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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW KOMPLETNEGO OPRACOWANIA PISEMNEGO WNIOSKU PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HLINKA  

 

I. PLAN ZP HLINKA – WNIOSEK 

 

I.1. Sekcja tekstowa 

I.2. Część graficzna 

I-1. Rysunek podstawowego podziału terytorium 1:5000 

I-2. Główny rysunek 1: 5000 

I-3. Rysunek z koncepcji infrastruktury publicznej 1:5000 

I-4. Rysunek budynków użyteczności publicznej, środków zapobiegawczych i rekultywacji 1:5000 

I-1.a) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 2 

I-1.b) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 3 

I-2.a) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 2 

I-2.b) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 3 

I-3.a) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 2 

I-3.b) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 3 

 

II. UZASADNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HLINKA - WNIOSEK 

 

II.1. Sekcja tekstowa 

II.2. Część graficzna 

II-1. Rysunek koordynacyjny - 1: 5000 

II-2. Rysunek szerszych relacji - 1:50 000 

II-3. Rysunek przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych - 1: 5 000 

II-4. Rysunek transportu, gospodarki wodnej, energii i komunikacji - 1: 5 000 

II-1.a) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 2 

II-1.b) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 3 

II-3.a) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 2 

II-3.b) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 3 

 

 

III. OCENA WPŁYWU WNIOSKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TERYTORIUM 

 

Sekcja tekstowa 

Załącznik A. Ocena wpływu wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka na środowisko 

   (załącznik A. to oddzielny tom) 

II. UZASADNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HLINKA - WNIOSEK 

 

1. Sekcja tekstowa 
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a) Podstawy do opracowania zagospodarowania terytorialnego, procedura postępowania terytorialnego, 

materiały, które zostały zastosowane  

a1) Podstawy do opracowania zagospodarowania terytorialnego, procedura postępowania terytorialnego 1 

a2) Zastosowane dokumenty         1 

Schemat - Hlinka, położenie z r.1966 

b) Ocena koordynacji korzystania z terenów w odniesieniu do szerszych relacji na terytorium 3 

 Schemat – 2 wyrysy z mapy turystycznej  (www.mapy.cz) 

c) Ocena wykonania wymogów zadania         5 

d) Lista zagadnień o znaczeniu ponadlokalnym, które nie zostały uwzględnione w zasadach rozwoju 

terytorialnego          11 

e) Kompleksowe uzasadnienie przyjętego rozwiązania 

e1) Definicja terenu zabudowanego        11 

e2) Podstawowa koncepcja rozwoju obszaru, ochrona i rozwój jego wartości 

Socjodemograficzne i ekonomiczne warunki rozwoju miejscowości, mieszkaniowego  12 

Ochrona i rozwój wartości naturalnych i kulturalnych na terenie     16 

Ochrona składników środowiska naturalnego, ochrona ludności      19 

e3)  Koncepcja urbanistyczna, definicja obszarów o różnym zastosowaniu, terenów pod zabudowy, 

powierzchni pod przebudowy, i system zieleni siedliskowej      21 

e4) Koncepcja infrastruktury publicznej, wyznaczenia obszarów i korytarzy dla infrastruktury publicznej 

Transport           24 

Gospodarka wodna          26 

Energia i komunikacja          27 

Zarządzanie odpadami          29 

Infrastruktura publiczna         29 

Przestrzeń publiczna          30 

e5) Koncepcja struktury krajobrazu 

Definicja obszarów o różnym sposobie wykorzystania       30 

Działania przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe, cieki wodne i obszary     31 

Terytorialny system stabilności ekologicznej       32 

Rekreacja i turystyka          35 

Tabelka – lista biocenrów i biokorytarzy USES 

e6) Uzasadnienie terenów z innym sposobem wykorzystania     37 

e7) Warunki korzystania z obszarów o różnym sposobie wykorzystania, objaśnienie pojęć   37 

e8) Budynki użyteczności publicznej, środki użyteczności publicznej    39 

e 9) Limity i ograniczenia dotyczące korzystania z terytoriów, ingerencje do limitów wynikających z 

rozpatrywania zagospodarowania przestrzennego       39 

f) Ocena skutecznego wykorzystania zabudowanego terytorium i ocena potrzeby określenia obszarów pod 

zabudowy           41 

g)  Ocena przewidywanych konsekwencji proponowanego rozwiązania na Fundusz gruntów rolnych i 

terenach przeznaczonych do pełnienia funkcji lasu        42 

Tabela – Zabory gleby dla korytarzy infrastruktury technicznej i transportowej K7 – K14 

Tabela – Ocena przewidywanych proponowanego rozwiązania na Fundusz gruntów rolnych 

Tabelki – Warianty dla elektrowni wiatrowych (4 strony)     

 

h) Ocena zgodności planu zagospodarowania przestrzennego z polityką zagospodarowania przestrzennego 

i regionalną dokumentacją planowania wydaną przez region, wymagania wynikające z terytorialnej 

dokumentacji analitycznej         49 

i) Opis i uzasadnienia wariantów wyznaczenia terenów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych 50 

j) Ocena zgodności terytorialnej z celami i zadaniami planowania terytorialnego, w szczególności 

wymagania dotyczące ochrony wartości architektonicznych i urbanistycznych na terytorium oraz 

wymagania dotyczące ochrony terenu niezabudowanego      52 

k) Ocena zgodności planu zagospodarowania przestrzennego z wymogami ustawy budowlanej i przepisów 

wykonawczych          54 
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l) Ocena zgodności planu zagospodarowania przestrzennego z wymaganiami specjalnych przepisów 

prawnych oraz z opiniami objętych władz zgodnie ze specjalnymi przepisami lub z wynikiem 

rozwiązywania konfliktów         54 

m) Raport z oceny skutków planu zagospodarowania przestrzennego na zrównoważony rozwój 

terytorium zawierający podstawowe informacje o wynikach tej oceny, łącznie z wynikami oceny 

oddziaływania na środowisko         55 

n) Opinia urzędu regionalnego według § 50 ust. 5 ustawy o budownictwie  

o) Oświadczenie o tym, jak wzięto pod uwagę opinię zgodnie z § 50 ust. 5 ustawy o budownictwie  56 

p) Decyzje w sprawie sprzeciwów        56 

r) Ocena zastrzeżeń          56 

s) Miejsce przechowania dokumentacji        56 

 

 

2. Sekcja graficzna  

 

Do kompletnych rysunków uzasadnienia planu zagospodarowania przestrzennego został wykorzystany 

wariant nr 1nr zdefiniowanie obszarów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych: 

 

II-1. Rysunek koordynacyjny - 1: 5000 

II-2. Rysunek szerszych relacji - 1:50 000 

II-3. Rysunek przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych - 1: 5 000 

II-4. Rysunek transportu, gospodarki wodnej, energii i komunikacji - 1: 5 000 

 

Proponowane trasy wybranych dróg i linii kablowej VN w korytarzach infrastruktury transportowej i 

technicznej przedstawiono w orientacyjny sposób, jak również proponowane przedłużenie wodociągu i 

wniosek systemu kanalizacyjnego na terenie zabudowanym miejscowości. 

  

Do następujących wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykorzystane warianty nr 2 i nr 

3 zdefiniowanie obszarów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych: 

 

II-1.a) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 2 

II-1.b) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 3 

II-3.a) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 2 

II-3.b) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 3 

Rysunki planu terytorialnego mogą być wykorzystywane w celach decyzyjnych na terytorium jedynie w 

wyznaczonej skali.  
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a) PODSTAWY DO OPRACOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERYTORIALNEGO, 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA TERYTORIALNEGO, MATERIAŁY, KTÓRE 

ZOSTAŁY ZASTOSOWANE  

________________________________________________________________________________ 

a1) PODSTAWY DO OPRACOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERYTORIALNEGO, 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA TERYTORIALNEGO 

Dla miejscowości Hlinka został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, który został 

następnie zatwierdzony Uchwałą Radę zgromadzenia miejscowości, i wszedł w życie 10 sierpnia 

2005r., wykonawcą było Urbanistyczne Centrum Ostrava s.r.o. W 2007 r., weszła w życie nowa 

ustawa budowlana, która ma inne wymagania dotyczące treści i formy dokumentacji planowania i 

zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało zatwierdzone przez Radę 

zgromadzenia miejscowości Hlinki 6 marca 2017 r., poprzez Uchwałę nr 16/8. Plan zagospodarowania 

przestrzennego został zatwierdzony przez Radę miejscowości Hlinki Uchwałą nr 21// 13.11.2017 

Rozpatrywanym teren to teren administracyjny, który składa się z obszaru katastralnego Hlinka. 

