudowa z rozbudową 

istniejącego budynku Miejskiego 

Domu Kultury w Bierutowie na  

budynek usługowy przy ul. M. 

Konopnickiej 41A w Bierutowie, 

na działkach nr ew. gruntów 

17/20 i  

17/21 AM-31. 

AB.6740.127.2014.5  

11.03.2014r. 

I-476/2014  

26.08.2014 

32.  28.08.2014   Zmiana dec. nr I-412/2010 z 

dnia 23.06.2010 r. i 

zatwierdzenie rysunków 

zamiennych do projektu  

rozbudowy z przebudową i 

nadbudową budynku zakładu 

przetwórstwa mięsnego w 

Zawidowicach, gm. Bierutów – 

dz. nr 49/1, 49/2, 53/3 i 60/7 

AM-1 

AB.6740.491.2014.5  

18.07.2014 r. 

I-485/2014  

28.08.2014 

33.  05.09.2014   Budowa myjni bezdotykowej, 

instalacji zbiornikowej gazu ze 

zbiornikiem podziemnym oraz  

przyłączem gazu, wody, 

kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, na działkach nr ew. 

gruntów 21/2, ¼  

AM-21 przy ul. Wrocławskiej w 

Bierutowie 

AB.6740.392.2014.5  

12.06.2014r. 

I-498/2014  

05.09.2014 

34.  09.09.2014   Przebudowa budynku 

poprodukcyjnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na 

budynek usług komercyjnych na 

AB.6740.494.2014.5  

21.07.2014r. 

I-502/2014  

09.09.2014 
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działkach nr ew. gruntów 25/22 i 

25/23 AM-31 przy ul. 1 Maja 

9A-9B w Bierutowie.   

35.  15.09.2014   Nadbudowa z przebudową 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, położonego w 

Bierutowie przy  

ulicy J. Bema nr 20 – dz. nr 51 

AM-13 

AB.6740.553.2014.5  

12.08.2014 r. 

I-513/2014  

15.09.2014 

36.  16.09.2014   Budowa zjazdu z drogi 

powiatowej nr 1463D na teren 

działki ośrodka zdrowia w 

Bierutowie – dz. nr 43/2 AM-23 

AB.6740.541.2014.5  

08.08.2014 r. 

I-523/2014  

16.09.2014 

37.  19.09.2014   Zabezpieczenie uszkodzonej 

korony muru obronnego poprzez 

budowę zadaszenia drewnianego 

nad fragmentem muru oraz 

zabezpieczenie odchylonego od 

pionu odcinka muru obronnego  

poprzez budowę konstrukcji 

drewnianej zastrzałowej, na 

działkach nr ew. gruntów 17/2,  

17/21 AM-31 przy ul. 1 Maja w 

Bierutowie. 

AB.6740.557.2014.5  

13.08.2014r. 

I-530/2014  

19.09.2014 

38.  23.09.2014   Przebudowa pomieszczeń 

usługowych byłej apteki i punktu 

poboru analiz wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na lokal 

użyteczności publicznej – 

przychodnia zdrowia, na działce 

nr ew. gruntów 405/2 AM-2 

obręb Wabienice gm. Bierutów 

AB.6740.455.2014.5  

07.07.2014r. 

I-536/2014  

23.09.2014 

39.  30.09.2014   Przebudowa lokalu 

mieszkalnego nr 5 w budynku 

mieszkalnym, wielorodzinnym w 

Bierutowie przy  

ul. Słowackiego nr 3, nr ew. 

gruntu 42/1 Am-23 

AB.6740.547.2014.5   

11.08.2014r. 

I-558/2014  

30.09.2014 

40.  08.10.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

chłodni ziemnej oraz 

przebudowę budynku 

gospodarczego i  

rozbiórkę zabudowy istniejącej 

w zabudowie zagrodowej wraz z 

przyłączem wody i 

zagospodarowaniem terenu 

działki nr ew. gruntów 94 obręb 

Zbytowa gm. Bierutów. 

AB.6740.531.2014.5  
05.08.2014r. 

I-577/2014  
08.10.2014 

41.  09.10.2014   Przebudowa wraz z remontem 

budynku mieszkalnego 

Leśnictwa Paczków, na działce 

nr ew. gruntów 518/92 obręb 

Paczków nr 30 gm. Bierutów. 

AB.6740.580.2014.5  

21.08.2014r. 

I-582/2014  

09.10.2014 

42.  13.10.2014   Odmowa zmiany własnej 

Decyzji Nr I-259/2001 z dnia 

17.07.2001r, zmienionej Decyzją 

Nr II- 

105/2005 z dnia 30.06.2005r. o 

pozwoleniu na budowę 

zamierzenia obejmującego 

przebudowę  

pawilonu socjalnego na budynek 

mieszkalny, jednorodzinny wraz 

z jego nadbudową i rozbudową,  

w Bierutowie przy ul. 

Czereśniowej nr 14, na działkach 

nr ew. 34/13 i 34/35 AM-22, 

AB.7351-V/41/08-
14 

I-590/2014  
 13.10.2014 
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43.  27.10.2014   Rozbudowę i przebudowę 

pawilonu handlowego oraz 

budowę dojścia pieszego. 

Inwestycja obejmuje  

działki nr ew. gruntów 29/5, 20 

AM-22 przy ul. J. Słowackiego 

w Bierutowie.   

AB.6740.689.2014.5  
03.10.2014r.    

I-622/2014  
27.10.2014 

44.  30.10.2014   Zmiana decyzji nr I-582/2014 z 

dnia 09.10.2014r., po odwołaniu, 

dotyczącej przebudowy wraz z  

remontem budynku 

mieszkalnego Leśnictwa 

Paczków, na działce nr ew. 

gruntów 518/92 obręb  

Paczków nr 30 gm. Bierutów. 

AB.6740.580.2014.5  

21.08.2014r. 

I-633/2014  

30.10.2014 

45.  03.11.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi oraz 

budynku gospodarczego w 

zabudowie gospodarczej, 

położonych we wsi Zbytowa, 

gmina Bierutów – działka nr 52 

AB.6740.724.2014.5  
17.10.2014 r. 

I-638/2014  
03.11.2014 

46.  14.11.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem, 

wraz z urz. budowlanymi na 

działce nr  

ew. gruntów 553/1 obręb 

Karwiniec,  gm. Bierutów. 

AB.6740.685.2014.5  

02.10.2014r. 

I-654/2014  

14.11.2014 

47.  26.11.2014   Budowa budynku mieszkalnego 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi związanymi z tym 

obiektem w ramach zabudowy 

zagrodowej w  

gospodarstwie rolnym, na 

działce nr ew. gruntów 40 obręb 

Zbytowa gm. Bierutów 

AB.6740.666.2014.5  

25.09.2014r. 

I-676/2014  

26.11.2014 

48.  26.11.2014   Roboty budowlane w zakresie 

wykonania otworów okiennych 

w b. mieszkalnym, 

jednorodzinnym w  

zabudowie bliźniaczej we wsi 

Solniki  

Wielkie nr 53, gm. Bierutów , 

dz. nr 381/3 Am-1 

AB.6740.617.2014.5  

05.09.2014 r. 

I-678/2014  

26.11.2014 

49.  28.11.2014   Budowa budynku mieszkalnego 

z wbudowanym garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

elementami infrastruktury 

technicznej w zabudowie 

zagrodowej, na działkach nr ew. 

gruntów 282, 283, 284, 285  

obręb Solniki Małe gm. 

Bierutów. 

AB.6740.697.2014.5  

07.10.2014r. 

I-684/2014  

28.11.2014 

50.  01.12.2014   Rozbiórka masztu pomiarowego 

kierunku i prędkości wiatru o 

wysokości 120m, na działce nr  

ew. gruntów 88/21 obręb 

Strzałkowa gm. Bierutów   

AB.6741.759.2014.5  
12.11.2014r. 

I-685/2014  
01.12.2014 

51.  02.12.2014   Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi, na 

działce nr ew. gruntów 221/3 

obręb Kruszowice gm. Bierutów 

AB.6740.700.2014.5  

08.10.2014r. 

I-688/2014  

02.12.2014 

52.  29.12.2014   Rozbiórka budynku 

gospodarczego w Leśnictwie 

Paczków nr 30, gm. Bierutów – 

dz. nr 544. 

AB.6741.17.2014.5  

04.11.2014 r. 

I-727/2014  

29.12.2014 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

 
Tabela. 11. Analiza wydanych pozwoleń na budowę dla gminy Bierutów w latach 2014 - 2018.  

Obręb rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2015 razem 

Bierutów 11 12 13 19 23 78 

Gorzesław - - 1 2 - 3 

Jemielna - 1 - 2 - 3 

Karwiniec 3 6 4 3 2 18 

Kijowice 1 3 1 - 2 7 

Kruszowice 4 1 1 4 3 13 

Paczków 2 - 4 - 4 10 

Posadowice - - 4 2 1 7 

Radzieszyn - - - - - - 

Sątok 1 3 1 1 1 7 

Solniki Małe - - 2 - 2 4 

Solniki Wielkie 2 2 3 1 3 11 

Stronia 4 1 1 1 2 9 

Strzałkowa 1 1 - 1 1 4 

Wabienice 2 - - - 2 4 

Zawidowice 3 1 1 1 1 7 

Zbytowa 13 4 3 6 5 31 

razem 47 35 39 43 52 216 

źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie: w ostatnich 5 latach Starostwo Powiatowe w Oleśnicy wydało 216 pozwoleń 

na budowę dotyczących terenu gminy Bierutów, najwięcej w roku 2015 (52 decyzje), w pozostałych 

latach liczba jest podobna zbliżona do 40. Jedynie dla wsi Radzieszyn w ostatnich 5 latach nie wydano 

żadnej decyzji. 

Najwięcej pozwoleń na budowę zostało wydanych dla działek położonych w Bierutowie i we 

wsi Zbytowa. Połowa tych decyzji dotyczyła inwestycji zwianych z budową budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych (116 decyzji). 

W powiecie oleśnickim za gminy podobne do gminy Bierutów można uznać gminę Twardogóra 

(pod względem powierzchni) i gminę Oleśnica (pod względem liczby mieszkańców). 

Porównywalnie w roku 2018 dla gminy Twardogóra wydano 167 decyzji, a dla gminy Oleśnica 

275 (więcej niż w gminie Bierutów w ciągu 5 lat). W obu tych przypadkach ruch budowlany jest dużo 

większy i decyzji wydano kilkukrotnie więcej, niż dla gminy Bierutów.  

Dla całego powiatu oleśnickiego (8 gmin) w 2018 r. wydano 969 decyzji, średnia arytmetyczna 

to ok. 121 decyzji na gminę – w gminie Bierutów wydano ich 47. 

W roku 2017 w powiecie wydano 761 decyzji (dla gminy Bierutów 35, dla gminy Twardogóra 

127, a dla gminy Oleśnica 197). 
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W porównaniu z podobnymi gminami powiatu oleśnickiego ocenia się, że ruch inwestycyjny na 

terenie gminy Bierutów nie jest duży. 

 

2.4.3. Wnioski dotyczące zmian w zagospodarowaniu gminy 

Gmina prowadzi rejestr wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia działek na terenie gminy. 

Dotyczy on wszystkich wniosków, zarówno złożonych do studium, jak i planów. W latach 2014 – 

2018 wpłynęło takich wniosków 15. W 2019 roku (do sierpnia) wypłynęło ich 17. Cztery wnioski 

złożyły Rady Sołeckie o zmianę planu dla wsi Kijowice, Zawidowice, Strzałkowa i Solniki Małe.  

Tabela. 12. Wykaz wniosków złożonych w latach 2015 - 2019.  