 

a2) ZASTOSOWANE DOKUMENTY 

Do przygotowania planu ZP zostały wykorzystane następujące dokumenty (pozostałe są 

wymienione bezpośrednio w odpowiednich rozdziałach tekstu): 

- Specyfikacja planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzona przez Radę miejscowości 

Hlinki w dniu 13.11.2017 r. 

- Polityka rozwoju terytorialnego Republiki Czeskiej, zmieniona aktualizacją nr 1 zatwierdzoną przez 

Rząd Republiki Czeskiej w dniu 15 kwietnia 2015 r. 

- Zasady rozwoju terytorialnego Regionu Morawsko-Śląskiego wydane Radą Regionu Morawsko-

Śląskiego w dniu 22.12.2010 r., Uchwałą nr 16/1426 

- Koncepcja rozwoju infrastruktury transportowej Regionu Morawsko-Śląskiego - ocena dokumentu 

rozwojowego (UDI Morava s.r.o., Dopravní projektování s.r.o., 7/2008, zatwierdzona Uchwałą Rady 

Regionalnej Regionu Morawsko-Śląskiego nr 24/2096 z dnia 10 czerwca 2004 r.) 

- Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego w Regionie Morawsko-Śląskim (Dopravní projektování s.r.o., 

Ostrava, 3/2006, zatwierdzona Uchwałą Rady Regionalnej Regionu Morawsko-Śląskim nr 17/1486 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r.) 

- Regionalny program redukcji emisji w Regionie Morawsko-Śląskim (wydany przez w Region 

Morawsko-Śląskim Rozporządzenie nr 1/2004 z dnia 20 maja 2004 r.), W tym aktualizacja programu 

redukcji emisji w Regionie Morawsko-Śląskim (2010) 

- Zintegrowany program regionalny na rzecz poprawy jakości powietrza w Regionie Morawsko-

Śląskim (Rozporządzenie nr 1/2009 MsK, dzięki któremu program został wydany, wszedł w życie 30 

kwietnia 2009 r.), łącznie z aktualizacją 2012 

- Terytorialna koncepcja energetyczna (Tebodin Czech republic, s.r.o., 11/2003, Odnotowana przez 

Radę Regionalną w dniu 20 maja 2004 r.), wraz z podsumowaniem wdrażania Terytorialnej 

koncepcji energetycznej.  

- Plan gospodarki odpadami Regionu Morawsko-Śląskiego na lata 2016-2026 (zatwierdzony Uchwałą 

Rady Regionalnej Regionu Morawsko-Śląskim nr 18/1834 z dnia 25 lutego 2016 r., Część wiążąca 

wydana przez Ogólne Rozporządzenie MsK nr 2/2004, która została zmieniona Rozporządzeniem 

ogólnym MsK nr 1/2016) 

- Koncepcja strategii ochrony przyrody i krajobrazu (zatwierdzona Uchwałą MsK nr 5/298/1 z 23 

czerwca 2005 r.) 

- Plan rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji MsK, łącznie z aktualizacją nr 1-9 

(zatwierdzony we wrześniu 2014 r.) 
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- Strategia rozwoju MsK na lata 2009-2020 (Agencja Rozwoju Regionalnego, a.s., aktualizacja z 2012 

r.) 

- Regionalna strategia innowacji MsK na lata 2010-2020 (Agencja Rozwoju Regionalnego, 5/2014) 

- Polityka ochrony środowiska Regionu Morawsko-Śląskiego (Agencja Rozwoju Regionalnego, 2012) 

- Koncepcja MsK ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (Ekotoxa Opava, s.r.o., 11/2005) 

- Plan usług transportowych Regionu Morawsko-Śląskiego (11/2011) 

- Terytorialne studium potencjału rekreacyjnego Niskich i Wysokich Jesioników w MsK (Centrum 

Rozwoju Gmin i Regionów 2012 r.) 

- Biała księga – budowy inwestycyjne w sieć drogową II. i III. klasy MsK, akt.11/2015 (Administracja 

drogowa MsK) 

- Plan dorzecza Górnej Odry na lata 2016-2021 (Pöyry Environment, zatwierdzony 21.4.2016 r.) 

- Plan działania dotyczący hałasu aglomeracji Ostrava-aktual.2015 (Instytut Zdrowia Publicznego w 

Ostrawie, 4/2015) 

- Badanie terytorialne Charakterystyka docelowa krajobrazu MsK (Atelier T-plan, s.r.o., 5/2013) 

- Aktualizacja średniookresowego planu rozwoju usług socjalnych w MsK na lata 2015-2020 

- Atlas społeczno-gospodarczy Regionu Morawsko-Śląskiego (Ing. L. Hruška-Tvrdý Ph.D. i zespół, 

2012) 

- Badanie struktury osadniczej Regionu Morawsko-Śląskiego (IRI, s.r.o., 2/2015) 

- Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego MsK i oszacowanie potrzeb mieszkaniowych (RNDr. 

Milan Polednik, 6/2013) 

- Cyfrowa mapa katastralna 

- Ortofotomapa rozpatrywanego obszaru 

- Cyfrowe dane wektora topologicznego ZABAGED 

- Informacje Urzędu Miasta, w tym informacje o niezrealizowanych decyzjach terytorialnych, 

działalności gospodarczej w gminie, zabytkach o znaczeniu lokalnym, infrastrukturze transportowej 

itp. 

- Intencje obywateli (dostarczone przez gminę) 

- Dane dotyczące funkcjonalnego wykorzystania gruntów i obszarów uzyskano dzięki patrolem terenu 

- Infrastruktura techniczna - zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, sieć energii elektrycznej (dostarczona 

przez gminę, zaktualizowana zgodnie z ÚAP) 

- Informacje o infrastrukturze transportowej (dostarczone przez gminę, zaktualizowane zgodnie z 

ÚAP) 

- Mapy turystyczne 

- Mapa katastralna z lokalizacją z 1966 roku 

- Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ruchu Drogowego 2010 (DSD ČR, 2011) 

- Dane dotyczące złóż surowców, starych wyrobisk górniczych, deformacji skarp (z rejestrów 

Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej - Geofond, zaktualizowane zgodnie z ÚAP) 

- Mapa indeksu radonu (http://nts2.cgu.cz) 

- Terytorialne dane analityczne dla okręgu administracyjnego Urzędu Miejskiego Krnov - Aktualizacja 

nr 4 (Urząd Miasta Krnov, Ing.arch. Jaroslav Haluza i zespół 2016) - glebowe biotopy jednostki 

ekologiczne, inwestycje w glebę (melioracja), podstawy o infrastrukturze technicznej, limity 

wykorzystania obszarów - pasma ochronne i kolejne ograniczenia w wykorzystaniu obszarów 

- Plan terytorialny miejscowości Hlinka, obowiązujący od 10.8.2005 

- Plany terytorialne okolicznych miejscowości Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Osoblaha 

- Strategiczny plan rozwoju Mikroregionu - Stowarzyszenie Gmin Regionu Osobłogi na okres 2010-

2020 

- Aktualizacja nr 1 ZÚR Regionu Morawsko-Śląskiego - w toku 

- Terytorialne badanie terytorialnego systemu stabilności ekologicznej Regionu Morawsko-Śląskiego - 
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Propozycja (Löw a spol. s.r.o.Brno 2017) 

- Schemat lokalizacji VTE Hlinka (vojacek@mbo-cz.com) 

- Plan opieki rezerwatu przyrody Velký Pavlovický rybník na lata 2012–2021 (Agencja Ochrony 

Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej, 2011 r., Mgr. Ivana Kneblová) 

Plan opieki pomnika przyrody Osoblažský výběžek w znaczeniu europejskim C0813460 Osoblažský 

výběžek na lata 2012 - 2021 (Mgr. Radim Kočvara, Mgr. Adrián Czernik a Ing. Milan Žárník 11/2011) 

- Badanie terytorialne lokalizacji dużych elektrowni wiatrowych w Regionie Morawsko-Śląskim 2016 

(Löw i zspół.) 