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwisko i 

imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

wniosek 

Propozycja 

rozpatrzenia 
Komentarz 

1.  25.02.2015   Wniosek o zmianę planu 

wsi Kijowice   

Kijowice --- wniosek zbyt 

ogólny 

2.  24.03.2015  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 93/20 

Wabienice 

do 

uwzględnienia 

brak zgodności 

ze studium, do 

uwzględnienia 

po zmianie 

studium 

3.  08.12.2016  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 464/1 

Solniki Wielkie 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium  

4.  24.08.2016  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 7/4, 7/5, 

7/6 Karwiniec 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

5.  09.10.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 8 AM 2 

Karwiniec 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

6.  24.08.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 257 Solniki 

Wielkie 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium 

7.  20.03.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 7/4, 7/5, 

7/6 Karwiniec 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

8.  02.05.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 234/2 

Paczków 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium 
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9.  28.03.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 52/4 i 56/4 

Karwiniec 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium 

10.  17.03.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 149/1 i 

149/2 Karwiniec 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium 

11.  09.10.2017  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 8 AM 2 

Karwiniec 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

12.  24.08.2016  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 257 Solniki 

Wielkie 

do 

uwzględnienia 

przeznaczenie 

zgodne ze 

studium 

13.  23.06.2018  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlano- usługowa  

dz. nr 1/1 

Zbytowa 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

14.  22.05.2018  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 267/2 

Paczków 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

15.  21.02.2018  Wniosek o zmianę w 

proporcjach użytkowania 

wewnętrznej powierzchni 

budynku z 30% na 70% 

zmiana planu  

dz. nr 44/7 

Bierutów 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

16.  29.01.2019  Wniosek o zmianę planu 

we wsi Kijowice 

Kijowice proponuje się  

nie uwzględniać 

ogólny wniosek 

złożony przez 

Rade Sołecką, 

brak 

potwierdzenia 

we wnioskach 

indywidualnych 

17.  28.01.2019   Wniosek o zmianę planu 

we wsi Zawidowice 

Zawidowice proponuje się  

nie uwzględniać 

ogólny wniosek 

złożony przez 

Rade Sołecką, 

brak 

potwierdzenia 

we wnioskach 

indywidualnych 

18.  29.01.2019  Wniosek o zmianę planu 

we wsi Strzałkowa 

Strzałkowa proponuje się  

nie uwzględniać 

ogólny wniosek 

złożony przez 

Rade Sołecką, 

brak 

potwierdzenia 

we wnioskach 

indywidualnych 

19.  29.01.2019  Wniosek o zmianę planu 

we wsi Solniki Małe 

Solniki Małe proponuje się  

nie uwzględniać 

ogólny wniosek 

złożony przez 

Rade Sołecką, 
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brak 

potwierdzenia 

we wnioskach 

indywidualnych 

20.  04.02.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 52/4 i 56/4 

Karwiniec 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

21.  21.02.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlano- usługowa  

dz. nr 1/1 

Zbytowa 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

22.  21.02.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 603/1 

Zbytowa 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

23.  20.02.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 5 AM 36 

Bierutów 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

działka poza 

obszarem 

zabudowanym 

24.  23.04.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 234/2 

Paczków 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

25.  21.03.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 510/2 i 

565/2 Zbytowa 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

26.  02.04.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 7/4, 7/5, 

7/6 Karwiniec 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

27.  12.06.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 62/1 

Kruszowice 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem wsi 

28.  13.06.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 

58,59,62,63,6,149 

Karwiniec 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

29.  10.06.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 4 AM 7 

Bierutów 

proponuje się  

nie uwzględniać 

brak zgodności 

ze studium, 

poza 

zabudowanym 

obszarem 

zabudowanym 

30.  01.07.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 13 AM 20 

Bierutów 

proponuje się  brak zgodności 

ze studium, 
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nie uwzględniać poza obszarem 

zabudowanym 

31.  08.05.2019  Wniosek o zmianę planu 

we wsi Wabienice  

Wabienice --- wniosek zbyt 

ogólny 

32.  08.08.2019  Wniosek o zmianę 

przeznaczenia  z rolnej na 

budowlaną  

dz. nr 234/2 

Paczków 

do 

uwzględnienia 

nie wymaga 

zmiany studium 

źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela. 13. Analiza złożonych wniosków 

L.p. Miejscowość Liczba wniosków 

proponowanych do 

uwzględnienia 

Liczba wniosków, których 

proponuje się nie uwzględniać 

1.  Wabienice 1  

2.  Solniki Wielkie 3  

3.  Karwiniec 4 5 

4.  Paczków 4  

5.  Zbytowa 4  

6.  Kruszowice  1 

7.  Bierutów 1 2 

8.  Kijowice  1 

9.  Zawidowice  1 

10.  Strzałkowa  1 

11.  Solniki Małe  1 

źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie: najwięcej wniosków (9) dotyczy działek we wsi Karwiniec, po 4 wnioski 

złożono dla wsi Zbytowa i Paczków. Wnioski od osób fizycznych dotyczą przede wszystkim zmiany 

przeznaczenia działek rolnych na budowlane. Sześć ze złożonych wniosków to wnioski ogólne 

dotyczące całych wsi, złożone m.in. przez Rady Sołeckie. Dotyczy to wsi Kijowice, Zawidowice, 

Strzałkowa i Solniki Małe, jednak potrzeba uchwalenia planów dla tych wsi nie ma pokrycia we 

wnioskach od osób fizycznych, wnoszących o zmiany dla konkretnych działek. 
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3. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

3.1. Charakterystyka obowiązującego studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Bierutów zostało uchwalone uchwałą Nr XLV/389/10 Rady Miejskiej w Bierutowie dnia 29 kwietnia 

2010 r. oraz zmienione uchwałami: 

 Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 września 2011 r., zmiana dla obszarów 

w zachodniej części miasta Bierutów oraz we wschodniej części wsi Kijowice, 

 Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019 r., zmiana dla terenów 

położonych we wsi Zbytowa, 

 Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2019 r., zmiana dla terenów 

położonych we wsi Kruszowice, 

 Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019 r., zmiana dla terenów 

położonych we wsi Kijowice (dz. nr 131/1),  

 Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2019 r., zmiana dla terenów 

położonych we wsi Kijowice (dz. nr 131/2). 

 

3.2. Analiza zgodności studium z przepisami odrębnymi 

Wyznacznikiem aktualności studium jest przede wszystkim ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 

poz. 1233). 