 

b) OCENA KOORDYNACJI KORZYSTANIA Z TERENÓW W ODNIESIENIU DO 

SZERSZYCH RELACJI NA TERYTORIUM 

II-2. Rysunek szerszych relacji 

________________________________________________________________________________ 

Struktura osadnicza szerszego regionu, rodzaj, intensywność powiązań i naturalny podział funkcji 

osadnictwa w dużym stopniu determinują rozwój całego regionu i jego rozpatrywanego terytorium. 

Hlinka należy do miejscowości SO ORP Krnov, należących do mikroregionu Osobłoga. Stanowi 

naturalny obwód terytorialny Osobłogi, częściowo również w mieście Města Albrechtice. Sąsiedzi z 

miejscowościami Slezské Pavlovice, Osoblaha, Dívčí Hrad, północno-zachodnia granica terytorium 

administracyjnego miejscowości stanowi granicę państwową z Rzeczpospolitą Polską. 

Najbliższe duże miasto (około 9 km) to Prudnik w Polsce (22 tys. mieszkańców). Za granicą państwa 

Hlinka sąsiedzi z „mikroregionem” Lubrza (12 miejscowości liczących około 4400 mieszkańców). 

Z administracyjnego punktu widzenia Hlinka należy obwodu terytorialnego Osobłogi, miejscowości z 

Administracyjnie Uprawnionym Urzędem Miejskim dla Osobłogi, Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, 

Rusín, Slezské Pavlovice i Slezské Rudoltice. Dla danego regionu terytorialnego Osobłoga zapewnia 

np.: edukację w szkole podstawowej dla uczniów od 1 - 9 klas, opiekę medyczną w ośrodku zdrowia, 

miejsca w domu spokojnej starości (także pod względem szerszego terytorium, administrację 

publiczną, podstawowe wyposażenie handlowe). W następnej kolejności Město Albrechtice jest 

najbliższym centrum dla danego osiedla po „czeskiej stronie granicy” z szerszą paletą udogodnień.  

Krnov zapewnia niemal pełną skalę części infrastruktury publicznej i udogodnień handlowych.  

Dominującymi funkcjami rozwiązywanego obszaru to problematyka mieszkaniowa, częściowo 

produkcja, bardzo ograniczone funkcje usługowe i rekreacyjne. Rozwój wsi jest zdeterminowany 

głównie przez odległe położenie w terenów Osobłogi, warunki naturalne i szersze, długoterminowe 

niekorzystne warunki ekonomiczne regionu. Pewna poprawa w tym zakresie to możliwość 

bezpośredniego połączenia transportowego nie tylko z pobliskim Prudnikiem, ale także z większymi i 

ważniejszym Głubczycami, które odnowiono po 1989 roku. Na stabilność osiedlenia Hlinki i całego 

regionu Osobłogi negatywnie wpłynęła transformacja osadnictwa po II wojnie światowej i spadek 

produkcji rolnej po 1990 r. (zwłaszcza zwierzęcej w wyniku nierównych pozycji po przystąpieniu do 

UE). 

Obecnie jest to szereg czynników społeczno-demograficznych - zwłaszcza wysoka stopa bezrobocia. 

Silnie niezrównoważone warunki ekonomiczne należy uznać za czynnik ograniczający. 

Źródło: Malý lexikon obcí 2015, ČSÚ, 

 

Tab. Podstawowe wskaźniki struktury zamieszkania SO ORP Krnov i szersze porównanie 

Nazwa SO ORP- jednostki 

terytorialne  

Liczba miejscowości Liczba 

części 

miejscowoś

ci 

Liczba terenów 

katastralnych  

 

Wymiar  

Katastralny 

w km2 

 

Liczba ludności 

Łącznie  
Z tego 

miast 
Łącznie 

Na 

miejsco

wość 

Łącznie 

km2 

na 

miejscowość 

km2 

Łącznie  

na 

miejscowoś

ć 

km2 

Bruntál 31 4 56 52 1,68 630 20,3 37 522 1 210 60 
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Krnov 25 3 63 67 2,68 575 23,0 41 145 1 646 72 

Ostrava 13 4 55 53 4,08 332 25,5 325 640 25 049 982 

Rýmařov 11 2 33 33 3,00 332 30,2 15 906 1 446 48 

 průměr SO ORP 

Region Morawsko-

Śląski 13,6 1,9 28,3 27,9 2,3 246,7 19,2 55348,9 6179,6 319,3 

Republika Czeska 30,5 2,9 73,0 63,3 2,5 382,3 15,4 45264,4 3841,2 146,1 

Źródło: Malý lexikon obcí 2015, ČSÚ, dane na rok 2014, własne obliczenia  

 

Dla struktury osadniczej regionu Osobłogi i terytorium administracyjnego ORP Krnov 

charakterystyczna jest niska gęstość zaludnienia, duża liczba katastrów (osiedli), zwykle o mniej 

skoncentrowanym zagospodarowaniu i wpływach antropogenicznych na krajobraz poniżej średniej. W 

dłuższej perspektywie struktura osadnicza regionu znajduje się pod znaczną presją (wyludnienie).  

Droga III/45726 (Sádek - Hlinka - Rylovka - Slezské Pavlovice) jest najkrótszym połączeniem z drogą 

I/57 (Polska - Bartultovice - Vysoká - Krnov - Opava - Vsetín - Słowacja), która jest główną osią 

urbanizacji doliny rzeki Opawicy i kontynuacją na Góry Opawskie. Zapewnia strategiczne połączenia 

z Krnovem, Opavą, Ostrawą i Polską. Z Osobłogą łączy Hlinkę droga III/45729 przez Rylovkę. W 

planie zagospodarowania przestrzennego proponowana jest rozbudowa i przebudowa drogi z Rylovki 

do Polski (Krzyżkowice - Prudnik) odzwierciedla wyższe obciążenie ruchem w kierunku Prudnika i 

Głubczyc. Najbliższa linia kolejowa dla Hlinki to linia kolejowa o znaczeniu lokalnym nr 288 

Osobłoga - Třemešná, która w miejscowości Třemešná łączy się z torem jednoszynowym o znaczeniu 

regionalnym nr 292 Ołomuniec - Šumperk - Jeseník - Krnov. Powiązania między transportem a 

infrastrukturą techniczną opisano bardziej szczegółowo w rozdziale e4. Powiązania USES z 

otaczającym obszarem katastralnym są uzupełniane i opisywane - zwłaszcza brakujące biocentrum 

regionalne RBC 105 Bor – Bouře (bod-burza), którego większa część znajduje się w sąsiedniej 

miejscowości Dívčí Hrad (więcej szczegółów w rozdziale 5). Powiązania infrastruktury transportowej 

i technicznej z otaczającymi osadami opisano w odpowiednich częściach rozdziału e4). 

Na południowo-zachodnich obrzeżach miejscowości, w związku z projektem czterech elektrowni 

wiatrowych (VP), Hlinka, wyznaczony został korytarz (K5) dla linii kablowych wysokiego napięcia 

wzdłuż drogi III/45726, za pośrednictwem, którego energia elektryczna wytwarzana w parku 

wiatrowym Hlinka będzie prowadzona do podstacji Třemešná. Jednocześnie możliwe jest również 

zbudowanie nowej linii napowietrznej wysokiego napięcia równolegle z istniejącą linią nr 114 w jej 

strefie ochronnej. Zarówno korytarz (K5), jak i zewnętrzna linia VN prowadzą do miejscowości Dívčí 

Hrad. Ten fakt nie został wymieniony w Planie ZP Dívčí Hrad. 

 Hlinka jest członkiem Mikroregionu Stowarzyszenia Miejscowości Osobłoga. Propozycja planu 

zagospodarowania przestrzennego nie jest sprzeczna ze strategicznym planem rozwoju mikroregionu. 

 

c) OCENA WYKONANIA WYMOGÓW ZADANIA  

_______________________________________________________________________________ 

Wymagania dotyczące rozwiązania Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka sformułowane w 

Specyfikacji planu zagospodarowania przestrzennego zostały spełnione w następujący sposób: 

 

ad. A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWEJ KONCEPCJI ROZWOJU OBSZARU 

(1) Rozpatrywanym terytorium to cały obszar administracyjny miejscowości o powierzchni 874 ha 

(2) Rzetelne oszacowanie rozwoju populacji i oszacowanie zapotrzebowania na mieszkania są 

związane z rokiem 2030. Dla szacunkowej potrzeby na mieszkania nie zostały zaproponowane 

tereny pod zabudowę, na terenie znajdują się wystarczające miejsca i dla niezbędnego 

przeniesienia w podaży gruntów. (patrz II.1.- rozdział f). 
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(3) Przestrzegana jest pozycja miejscowości w strukturze osadniczej z dominującymi funkcjami 

mieszkaniowymi i częściowo produkcyjnymi. Wspierane są niewymagające formy rekreacji, które 

znajdują się w warunkach wsi: turystyka piesza, rowerowa, rekreacja rodzinna (patrz I.1. - 

rozdział e4). 

(4) Poszanowane są połączenia z pobliskimi ośrodkami terytorialnymi udogodnień miejskich – 

Osobłoga i Město Albrechtice. 

(5) Są szanowane i koordynowane szersze więzi terytorialne z wyższą infrastrukturą transportową i 

techniczną oraz USES (patrz I.1. - rozdział e2, II. 1. - rozdział b).  

(6) Plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z celami i zadaniami planowania 

przestrzennego (patrz II.1. – rozdział j.), oraz zasadami zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Częścią propozycji ZP jest oddzielny dokument oceniający wpływ propozycji ZP na 

zrównoważony rozwój terytorium, w tym ocenę oddziaływania na środowisko („ocena SEA”). 

(7) Istniejący charakter i struktura zabudowy oraz jej wysokość zostały zachowane (patrz I.1 - 

rozdział f). 

(8) Obszar zabudowany dla rekreacji - ogrody zaprojektowano w związku z terenem zabudowanym. 

Możliwe jest zrealizowanie koniecznego rozwoju obszaru mieszkalnego na terenach pod budowę 

obszaru zabudowanego. Wykorzystywane są tereny po usuniętych budynkach (tereny pod 

przebudowę P1, P2, P3). 

(9) Poszanowane są nieruchome zabytki kultury i pomniki o znaczeniu lokalnym oraz wyznaczone 

warunki ich zachowania i ochrony. 

(10) Wymóg Ministerstwa Obrony, aby uzupełnić tekstową część uzasadnienia ZP i dodanie tekstu do 

rysunku koordynacyjnego, został spełniony. 

 

ad A.1. WYMAGANIA KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ 

ad. A1.1. Wymagania wynikające z Polityki Zagospodarowania Przestrzennego 

Plan zagospodarowania przestrzennego respektuje krajowe priorytety planowania przestrzennego 

określone w Polityce Rozwoju Terytorialnego Republiki Czeskiej z późniejszymi zmianami. 

Terytorium miejscowości Hlinka wchodzi w skład obszaru Jeseníky - Kralický Sněžník (SOB 3). W 

przypadku decyzji dotyczących zmian na terytorium z pierwszeństwem należy śledzić: 

(a) rozwój rekreacji. Jest włączony do części I.1. - rozdział e4) i właściwych rozdziałach uzasadnienia.  

(b) lepsze i zrównoważone wykorzystanie naturalnych warunków dla rozwoju terytorialnego. Tutaj 

można byłoby włączyć wykorzystanie z odpowiednich warunków dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych. Z ich działalności miejscowość uzyska środki, na przykład na rozwój infrastruktury 

publicznej. 

c) poprawa dostępności transportowej obszaru. Proponowana przebudowa szerokości drogi lokalnej z 

Rylovki do Krzyżkowic - w kierunku Prudnika poprawi połączenie komunikacyjne z Polską, co jest 

korzystne dla obu stron granicy państwowej. 

(2) W projekcie koncepcji rozwoju terytorialnego przestrzegane są priorytety Państwowe określone w 

PUR (i jej pierwsza aktualizacja), które istotne są dla terytorium Hlinki; (oznaczenie priorytetów 

powzięte są z PUR kursywą). 

(14) W rysunku koordynacyjnym naturalne, cywilizacyjne i kulturowe wartości terytorium oraz 

sposób ich ochrony i rozwoju w ZP są oznaczone i opisane w częściach tekstowych. W osobnym 

załączniku ocena wpływu propozycji ZP na zrównoważony rozwój terytorium w tym, wpływ na 

środowisko. Oceniana jest możliwość powiązania ochrony wartości terytorium z potrzebami jego 

rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w związku z projektowaniem elektrowni 

wiatrowych. 
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(14a) Rozwój sektora pierwotnego nie jest ograniczony w propozycji ZP; rozwój ekologicznych 

funkcji krajobrazu jest wspierany przez wytyczenie obszarów dla funkcji terytorialnego systemu 

stabilności ekologicznej. 

(16) Proponowane zmiany w użytkowaniu gruntów są omówione w sposób kompleksowy w ZP tak, 

aby zminimalizować wpływ na wartość terenu. 

(17) Zdefiniowane zostały tereny (pod przebudowę) dla planów biznesowych, które mogą zapewnić 

możliwości zatrudnienia, a także możliwość zakładania usług i małych przedsiębiorstw w części 

mieszkalnej. 

(19) Puste areały (brownfields) - patrz poprzedni punkt. Ekonomiczne wykorzystanie terenów 

zabudowanych i ochrona terenów niezabudowanych - patrz I.1. - rozdz. b) c), f), II. 1. - rozdz. e5), h) i 

inne. 

(20) Definicja obszarów pod zabudowę dla elektrowni wiatrowych - które mogą znacząco wpłynąć na 

charakter krajobrazu - znajduje się w obszarze określonym dla parku wiatrowego w aktualizacji nr 1 

ZÚR MsK. Ich konkretna lokalizacja i liczba są alternatywnie uwzględniane w propozycji ZP i 

oceniane - patrz poprzedni punkt (14). Warunki terytorialne dla utrzymania równowagi ekologicznej w 

krajobrazie są tworzone w ZP poprzez wyznaczenie obszarów dla terytorialnego systemu stabilności 

ekologicznej - USES. 

(20a) Na terenie miejscowości zachowane są przejścia dla wolno żyjących zwierząt i dla ludzi. Na 

rysunku koordynacyjnym wskazano „znaczący obszar migracji” dla dużych ssaków (patrz II.1 - 

rozdział e5). Proponowany rozwój terytorialny nie spowoduje koalescencji z okolicznymi 

miejscowościami. 

(22) Wniosek ZP stwarza warunki do rozwoju (ograniczonych) warunków rekreacyjnych i 

turystycznych - zwłaszcza turystyki, jazdy na rowerze, gospodarstw rolnych - i rekreacji rodzinnej. 

(patrz I.1. - rozdział e4 i właściwe teksty uzasadnienia). 

 

ad. A.1.2 Wymagania wynikające z ÚPD opublikowane przez Region 

(1.1) Przestrzegane są zasady zagospodarowania przestrzennego Regionu MSK, które weszły w życie 

4 lutego 2011 r., i zawarte w nich wymogi. Wniosek ZP odpowiada również na aktualizację nr 1 ZÚR 

MSK, która prawdopodobnie zostanie zatwierdzona przed opublikowaniem ZP Hlinka. 

Rozległy rozwój obszarów lokalnych jest regulowany, preferowane jest odnawianie i nowe 

wykorzystanie obszarów zdegradowanych i nieużywanych (patrz P1). 

Przepuszczalność krajobrazu utrzymuje się poprzez przestrzeganie specjalnie zaprojektowanych dróg, 

pozostawiając możliwość tworzenia dróg dla pieszych, rowerzystów i dróg specjalnych w obszarach 

niezabudowanych. 

Ustalone warunki korzystania z obszarów o różnych zastosowaniach i ustalonej koncepcji 

infrastruktury transportowej i technicznej wspierają i poprawiają funkcję mieszkaniową miejscowości 

i jej obiektów rekreacyjnych. 