Aktualność studium należy również odnieść do zmian w innych dokumentach tj.: 

 Planie zagospodarowania województwa dolnośląskiego Perspektywa 2020 (uchwała nr 

XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r.), 

 ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), 

 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze” (t.j. Dz. U. z 2019 

poz. 868 ze zm), 

 ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm). 

 

Id: 63B83CEC-091E-4E64-9D47-BDD971642691. Podpisany Strona 38



39 

 

Zakres ustaleń studium reguluje art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Tabela. 14. Analiza – zgodność elementów obowiązującego studium z wymaganiami art. 10  ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

art. 10 

ust. 1 

wymogi ustawy 

analiza aktualności 

uzasadnienie 

aktualne częściowo 

nieaktualne 

nieaktualne 

pkt 1 dotychczasowe przeznaczenie, 

zagospodarowanie i 

uzbrojenie 

terenu 

 x  

studium zawiera ten element, 

dane pochodzą z 2004, 2006 

roku i nie są już w większości 

aktualne ze względu na 

znaczny upływ czasu i zmiany 

w tym zakresie, dane 

uaktualnione na potrzeby 

sporządzania bilansu terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę 

pkt 2 stan ładu przestrzennego 

i wymogi jego ochrony 

 x  

studium zawiera ten element, 

opisane układy osadnicze i 

funkcjonalno-przestrzenne 

uległy rozbudowie, na 

podstawie kolejnych zmian 

dokumentu 

pkt 3 stan środowiska, w tym stan 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkość i 

jakość zasobów wodnych oraz 

wymogi ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego 

 x  

podstawowe warunki 

klimatyczne, glebowe i 

zasoby wodne nie zmieniły 

się, natomiast ponownego 

rozpoznania i analizy wymaga 

stan środowiska i zagrożenia 

środowiska naturalnego (m.in. 

ze względu na aktualny 

monitoring stanu powietrza, 

poziomu hałasu, 

zanieczyszczenia wód 

podziemnych i 

powierzchniowych) 

pkt 4 stan dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 x  
zgodnie z wojewódzkim 

rejestrem zabytków (stan na 
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październik 2015 r.), nie ma 

nowych obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków, 

aktualizacji wymaga wykaz 

obiektów znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków, 

która zawiera obiekty, których 

nie wymieniono w studium 

pkt 4a rekomendacje i wnioski 

zawarte w audycie 

krajobrazowym lub określenia 

przez audyt krajobrazowy 

granic krajobrazów 

priorytetowych 

- - - 

brak audytu krajobrazowego 

dla województwa 

dolnośląskiego – bez 

znaczenia dla oceny 

aktualności 

pkt 5 warunki i jakość życia 

mieszkańców, w tym ochrona 

ich zdrowia   x 

założenia oparte na 

nieaktualnych danych 

statystycznych z 2004 i 2006 

roku 

pkt 6 zagrożenie bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia 

  x 

studium zawiera tereny 

zagrożone zalaniem wodami 

powodziowymi, co jest 

nieaktualne w świetle ustawy 

prawo wodne i aktualnymi 

mapami zagrożenia 

powodziowego i mapami 

ryzyka powodziowego 

pkt 7 potrzeby i możliwości 

rozwoju gminy 

x   

aktualizacja na potrzeby 

zmiany studium z 2017 r., 

zawiera bilans terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę 

pkt 8 stan prawny gruntów 
  x 

dane nieaktualne (stan na 1 

stycznia 99 r.) 

pkt 9 występowanie obiektów i 

terenów chronionych na 

podstawie przepisów 

odrębnych  x  

wymagana aktualizacja 

przepisów odrębnych, w tym 

ustaleń dot. obszarów Natura 

2000 i terenów szczególnego 

zagrożenia powodzią 
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pkt 10 występowanie obszarów 

naturalnych zagrożeń 

geologicznych 

  x 
brak tego elementu w tekście 

uwarunkowań 

pkt 11 występowanie 

udokumentowanych złóż 

kopalin, zasobów wód 

podziemnych oraz 

udokumentowanych 

kompleksów podziemnego 

składowania dwutlenku węgla 

 x  

brak informacji o złożu 

Stronia III, brak informacji o 

występowaniu bądź braku 

udokumentowanych 

kompleksów podziemnego 

składowania dwutlenku węgla 

pkt 12 występowanie terenów 

górniczych wyznaczonych na 

podstawie przepisów 

odrębnych 
  x 

brak tego elementu w tekście 

uwarunkowań - brak 

informacji o występowaniu 

terenów górniczych: Stronia 

III, Sątok I (aktualne tereny i 

obszary górnicze)  

pkt 13 stan systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej, w 

tym stopień uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki 

odpadami 
 x  

nieaktualna numeracja dróg 

powiatowych, nieaktualne 

dane dotyczące dróg 

gminnych (stan na 2004 r.), 

wymagana weryfikacja pod 

kątem nowej ustawy o 

odpadach 

pkt 14 zadania służące realizacji 

ponadlokalnych celów 

publicznych 

x   
studium zawiera ten element, 

jest aktualny 

pkt 15 wymagania dotyczące 

ochrony przeciwpowodziowej 

  x 

brak tego elementu w tekście 

uwarunkowań, nieaktualne 

granice szczególnego 

zagrożenia powodzią na 

rysunku studium 

Tabela. 15. Analiza zgodność elementów obowiązującego studium z wymaganiami ustawy art. 10 ust. 2 