Proponuje się zmiany na terytorium tak, aby utrzymać tryb wód powierzchniowych i podziemnych 

tak, aby wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru były chronione tak, aby wizualny obraz horyzontów 

krajobrazowych został zmieniony tylko w akceptowalnym stopniu (zostanie oceniony - patrz „RURÚ” 

i „SEA” oraz proponowane środki. 

Dopuszczenie lub niedopuszczalność obiektów i środków mających na celu zmniejszenie ryzyka 

katastrof ekologicznych i naturalnych oraz wyeliminowanie ich skutków nie jest rozpatrywane przez 

ZP Hlinka. Z definicji pojęć „katastrofy ekologiczne i naturalnej” można przypuszczać, że w Hlince 

nie ma niczego podobnego - duże osuwiska, powodzie i tak dalej. (patrz II.1. - rozdział e2, CO) 

(1.2) Przestrzegany jest fakt, że rozpatrywany obszar nie koliduje z żadnym obszarem rozwoju 

lub osią rozwoju. 

(1.3) Wymagania wynikające z lokalizacji miejscowości w określonym obszarze SOB3 zostały 
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spełnione w następujący sposób: Poprawiono połączenie drogowe z Polską (przebudowa drogi 

Rylovka - granica państwa). Funkcja rekreacyjna wsi jest wzmocniona poprzez określenie 

obszaru rekreacji rodzinnej. 

Obszary pod zabudowy są zdefiniowane w odniesieniu do istniejących obszarów zabudowanych. 

Obszary pod zabudowy elektrowni wiatrowych są oceniane pod względem ochrony naturalnych i 

kulturowych wartości krajobrazu (patrz Ocena wpływu propozycji ZP na rozwój 

zrównoważonego terytorium, w tym ocena oddziaływania na środowisko). 

Udogodnienia obywatelskie w tym usługi towarzyszące dla sportu, rekreacji i turystyki nie są 

definiowane oddzielnie, mogą być umieszczone w mieszanych terenów mieszkalnych. Funkcja 

rekreacyjna wsi jest znikoma. 

Turystyczne trasy piesze i rowerowe mogą znajdować się na terenach zabudowanych i 

niezabudowanych. 

(1.4.) Plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia fakt, że terytorium Hlinki nie jest 

częścią żadnego konkretnego obszaru lub korytarza dla działalności gospodarczej. 

(1.5) Plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia fakt, że w Hlince nie zdefiniowano 

żadnego obszaru ani korytarza dla budynków użyteczności publicznej. 

(1.6) Udoskonalono obszary składowe części USES, zapewniono ciągłość z otoczeniem 

miejscowości. (patrz I.1., rozdział e2, II.1. - odpowiedni akapit i rozdziały e5). 

(2) Pozostałe materiały koncepcyjne rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego zostały 

wykorzystane przy opracowywaniu Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki (patrz II.1. - 

rozdział a2). 

 

ad. A1.3 Wymagania wynikające z terytorialnych materiałów analitycznych 

W ÚAP zostały stwierdzone trzy problemy do rozwiązania: 

Powierzchnia pod zabudowy do zamieszkania na glebach rolniczych I. i II. klasy ochronnej. Obszar 

pod zabudowy ZS przeznaczony jest na teren rekreacyjny - ogrody RZ. Warunki użytkowania gruntów 

są ustawione w taki sposób, że 85% gruntu będzie nadal wykorzystywane, jako grunty rolnicze - 

ogrody, sady. 

Zamiar wdrożenia parku wiatrowego (w ramach aktualizacji nr 1 ZÚR) może mieć 

negatywny wpływ na charakter krajobrazu, nawet w sąsiednim państwie. Podczas 

dyskusji A - ZÚR MsK kwestia parków wiatrowych została oceniona i omówiona również 

na poziomie międzypaństwowym. Zostało to ocenione w „Badaniu terytorialnym 

lokalizacji dużych elektrowni wiatrowych w Regionie Morawsko-Śląskim 2016” (patrz 

dokumenty źródłowe). Przygotowano ocenę wpływu propozycji ZP Hlinki na 

zrównoważony rozwój obszaru, w tym jego wpływ na środowisko (patrz II.1. - rozdział I). 

Rozbieżność między definicją elementów regionalnych i ponadregionalnych USES w ZÚR 

oraz w obowiązującym ZP Hlinka. Jest to rozwiązane w propozycji ZP (patrz I.1. - 

rozdział e2., II.1. - rozdział e5). 

 

ad. A1.4 Dodatkowe wymagania 

Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają dodatkowe wymagania dla propozycji ZP: 

(1) Niezbędne tereny na mieszkań - w tym 20% wysięg podaży powierzchni - umieszczone są do 

wolnych powierzchni obszaru zabudowanego. W obszarze zabudowanym jest więcej wolnych i 

nadających się do wykorzystania miejsc. 

 (2) Pierwotny projekt obszaru pod zabudowy dla mieszkań według obowiązującego ZP miejscowości 

jest terenem pod zabudowy ZS we wniosku ZP przeznaczonym na teren RZ - rekreacja - ogrody. 

Warunki korzystania z tego obszaru są takie, że ponad 80% obszaru będzie nadal 

wykorzystywane rolniczo, jako ogrody, sady. 
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(3) Istniejące obszary udogodnień obywatelskich uważa się za ustabilizowane terytorialnie. Obszar 

przebudowy P3 na przestrzeń publiczną - proponuje się, jako zieleń publiczną.  

(4) Udogodnienia obywatelskie mogą być realizowane na obszarach mieszanie mieszkaniowo. 

(5) Pozostałe tereny dla rekreacji i turystyki nie zostały zdefiniowane, nie jest ani celowe, ani 

rzeczowe. 

(6) Możliwość zdefiniowania dodatkowych terenów przestrzeni publicznych okazała się nieskuteczna, 

niepotrzebna. 

(7) Dwa z istniejących zakładów produkcji rolnej są przeznaczone do przekształcenia (P1, P2) w 

obszary produkcyjne i magazynowe. 

(8) Patrz pkt. 7. 

(9) Tereny pod mieszkania (SB) są oddzielone od obszaru rolniczego zielenią (zieleń ZZ obszaru 

zabudowanego) w szerokości 100m. W warunkach przebudowy terenu VZ niedopuszczalne jest 

umieszczanie budynków, sprzętu i technologii, które obniżałyby, jakość życia i wygodę w 

okolicznych obszarach mieszanych i mieszkalnych. 

(10) Pierwotny zamiar miejscowości (i inwestora) został zmieniony na przekształcenie na rzecz 

produkcji i magazynowania VS. 

(11) Tereny pod zabudowy dla produkcji i magazynowania nie zostały zaprojektowane. 

(12) Ustalono warunki korzystania z terenów o różnych zastosowaniach zgodnie z wymogami ZP. 

(13) Tereny pod zabudowy dla produkcji i magazynowania - elektrownie wiatrowe (VE) są 

zdefiniowane w wariantach włącznie z odpowiednim korytarzem dla infrastruktury transportowej 

i technicznej. (patrz I.1. – rozdział c ust. 3., rozdział d3. ust. 16., 17., rozdział f. ust. 16., dalej II.1. 

- rozdział 3e, rozdział. g., rozdział i). 

 

ad.  A.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ 

ad.  A.2.1. Wymagania wynikające z PUR 

 

(30) Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest rozpatrywane w ZP w odniesieniu do 

terytorialnych możliwości technicznych i finansowych miejscowości. 

 

Ad. A.2.2 Wymagania wynikające z ZÚR MSK 

Wymagania dotyczące zapewnienia zrównoważonego rozwoju dla rozpatrywanego obszaru zostały 

spełnione w następujący sposób: 

 w celu poprawienia połączeń transportowych z przyległym terytorium Polski proponuje się 

przedłużenie lokalnej drogi z Rylovki do granicy państwowej 

 dla rozwoju zrównoważonych środków transportu (pieszych, rowerowych) tworzone są warunki 

terytorialne (patrz I.1. - rozdział f) 

 rozwój funkcji mieszkaniowej jest rozwiązywany jednocześnie z odpowiednią infrastrukturą 

publiczną 

 system zbierania i oczyszczania ścieków jest rozwiązywany i uzupełniany 

  

 

Ad. A.2.3 Wymogi wynikające z UAP 

Dla infrastruktury publicznej nie ma z UAP żadnych dodatkowych wymagań 

 

ad. A2.4 Dodatkowe wymagania 

Infrastruktura transportu publicznego 
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 został zaproponowany korytarz K12 w celu rozszerzenia lokalnej drogi z Rylovki do granicy 

państwowej z Polską 

 zapewniona jest użyteczność transportu zaprojektowanych terenów zabudowanych 

 parking i miejsca parkingowe nie zostały specjalnie zaprojektowane, dopuszcza się możliwość 

ich ustawienia na obszarach zabudowanych 

 chodniki można wyznaczać według potrzeb na obszarach zabudowanych i krajobrazowych 

 istniejące trasy rowerowe są oznaczone, nowe mogą być oznaczone na terenach zabudowanych i 

niezabudowanych 

 zostały wyznaczone korytarze dla infrastruktury transportowej - odnowienie i projektowanie 

nowych dróg specjalnie zaprojektowanych. 

 

Publiczna infrastruktura techniczna 

 zweryfikowano możliwość dostarczania wody z istniejącego systemu 

 zaproponowano optymalne rozwiązanie budowy kanalizacji 

 utylizacja ścieków na terenach produkcji rolnej jest obowiązkiem właścicieli i operatorów 

 nie ma uwzględnionych zmian w systemie dostaw energii elektrycznej do miejscowości 

 gazociąg miejscowości nie został uwzględniony  

 zaopatrzenie w ciepło zostało rozwiązane decentralizowanie  

 proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - energia wiatru 

Zarządzanie odpadami 

- likwidacja TKO nie ulega zmianie - transport poza zaprojektowanym obszarem 

- w obszarach produkcji i magazynowania VS, VZ możliwe jest utworzenie składowiska 

odpadów do usuwania odpadów przed ich wywozu z miejscowości. 

Przestrzenie publiczne 

- istniejące tereny przestrzeni publicznych – zieleń publiczna została bez zmian, nowa 

proponowana jest w pobliżu domu kultury. 

 

ad. A.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE UPORZĄDKOWANIA KRAJOBRAZU 

ad.A.3.1. Wymagania wynikające z PUR 

 

Spełnienie wymagań punktów (14), (14a), (20), (20a) PUR, które są istotne dla ZP Hlinka, opisane 

zostało w akapicie „ad A.1.1” niniejszego rozdziału uzasadnienia. 

 

ad.A.3.2 Wymagania wynikające z ZÚR MSK 

(1) Do wniosku ZP Hlinka zostały włączone  RBC Bor - Bouře jako VPO nr 105, RBC Osoblažský les 

jako VPO 192 i RBK regionalny biokorytarz jako VPO nr 503 - patrz odpowiednie rozdziały części 

tekstowej I.1, II.1. 

(2) Najważniejsze wartości przyrodnicze rozciągające się na rozpatrywanym terenie są przedstawione 

i opisane w częściach tekstowych ZP: 

- Rezerwat przyrody „Velký Pavlovický rybník” 

- Znaczący obszar Europejski „Osoblažský výběžek”, na którym znajduje się pomnik 

przyrody Osoblažský výběžek i rezerwat przyrody Velký Pavlovický rybník (II.1. - rozdział 

e2, e9, e5). 

(3) W warunkach ZP zostały sprecyzowane terytorialne pojęcia ochrony i rozwoju wartości 

przyrodniczych: 

- konstrukcje umieszczone są preferencyjnie poza widocznymi obszarami (problem VE jest 

rozwiązany, w tym ocena wpływu na zrównoważony rozwój)  
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- konstrukcje liniowe infrastruktury technicznej są rozwiązane w OP istniejących linii 

napowietrznych lub podziemnych linii kablowych (patrz korytarze infrastruktury 

transportowej i technicznej) 

- wolne miejsca na terenach zabudowanych są wykorzystywane do rozwoju mieszkań i 

udogodnień obywatelskich 

- tereny poprzemysłowe są wykorzystywane dla nowych działań gospodarczych 

- w celu zwiększenia zdolności retencyjnej krajobrazu zostały wyznaczone warunki, które na 

to pozwalają (patrz I.1. - rozdział f i inne) 

- minimalizacja zajęcia najwyższej, jakości gruntów rolnych, opis i uzasadnienie zaboru (patrz 

II.1 - rozdział g i inne) 

- opisana i uzasadniona jest wszelka niezbędna ingerencja w granice związane z ochroną 

wartości przyrodniczych lub cechami terytorium (patrz I.1. - rozdział e9) 

(4) Zasady podejmowania decyzji na obszarze krajobrazu Osobłoga, do którego należy Hlinka, są 

spełnione w następujący sposób: 

- w ZP nie proponuje się obiektów rekreacyjnych i obiektów sportowo rekreacyjnych 

- historycznie cenne architektoniczne i urbanistyczne cechy osad są opisane i przestrzegane 

- propozycja ZP chroni harmoniczną skalę krajobrazu, ryzyko jest zminimalizowane - (patrz 

poprzedni tekst w A.3.2. (3)) 

 (5) Zasady podejmowania decyzji na obszarze krajobrazu terenów Jindřichovsko - Krnov zostały 

zastosowane - (patrz poprzedni tekst i A.3.2. (3) - historyczne struktury krajobrazu określone w ZÚR 

MsK nie występują na terenie miejscowości Hlinka. 

(6) Zasady określone dla krajobrazu pola w ZUR MsK są spełnione w następujący sposób: 

- warunki określone dla użytkowania obszarów zawierających ZPF pozwalają na jego ochronę 

i ekonomiczne wykorzystanie 

- szacunek dla historycznie cennych cech architektonicznych i urbanistycznych osad i 

zabytków - patrz poprzedni tekst tego rozdziału 

- tereny poprzemysłowe są wykorzystywane wyłącznie dla nowych działań gospodarczych 

- możliwość realizacji ochrony przeciw erozji, USES, rewitalizacja cieków wodnych i 

zbiorników, zachowanie przepuszczalności krajobrazu jest poparte propozycją ZP (patrz I.1. - 

rozdział f) 

 

ad A.3.3 Wymagania wynikające z ÚAP 

Żadne inne wymagania nie wynikają z ÚAP ORP Krnov. 

Ad A.3.4 Dodatkowe wymagania 

(1) Określono obszary USES i określono warunki ich stosowania, aby zapewnić ich funkcjonalność 

(patrz I.1. - rozdział f, tereny P). 

(2) Proponowany USES był skoordynowany z USES zdefiniowany w ZP w sąsiednich 

miejscowościach. 

 (4) Został określony obszar ważnych jednostek dojrzałej zieleni na gruntach nieleśnych (obszar N - 

zieleń krajobrazu) i ustalone warunki jego zachowania. 

(5) Przy zmianach w krajobrazie gleba rolnicza jest przekształcana tylko w niezbędnym zakresie, sieć 

ważnych dróg użytkowych pozostała zachowana. 

(6) W obszarze niezabudowanym warunki użytkowania gruntów zostały ustalone w taki sposób, aby 

możliwe było budować drogi specjalnego przeznaczenia, prowadzenie działań w zakresie gospodarki 

wodnej i kontroli erozji itp. Tereny ZPF wspomniane wcześniej w ZP są oddzielnie zaznaczone w 

tabeli (patrz II.1. rozdział g). 

(7) Proponowane zmiany w obszarze nie wpłyną negatywnie na warunki odpływu w krajobrazie ani na 

jakość wód powierzchniowych. 
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 (8) Proponuje się odpowiednie tereny dla zmian w krajobrazie (trawiaste, zalesione), inne są 

dozwolone na obszarach niezagospodarowanych (patrz I.1. - rozdział f). 

 

ad B. WYMOGI DOTYCZĄCE DEFINICJI TERENÓW I KORYTARZY REZERW 

TERYTORIALNYCH 

Nie zażądano wpisu. 