 

art. 10 

ust. 2 

wymogi ustawy 

analiza aktualności 

uzasadnienie 

aktualne częściowo 

nieaktualne 

nieaktualne 

pkt 1 uwzględniające bilans terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę 

a) kierunki zmian w 

strukturze przestrzennej 

gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów, w 

tym wynikające z audytu 

x   

studium zawiera ten element, 

bilans terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę sporządzono na 

potrzeby zmiany studium z 
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krajobrazowego, 

b) kierunki i wskaźniki 

dotyczące 

zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w 

tym tereny przeznaczone 

pod zabudowę oraz tereny 

wyłączone spod 

zabudowy 

2017 r., przy kolejnych 

zmianach studium jest 

aktualizowany 

 

pkt 3 obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego 

i uzdrowisk 
 x  

aktualizacji wymaga 

informacja o występowaniu 

terenów górniczych: Stronia 

III, Sątok I (aktualne tereny i 

obszary górnicze) 

pkt 4 obszary i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej  x  

aktualizacji wymaga wykaz 

obiektów znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków, 

która zawiera obiekty, które 

nie są wymienione w studium 

pkt 5 kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej  x  

wymaga aktualizacji - 

niektóre z wymienionych 

inwestycji zostały 

zrealizowane 

pkt 6 obszary, na których 

rozmieszczone będą 

inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

x   

studium zawiera ten element, 

jest aktualny 

pkt 7 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 

 x  

wymaga aktualizacji - 

niektóre z wymienionych 

zadań zostały zrealizowane 

pkt 8 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 przestrzeni 

publicznej 

x   

studium zawiera ten element, 

jest aktualny 

pkt 9 obszary, dla których gmina 

zamierza sporządzić 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

x   

studium zawiera ten element, 

jest aktualny 
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przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne 

pkt 10 kierunki i zasady 

kształtowania rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej 

x   
studium zawiera ten element, 

jest aktualny 

pkt 11 obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz 

obszary osuwania się mas 

ziemnych 
  x 

niezgodność z aktualnymi 

mapami zagrożenia 

powodziowego i mapami 

ryzyka powodziowego 

pkt 12 obiekty lub obszary, dla 

których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny 
 x  

aktualizacji wymaga 

informacja o występowaniu 

terenów górniczych 

pkt 13 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   

studium zawiera ten element, 

jest aktualny 

pkt 14 obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji lub remediacji 

 x  brak wskazania terenów 

wymagających remediacji 

pkt 14a obszary zdegradowane   x brak tego elementu 

pkt 15 granice terenów zamkniętych i 

ich stref ochronnych  x  
studium zawiera ten element, 

wymaga weryfikacji 

pkt 16 obszary funkcjonalne o 

znaczeniu lokalnym, w 

zależności od uwarunkowań i 

potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie 

  

x 

brak tego elementu 

źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie: uwarunkowania - część danych, na podstawie których opisano i zilustrowano 

uwarunkowania, pochodzi z 2006 roku, czyli sprzed 13 lat i jest częściowo nieaktualna (np. tereny 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi, brak jest oznaczenia istniejących złóż). Nie zmienia to 

jednak faktu, że nieaktualność niektórych danych nie zmienia obrazu gminy jako całości i nie 

powoduje pilnej konieczności zmiany studium w celu aktualizacji tych danych.  

Należy zauważyć, że aktualny jest bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

wprowadzony do Studium uchwałą Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 

2019 r., opracowany na podstawie danych statystycznych z 2016 roku. Jest to bardzo istotne, 

ponieważ ilustruje rezerwę terenów przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym, biorąc pod uwagę 
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niewielki ruch inwestycyjny na terenie gminy, daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzi 

potrzeba zmiany studium w celu wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. 

Kierunki – pomimo braku niektórych wymaganych ustawą elementów, jak np. odniesienie się 

do obszarów zdegradowanych czy terenów wymagających remediacji, studium należy uznać za 

aktualne, a braki wybranych elementów wypełniających zakres określony w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie są podstawą do pilnej zmiany studium. 

 

3.3. Analiza złożonych wniosków w sprawie zmiany studium 

Wykaz wniosków zawarty w pkt 2.4.3 (tabela nr 12) zawiera wszystkie wnioski, które wpłynęły 

do urzędu, zarówno do studium jak i do planów miejscowych. 17 z tych wniosków można uwzględnić, 

ponieważ są zgodne ze studium. Wnioski te dotyczą wsi, które posiadają obowiązujące plany i dotyczą 

przede wszystkim zmiany przeznaczenia działek rolnych na budowlane. 12 wniosków proponuje się 

nie uwzględniać, ponieważ działki, których dotyczą, położone są na terenach otwartych, 

użytkowanych rolniczo, poza zwarta zabudową wsi lub poza terenami zainwestowanymi miasta 

Bierutowa.  

3.4. Ocena aktualności w związku ze złożonymi wnioskami i przepisami odrębnymi 

Na podstawie wniosków złożonych do studium ocenia się, że kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów określone w studium są aktualne i jego zapisy 

odpowiadają zamierzeniom inwestycyjnym mieszkańców. 

Pod względem zgodności z przepisami odrębnymi studium należy zaktualizować w oparciu o 

ustawy: 

 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), ze względu na brak elementów do których obliguje 

art. 10 ust. 2, m.in.: brak wskazania terenów wymagających remediacji, brak wskazania 

obszarów zdegradowanych, brak wskazania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie, 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 

poz. 868 ze zm.), ze względu na występowanie terenów górniczych: Stronia III, Sątok I 

(aktualne tereny i obszary górnicze), 

 z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.), ze względu 

na nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 
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Biorąc pod uwagę powyższe analizy należy uznać, że ze względu na zmianę przepisów 

odrębnych oraz zmiany wynikające ze zrealizowanych już kierunków polityki przestrzennej, jak 

również naturalnie zmieniające się uwarunkowania zapisy studium nie są w pełni aktualne, mogą 

wymagać korekty bądź uzupełnienia, jednak należy uznać, że nie są to zapisy wymagające pilnych 

zmian, ponieważ ich brak lub potrzeba aktualizacji nie uniemożliwia korzystania z obecnego 

dokumentu. 

 

3.5. Proponowany zakres zmian 

Generalnie ocenia się, że nie ma potrzeby pilnej zmiany studium. Do zmiany studium dla całego 

obszaru gminy proponuje się przystąpić za 2-3 lata. W tym czasie powinna nastąpić zapowiadana 

zmiana przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym, „nowe studium” 

będzie można od razu dostosować do zmienionych przepisów, jednocześnie uzupełniając je o obecnie 

brakujące elementy (m.in. informacje o obszarach i terenach górniczych oraz obszarach naturalnych 

zagrożeń geologicznych, aktualizację danych demograficznych, aktualizację granic terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi czy aktualizację numeracji dróg powiatowych). 

 

4. Ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych 

4.1. Wykaz obowiązujących planów miejscowych 

Gmina ma powierzchnię 14 700 ha, w jej skład wchodzi miasto Bierutów (pow. 840 ha) oraz 

16 wsi: Gorzesław, Jemielna, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, 

Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia, Strzałkowa, Wabienice, Zawidowice, Zbytowa. 

Gmina posiada 19 obowiązujących planów miejscowych, uchwalanych w latach 2002 – 2019. 

Zostały one sporządzone dla wsi Zbytowa, Wabienice, Solniki Wielkie, (plany sporządzone na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym), Karwiniec, Kijowice, 

Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok oraz dla miasta Bierutów. Łączna 

powierzchnia tych planów wynosi 9 734 ha, co stanowi 66% pokrycia gminy. Niektóre z tych planów 

były miejscowo aktualizowane (3 zmiany na terenie miasta Bierutów i po 1 zmianie na terenie wsi: 

Zbytowa, Kruszowice i Kijowice). 

Gmina nie posiada planów dla miejscowości: Gorzesław, Jemielna, Solniki Małe, Stronia, 

Strzałkowa, Zawidowice. 
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W trakcie sporządzania (stan na październik 2019 r.) są dwie punktowe zmiany planu we 

wsiach Karwiniec i Kijowice. Ich uchwalenie nie zmieni ogólnego procentowego pokrycia gminy 

planami miejscowymi, ponieważ zmiany te są sporządzane w granicach planów obowiązujących. 

 

 

 

 
Tabela. 16. Wykaz obowiązujących planów miejscowych 

 Nazwa planu Nr uchwały Rady 

Miejskiej w Bierutowie 

Publikacja w Dzienniku 

Urzędowym Woj. 

Dolnośląskiego 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zbytowa 

pow. 1623 ha 

XLIV/298/2002 z dnia 

23 maja 2002 r. 

Nr 214 poz. 2931 z dnia 

10 października 2002 r. 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wabienice 

pow. 742 ha 

XVI/298/2003 z dnia 

18 grudnia 2003 r. 

Nr 26 poz. 472 z dnia 

10 lutego 2004 r. 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 

pow. 677 ha 

XXIII/143/2004 z dnia 

24 czerwca 2004 r. 

Nr 143 poz. 2428 z dnia 

30 lipca 2004 r. 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Radzieszyn 

pow. 39 ha 

XII/65/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. 

Nr 215 poz. 2585 z dnia 

3 września 2007 r. 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Posadowice 

pow. 89 ha 

XII/66/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. 

Nr 215 poz. 2586 z dnia 

3 września 2007 r. 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kruszowice 

pow. 429 ha 

XIX/148/12 z dnia 

29 marca 2012 r. 

poz. 1869 z dnia 

24 maja 2012 r. 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Karwiniec 

pow. 2558 ha 

XX/152/12 z dnia 26 

kwietnia 2012 r. 

poz. 2329 z dnia 

2 lipca 2012 r. 

8.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębu wsi Kijowice 

pow. 429 ha 

XXVIII/256/12 z dnia 

11 grudnia 2012 r. 

poz. 2364 z dnia 

8 kwietnia 2013 r. 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bierutów 

pow. 835 ha 

XXIX/263/12 z dnia 27 

grudnia 2012 r. 

poz. 2179 z dnia 

28 marca 2013 r. 

10.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębu wsi Radzieszyn 

pow. 165 ha 

XXXVI/322/13 z dnia 

19 września 2013 r. 

poz. 5049 z dnia 

24 września 2013 r. 

11.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębu wsi Posadowice 

pow. 791 ha 

XXXVI/323/13 z dnia 

19 września 2013 r. 

poz. 5050 z dnia 

24 września 2013 r. 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębu wsi Sątok 

pow. 611 ha 

VIII/53/15 z dnia 26 

marca 2015 r. 

poz. 1413 z dnia 

30 marca 2015 r. 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 

Bierutowie przy ulicy M. Konopnickiej 
 

X/60/15 z dnia 28 maja 

2015 r. 

poz. 2503 z dnia 

8 czerwca 2015 r. 

14.  Miejscowy plan zagospodarowania X/61/15 z dnia 28 maja 

2015 r. 

poz. 2504 z dnia 

8 czerwca 2015 r. 
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przestrzennego dla obszaru położonego w 

Bierutowie przy ulicy 1-go Maja 
 

15.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 

Bierutowie przy ulicy J. Słowackiego 
 

X/62/15 z dnia 28 maja 

2015 r. 

poz. 2505 z dnia 

8 czerwca 2015 r. 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębu wsi Paczków 

pow. 874 ha 

XXIII/179/16 z dnia 22 

września 2016 r. 

poz. 4667 z dnia 

17 października 2016 r. 

17.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego we 

wsi Zbytowa 

pow. 5 ha 

VII/71/19 z dnia 

28 marca 2019 r. 

poz. 2362 z dnia 

8 kwietnia 2019 r. 

18.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego we 

wsi Kruszowice 

pow. 0,7 ha 

IX/90/19 z dnia 30 maja 

2019 r. 

poz. 3734 z dnia 

11 czerwca 2019 r. 

19.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kijowice - MPZP 

KIJOWICE II 

pow. 0,3 ha 

XI/106/19 z dnia 

27 czerwca 2019 r. 

poz. 4376 z dnia 

11 lipca 2019 r. 

źródło: opracowanie własne. 

 

 

4.2. Analiza złożonych wniosków w sprawie zmiany planów 

Wykaz wniosków zawiera pkt 2.4.3 (tabela nr 12). 17 z tych wniosków można uznać za wnioski 

do planu i uznaje się je za możliwe do uwzględnienia, ponieważ są zgodne ze studium. Wnioski te 

dotyczą przede wszystkim zmiany przeznaczenia działek rolnych na budowlane. 12 wniosków 

proponuje się nie uwzględniać, uznaje się je za wnioski do studium, ponieważ działki, których 

dotyczą, położone są na terenach otwartych, użytkowanych rolniczo, poza zwarta zabudową wsi lub 

poza terenami zainwestowanymi miasta Bierutowa.  