 

ad C. WYMOGI DOTYCZĄCE DEFINICJI VPS, VPO I ODBUDOWY DLA, KTÓRYCH 

BĘDZIE MOŻLIWE ZASTOSOWANIE WYWŁASZCZENIA LUB PRAWO PIERWOKUPU 

Środki pożytku publicznego są zdefiniowane dla elementów terytorialnego systemu stabilności 

ekologicznej RBC - regionalne biocentrum, RBK- regionalne biokorydor, LBC - lokalne biocentra 

(patrz I.1 - rozdział g) 

 

ad C. WYMOGI DOTYCZĄCE DEFINICJI TERENÓW I KORYTARZY, W KTÓRYCH 

DECYZJA W SPRAWIE ZMIAN NA TERYTORIUM BĘDZIE UWZGLĘDNIANA 

WYDANIEM RP, OPRACOWANIEM US LUB ZAWARCIEM UMÓW O ROZDZIELENIU 

NA DZIAŁKI 

Tereny te i korytarze nie były ani konieczne, ani celowe, aby je wytyczyć. 

 

ad E. WYMOGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ OPCJONALNYCH 

W wniosku ZP Hlinki został zastosowany wymóg przetwarzania dwóch wariantów lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Wymóg ten został później sprecyzowany podczas spotkania roboczego w dniu 

15 stycznia 2018 r., w Urzędzie Miejskim Krnov, na Wydziale budownictwa. Wszystko zostało 

szczegółowo opisane, wyjaśnione i uzasadnione w rozdziale i) II.1 - Część tekstowa uzasadnienia ZP 

Hlinka. 

 

ad F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŁOŻENIA TREŚCI WNIOSKU ZP 

Spełniono. W części graficznej ZP odnoszącej się do części I, zostały do wyrysu z rysunku 

Podstawowego Podziału Terytorium, Głównego Rysunku i Rysunku Budynków Pożytku Publicznego 

zaniesione warianty nr 2 i 3 lokalizacji elektrowni wiatrowych, wariant nr 1 jest częścią wszystkich 

kompletnych rysunków odnoszących się do części I. Planu zagospodarowania przestrzennego.  

Podobnie w części graficznej ZP odnoszącej się do części II. zostały do wyrysu z rysunku 

Przewidywanych zaborów Funduszu gleby i Rysunku koordynacyjnego wniesione warianty nr 2 i nr 3 

lokalizacji elektrowni wiatrowych, wariant 1 jest częścią kompletnych rysunków odnoszących się do 

części II. Plan zagospodarowania przestrzennego. Do części tekstowej uzasadnienia (rozdział e.9 

Limity i ograniczenia…) jest uzupełniona tekstem wymaganym przez Ministerstwo Obrony Republiki 

Czeskiej w sprawie pozwolenia na budowę zgodnie z § 175 ustawy Nr 183/2006 dz. u. Część 

graficzna jest opracowana w modelu cyfrowym Regionu Morawsko-Śląskiego. 

 

ad G. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY SPODZIEWANYCH WPŁYWÓW PLANU 

TERYTORIALNEGO NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TERYTORIUM 

Wniosek ZP Hlinka był zgodny z wymogiem opinii właściwego organu, sygnatura sprawy MSK 

104576/2017 z 7.9.2017 r., oceniono zgodnie z § 10i ustawy nr 100/2001 dz. u., w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko. Częścią wniosku ZP Hlinka jest osobno opracowana dokumentacja 

oceny wpływu na zrównoważony rozwój terytorium z treścią zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

Rozporządzenia nr 500/2006 dz. u., oraz samodzielnie opracowana ocena oddziaływania na 

środowisko wniosku ZP Hlinka wraz z treścią zgodnie z Załącznikiem do ustawy nr 183/2006 dz. u. 
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d) LISTA ZAGADNIEŃ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE W ZASADACH ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

________________________________________________________________________________ 

 

Na terenie miejscowości Hlinka nie zostały stwierdzone sprawy o znaczeniu ponadlokalnym, które 

należałoby uwzględnić w zasadach rozwoju terytorialnego. Zagadnienia o znaczeniu ponadlokalnym 

zawsze dotyczą tylko powiązań z sąsiednimi gminami/miejscowościami i są wymienione w ÚAP SO 

ORP Krnov. 

 

e) KOMPLEKSOWE UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA 

________________________________________________________________________________ 

e1) DEFINICJA TERENU ZABUDOWANEGO 

W Planie ZP Hlinki teren zabudowany jest określony zgodnie z ustawą nr 183/2006 dz. u., W sprawie 

planowania przestrzennego i przepisów budowlanych, z późniejszymi zmianami, przy użyciu 

aktualnej cyfrowej mapy katastralnej (07/2017), danych z katastru i obszarów wiejskich z 1966 roku. 

Na mapie katastralnej występują rozbieżności: w terenie na zdjęciach lotniczych zostało na przykład 

stwierdzone, że dawny niemiecki cmentarz jest częścią dużego kompleksu gruntów ornych poza 

obszarem terytorialnym miejscowości z 1966 r. (dołączony do rozdziału a2). Z tego powodu 

miejscowość nie mogła zrealizować zamiaru zbudowania miejsca hołdu - parku. Istnieje więcej 

podobnych nieścisłości - na przykład brak „ścieżki” w północno-zachodnim skraju zabudowanej 

części miejscowości, działki trzech zbiorników na potoku Sádeckim w oborze, budowa boiska do piłki 

nożnej, rozgraniczenie terenów niektórych budynków w Rylovce itp. W uzasadnionych przypadkach 

w sprawie rozgraniczenia terenów z różnym sposobem wykorzystania została wykorzystana linia 

„pomocniczy podział terenu” i zdjęcie lotnicze lub ortofotomapa. 

 

e2) PODSTAWOWA KONCEPCJA ROZWOJU OBSZARU, OCHRONA I ROZWÓJ JEGO 

WARTOŚCI 

SOCJODEMOGRAFICZNE I EKONOMICZNE WARUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, 

MIESZKANIOWEGO 

 

Ludność, jej mieszkania, zatrudnienie (warunki rozwoju gospodarczego terytorium) tworzą wzajemnie 

połączony system osadniczy, który stopniowo znajduje odzwierciedlenie w rozwoju krajobrazu.  

Inercja tych procesów jest znaczna. Widać to również we wsi Hlinka (np. patrząc na długoterminowy 

rozwój ludności). Dla większości małych osiedli wpływ otaczających regionów na ich rozwój jest 

bardzo znaczący. Na każdym terytorium istnieją indywidualne naturalne i antropogeniczne rozwojowe 

lub ograniczające czynniki. Zatrudnienie (zwłaszcza w skali regionów ruchu robotniczego) ma zwykle 

największe znaczenie dla rozwoju osiedli (długoterminowy rozwój populacji). 

Ponadto są one najczęściej śledzone przez lokalizację ruch, udogodnienia obywatelskie, jakość 

środowiska rekreacyjnego i mieszkalnego oraz inne, często specyficzne czynniki. Ich znaczenie – 

istota jest inna, w zależności od warunków na danym obszarze. 

 

W dłuższej perspektywie następujące czynniki miały decydujące znaczenie dla rozwoju populacji 

rozpatrywanego obszaru: 

- Już pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpił spadek liczby mieszkańców tego obszaru, 

zwłaszcza pod presją niekorzystnych warunków ekonomicznych. Konsekwencje II wojny 

światowej oznaczały dalszy znaczny spadek liczby ludności. 
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- Problemy transformacji produkcji przemysłowej, a zwłaszcza rolniczej regionu po 1990 r., 

utrzymujące się do dziś, bardzo wysokie bezrobocie. 

- Stosunkowo odosobniona lokalizacja transportowa wzdłuż polskiej granicy, poza główną drogą. 

 

Obecnie zmniejsza się liczba mieszkańców ze znacznymi wahaniami w poszczególnych latach. 

Wybrane dane dotyczące długofalowego rozwoju populacji na rozpatrywanym obszarze (od 1869 r. - 

pierwszy nowoczesny spis ludności) według danych CSU i rzeczywistego przeliczenia wskazują, że 

populacja wsi zmniejszyła się z 574 w 1869 r., do 223 w 2011 r. Najbardziej uderzający był spadek 

między 1930 a 1950 r., prawie o 50%. Po wzroście w 1969 r., do 345 mieszkańców, kolejny spadek 

nastąpił do 223 w 2011 r. 