Wymienione wnioski wymagają punktowych zmian planów (nie jest konieczna zmiana planów 

w granicach całych miejscowości).  

 

4.3. Ocena aktualności obowiązujących planów miejscowych w związku ze złożonymi 

wnioskami i przepisami odrębnymi 

Tabela. 17. Analiza obowiązujących planów miejscowych (na następnej stronie) 
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 Nazwa planu Nr uchwały Rady 

Miejskiej 

w Bierutowie 

Podstawa prawna 

sporządzenia 

planu 

Zgodność z 

wymaganiami 

ustawy art. 15 

Zgodność z 

wymaganiami 

ustawy 

art. 16 ust. 1 

Analiza aktualności 

Uzasadnienie aktualne częściowo 

nieaktualne 

nieaktualne 

1.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Zbytowa 

pow. 1623 ha 

XLIV/298/2002 z 

dnia 

23 maja 2002 r. 

ustawa z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak m.in. 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy, 

zasad podziału 

i scalania 

nieruchomości, 

ochrony przed 

hałasem, ilości 

miejsc 

parkingowych 

skala 1:5000   x plan sporządzony 

na podstawie 

ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

2.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Wabienice 

pow. 742 ha 

XVI/298/2003 z 

dnia 

18 grudnia 2003 r. 

ustawa z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak m.in. 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy, 

zasad podziału 

i scalania 

nieruchomości, 

ochrony przed 

hałasem, ilości 

miejsc 

parkingowych 

skala 1:5000   x plan sporządzony 

na podstawie 

ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

3.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego MPZP 

SOLNIKI WIELKIE 

pow. 677 ha 

XXIII/143/2004 z 

dnia 

24 czerwca 2004 r. 

ustawa z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak m.in. 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy, 

zasad podziału 

i scalania 

nieruchomości, 

ochrony przed 

hałasem, ilości 

miejsc 

parkingowych 

skala 1:5000   x plan sporządzony 

na podstawie 

ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

4.  Miejscowy plan XII/65/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

brak 

wskaźników 

skala 1:2000  x   
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zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Radzieszyn 

pow. 39 ha 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

intensywności 

zabudowy 

5.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Posadowice 

pow. 89 ha 

XII/66/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000  x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

6.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Kruszowice 

pow. 429 ha 

XIX/148/12 z dnia 

29 marca 2012 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:1000 i 

1:2000 

 x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

7.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Karwiniec 

pow. 2558 ha 

XX/152/12 z dnia 

26 kwietnia 

2012 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:1000 i 

1:2000 

 x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

8.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu wsi Kijowice 

pow. 429 ha 

XXVIII/256/12 z 

dnia 11 grudnia 

2012 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000  x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

9.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Bierutów 

pow. 835 ha 

XXIX/263/12 z 

dnia 27 grudnia 

2012 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000  x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

10.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu wsi 

Radzieszyn 

pow. 165 ha 

XXXVI/322/13 z 

dnia 19 września 

2013 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000  x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 
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11.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu wsi 

Posadowice 

pow. 791 ha 

XXXVI/323/13 z 

dnia 19 września 

2013 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000 i 

1:5000 

 x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

12.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu wsi Sątok 

pow. 611 ha 

VIII/53/15 z dnia 

26 marca 2015 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak 

wskaźników 

intensywności 

zabudowy 

skala 1:2000  x  plan nie zawiera 

wszystkich 

obligatoryjnych 

elementów 

13.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru położonego 

w Bierutowie przy 

ulicy 

M. Konopnickiej 
 

X/60/15 z dnia 

28 maja 2015 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:500 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

14.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru położonego 

w Bierutowie przy 

ulicy 1-go Maja 
 

X/61/15 z dnia 

28 maja 2015 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:500 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

15.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru położonego 

w Bierutowie przy 

ulicy J. Słowackiego 
 

X/62/15 z dnia 

28 maja 2015 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:500 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

16.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

XXIII/179/16 z 

dnia 22 września 

2016 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zgodny skala 1:2000 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 
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przestrzennego 

obrębu wsi Paczków 

pow. 874 ha 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

elementy 

17.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru położonego 

we wsi Zbytowa 

pow. 5 ha 

VII/71/19 z dnia 

28 marca 2019 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:2000 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

18.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru położonego 

we wsi Kruszowice 

pow. 0,7 ha 

IX/90/19 z dnia 

30 maja 2019 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:2000 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

19.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Kijowice - MPZP 

KIJOWICE II 

pow. 0,3 ha 

XI/106/19 z dnia 

27 czerwca 2019 r. 

ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

zgodny skala 1:2000 x   plan zawiera 

wszystkie 

obligatoryjne 

elementy 

źródło: opracowanie własne. 
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Wszystkie plany na terenie gminy są obowiązujące i można na ich podstawie wydawać decyzje 

administracyjne.  

Pod względem zgodności z przepisami odrębnymi miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego  sporządzone w latach 2002 – 2004 (dla wsi Zbytowa, Wabienice, Solniki Wielkie), na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, należy uznać za 

nieaktualne w zakresie obowiązujących wymagań dla tych dokumentów planistycznych, w tym m.in. 

skali rysunku planu, braku wskaźników intensywności zabudowy, zasad scalania i podziału, 

wskaźników ilości miejsc parkingowych. Mimo tego plany te stanowią podstawę do wydawania 

decyzji administracyjnych. Należy również zauważyć, że dla wsi Zbytowa wydaje się relatywnie dużo 

pozwoleń na budowę, w trakcie opracowania są trzy zmiany planu, sporządzane na podstawie uchwał 

Rady Miejskiej w Bierutowie: 

 Nr XXXVI/323/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 4, 

 Nr XXXVI/322/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 3, 

 Nr XXXVI/320/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 2,  

a także, że podjęto kolejne uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów na obszarze 

wsi Zbytowa oraz Solniki Wielkie: 

 Nr XXXVI/328/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Solniki Wielkie 2, 

 Nr XXXVI/327/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Solniki Wielkie 1, 

 Nr XXXVI/326/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 7, 

  Nr XXXVI/325/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 6, 

  Nr XXXVI/324/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP Zbytowa 5. 

Plany uchwalane w latach 2007-2015 nie zawierają wszystkich elementów wymaganych art. 15 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale należy uznać je za aktualne. 
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Plany uchwalane w latach 2015-2019 są aktualne pod względem formalnym i zgodne 

z potrzebami inwestycyjnymi. 

 

5. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium 

Z analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika, że gmina pokryta 

jest w 66% planami miejscowymi (łącznie z planami, które uznaje się za nieaktualne, ponieważ 

sporządzono je na podstawie nieobowiązującej ustawy, ale pozostające w obrocie prawnym). 

Teoretycznie powinno się dążyć do 100% pokrycia gmin planami, ponieważ plany miejscowe są 

najskuteczniejszym instrumentem kształtującym ład przestrzenny, dającym największe gwarancje 

realizacji polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Jednak w przypadku gminy Bierutów, biorąc pod uwagę niewielki ruch 

inwestycyjny oraz niewielką liczbę wniosków o zmianę przeznaczenia działek, nie jest to sytuacja, do 

której należy bezwzględnie dążyć, tym bardziej, że 24% powierzchni gminy to tereny leśne. Niemniej 

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, gdzie nie ma planu, może prowadzić do 

nadmiernego rozpraszania zabudowy, co nie jest pożądane i czego należałoby unikać. Z analizy 

wniosków złożonych do planów wynika również, że nie ma pilnej potrzeby uchwalania nowych, 

dużych obszarowo planów czy zmian planów dla całych miejscowości. 

Z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, sporządzonego na potrzeby zmiany studium, 

wynika, że istnieje rezerwa terenowa na nową zabudowę mieszkaniową i usługowo-produkcyjną w 

wysokości 7,21 ha terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz 66,09 ha terenów pod zabudowę 

usługowo-produkcyjną (z uwzględnieniem zmiany studium w trakcie opracowania dotyczącej wsi 

Jemielna). Nie jest to duża rezerwa w skali całej gminy i powinna być realizowana w miarę potrzeb, 

co pozwoli na możliwość zamieszkania i znalezienia zatrudnienia na terenie gminy. 

Generalnie ocenia się, że w najbliższych 2-3 latach, podobnie jak przy studium, nie zachodzi 

pilna potrzeba przystąpienia do sporządzenia nowych planów, w tym zwłaszcza planów o dużej 

powierzchni. Przyjmuje się, że wystarczą niewielkie zmiany planów, w tym kontynuacja prac nad 

podjętymi już uchwałami, sporządzane w odniesieniu do składanych wniosków oraz bieżących 

potrzeb inwestycyjnych. 

 

6. Podsumowanie 

Gmina Bierutów posiada typowo rolniczy charakter, powiązana jest komunikacyjnie z Oleśnicą 

i Namysłowem. Gmina położona jest częściowo w obszarze Natura 2000 PLH020065 „Bierutów”. 
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Południowo-zachodnia niewielka część gminy położona jest w obszarze Natura 2000 PLH020081 

„Lasy Grędzińskie”. 

Wymienione wyżej obszary cenne przyrodnicze czy obszary leśne nie stanowią barier 

przestrzennych dla powstawania nowych inwestycji. 

Z danych statystycznych wynika, że liczba mieszkańców gminy jest stabilna, populacja gminy 

jest młodsza niż średnia w powiecie i średnia wojewódzka. Gmina posiada niewielkie ujemne saldo 

migracji. Dynamika demograficzna jest na wyższym poziomie niż średnia w powiecie i w 

województwie, co daje przesłanki do stwierdzenia, iż gminie w dłuższej perspektywie uda się 

utrzymać liczbę mieszkańców, a przy sprzyjających warunkach społeczno-gospodarczych może nawet 

ją zwiększyć. Jednak nie będzie to motorem do dużych zmian z zagospodarowaniu przestrzennym i 

nie spowoduje nagłej potrzeby realizacji wielu inwestycji mieszkaniowych w gminie, związanych z 

dużym wzrostem liczby mieszkańców, potrzebami mieszkaniowymi czy nowymi terenami 

usługowymi i rekreacyjnymi, które wymagałyby pilnych zmian w dokumentach planistycznych. 

W ostatnich 5 latach wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 

216 pozwoleń na budowę. Porównując te dane z danymi dla podobnych gmin w powiecie oleśnickim 

można stwierdzić, że ruch inwestycyjny w gminie nie jest duży. 

Na podstawie złożonych wniosków do studium i planów miejscowych można stwierdzić, że 

zarówno kierunki wyznaczone w studium jak i ustalenia planów miejscowych są zgodne z 

oczekiwaniami i planami mieszkańców i potencjalnych inwestorów. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Bierutów uznaje się za aktualne, wymagające pewnych uzupełnień i aktualizacji, które jednak mogą 

być wykonywane w miarę potrzeb, bez konieczności pilnej zmiany studium dla całego obszaru gminy. 

 

Za nieaktualne należy uznać plany: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa (uchwała Nr XLIV/298/2002 

z dnia 23 maja 2002 r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wabienice (uchwała Nr  

XVI/298/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE (uchwała 

Nr XXIII/143/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.). 

Plany te należy uznać za nieaktualne w zakresie obowiązujących wymagań dla tych 

dokumentów planistycznych, w tym m.in. skali rysunku planu, braku wskaźników intensywności 

zabudowy, zasad scalania i podziału, wskaźników ilości miejsc parkingowych. 
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Plany wskazane w tabeli 12 uznane jako częściowo nieaktualne nie zawierają wszystkich 

wymaganych ustawą elementów (przede wszystkim wskaźników intensywności zabudowy), jednak 

ocenia się, że nawet bez tych wskaźników możliwe jest wydawanie decyzji administracyjnych, a tym 

samym nie ma przesłanek do ich pilnej zmiany. 

Pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznaje się za aktualne, zarówno 

pod względem formalnym, jak i potrzebami inwestycyjnymi. 
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