 

Tab. nr Rozwój liczby ludności w rozpatrywanym terenie od 2002 (źródło: CSU) 

Rok stan 1.1. Urodzeni  Zmarli 
Nowo 

przybyli  
Wprowadzeni  

zmiana naturalna = 

urodzeni-zmarli 
 

Saldo 

migracji 

Zmiana 

łącznie  

2003 240 2 5 6 9 -3 -3 -6 

2004 234 4 1 16 7 3 9 12 

2005 246 5 5 7 7 - - - 

2006 246 2 4 5 4 -2 1 -1 

2007 245 2 1 10 11 1 -1 - 

2008 245 3 2 5 11 1 -6 -5 

2009 240 1 6 6 5 -5 1 -4 

2010 236 4 - 14 21 4 -7 -3 

2011 223 3 4 8 16 -1 -8 -9 

2012 214 3 4 2 16 -1 -14 -15 

2013 199 1 6 14 13 -5 1 -4 

2014 195 1 5 8 15 -4 -7 -11 

2015 184 2 4 8 12 -2 -4 -6 

2016 178 4 4 11 6 - 5 5 

2017 183               

  Przeciętna 3 4 9 11 -1 -2 -3 

 
 

Poprawa w stosunku do wyników zliczania 2011 =  -10 
 

 

Struktura wiekowa w porównaniu z innymi miejscowościami rozwija odwrotnie. Populacja powyżej 

65 lat (27 na koniec 2016 r.), jest w stagnacji, ale wzrośnie w perspektywie czasu. Liczba dzieci 

wykazuje umiarkowany wzrost. Jest to jednak stosunkowo niewielka populacja z wieloma losowymi 

fluktuacjami. 

 

Tab. Liczba ludności i struktura wieku – porównanie z CR (źródło: CSU) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba mieszkańców (31.12.) 195 184 178 183 179 

Udział mieszkańców w wieku 0-

14 lat w ogólnej liczbie 

mieszkańców (%) 

13,8 13,6 14,0 . . 

Liczba mieszkańców w wieku 0 - 

14 lat 
27 25 25 30 29 

Udział mieszkańców w wieku 65 

i więcej lat w ogólnej liczbie 

mieszkańców (%) 

13,3 13,6 13,5 . . 
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Liczba mieszkańców w wieku 65 

lat i więcej 
26 25 24 27 24 

Przeciętny wiek  40,6 40,6 40,0 39,1  

Dla okresu do 2030 r. Można założyć stagnację lub bardzo niewielki spadek do poziomu około 170-

190 mieszkańców (średnio 180). Rozważany rozwój uwarunkowany jest wystarczającą podażą 

przestrzeni życiowej, wzrostem atrakcyjności mieszkań w rozpatrywanym obszarze, poprawą podaż 

miejsc pracy, zwłaszcza w regionie, a także poprawą obsługi i odpowiednim rozwojem funkcji 

rekreacyjnych w szerszym obszarze rozpatrywanego obszaru. 

 

Warunki gospodarcze 

Warunki ekonomiczne miejscowości, regionów są zazwyczaj decydującym czynnikiem dla dalszego 

rozwoju wsi. Dotyczy to również rozważanego obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do mikroregionu 

Osobłoga i Krnov. Możliwości rozwoju biznesu na tym obszarze wynikają głównie z lokalizacji 

osiedli, często z problematyczną dostępnością transportową. Od stycznia 2013 r. Republika Czeska 

przeszła na nowy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, zatytułowany „Udział bezrobotnych osób” 

(pod nadzorem Urzędów Pracy), który wyraża udział osób poszukujących pracy dostępnych w wieku 

15–64 lat wszystkich mieszkańców w tym samym wieku. Wskaźnik ten zastąpił długoterminowo 

publikowaną stopę bezrobocia, która mierzyła wszystkie dostępne osoby poszukujące pracy tylko dla 

osób aktywnych zawodowo (których obecna liczba była znana tylko w czasie spisu). „Nowy” 

wskaźnik jest bardziej odpowiedni z metodologicznego punktu widzenia, ale jest nieporównywalny z 

oryginalnym wskaźnikiem. 

 

Tab. Bezrobocie – rozwój w rozpatrywanym terenie (źródło: CSU) 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba mieszkańców (31.12.)  195 184 178 183 

Udział osób bezrobotnych osiągalnych (%) 34,3 24,6 32,1 22,5 

Liczba osób poszukujących pracy zarejestrowanych w 

urzędzie pracy – osiągalni  
48 33 43 29 

Liczba osób poszukujących pracy zarejestrowanych w 

urzędzie pracy 
48 35 44 . 

Liczba osób poszukujących pracy zarejestrowanych w 

urzędzie pracy - absolwenci 
1 2 5 . 

 

Tab. bezrobocie – udział osób bezrobotnych osiągalnych (%) porównanie obszarów (źródło: CSU) 

 2013 2014 2015 2016* 

Hlinka 34,3% 24,6% 32,1% 22,5% 

Republika Czeska 8,2% 7,4% 6,1% 5,2% 

Region Morawsko-Śląski  10,5% 9,6% 8,3% 7,5% 

*grudzień 2016 

 

W rozpatrywanym obszarze bezrobocie od dawna jest wysokie w porównaniu z Republika Czeską i 

Regionem Morawsko-Śląskim. Pod koniec 2016 r., w miejscowości było 29 bezrobotnych przy ofercie 

6 miejsc pracy. Dane za maj 2017 r., wskazują na spadek do 17 bezrobotnych, ale udział bezrobotnych 

13,5% jest nadal wysoki i należy do najwyższych w powiecie Bruntal i regionie Osobłoga. Zarówno 

udział, jak i bezwzględna liczba bezrobotnych wykazywały, zatem pozytywną tendencję, ale nadal 

zależą od zmian makroekonomicznych (obecny rozwój), a nie od pozytywnej regionalnej polityki 

gospodarczej. 
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Tab. Struktura zatrudnienia w rozpatrywanym terenie od (źródło: RIS, 2015 r.) 

Działalność gospodarcza – osoby fizyczne – liczba podmiotów  13 

Wolne zawody – liczba podmiotów 1 

Pozostałe formy prawne – liczba podmiotów  6 

Liczba podmiotów bez pracowników  3 

Liczba podmiotów z -1 -9 pracownikami – mikro działalności  1 

Liczba podmiotów z 10 -49 pracowników – małe firmy 2 

Liczba podmiotów z 50 -249 pracowników – średnie firmy  0 

Liczba podmiotów z >249 pracowników – duże firmy  0 

 

Łącznie 54 osoby (poza miejscowość) dojeżdżało do pracy w 2011 roku. Tylko jedna osoba 

zadeklarowała dojazd do wioski. Rzetelność danych o ruchu robotniczym maleje zgodnie ze spisem 

powszechnym. Jednak równowaga w ruchu do pracy jest niewątpliwie negatywna w dłuższej 

perspektywie, tj. stosunkowo typowa dla miejscowości tej wielkości. Obecnie liczbę miejsc pracy w 

rozpatrywanym obszarze szacuje się na około 40 osób (według danych Ministerstwa Finansów 

Republiki Czeskiej, około 15 pracowników). Nadal wysoki poziom bezrobocia na omawianym 

obszarze jest czynnikiem silnie ograniczającym długoterminowy rozwój rozpatrywanego obszaru. 

Należy dążyć do wzmocnienia filaru gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do szerszego regionu 

(zwłaszcza Osobłoga, Město Albrechtice, Krnov) 

 

Zamieszkanie  

Na początku 2017 r., w rozpatrywanym obszarze było około 95 mieszkań, nie zgłoszono żadnych 

indywidualnych obiektów rekreacyjnych. Z ogólnej liczby mieszkań, zamieszkanych jest przez około 

80 (źródło rejestru powiatowego spisu ludności - CSU, fakt w rozumieniu definicji zazwyczaj 

zamieszkanych mieszkań jest prawdopodobnie nieco niższy). 

Według spisu ludności z 2011 r., w miejscowości była w sumie było 96 mieszkań, z których 79 było 

zazwyczaj mieszkaniami mieszkalnymi, a 17 mieszkaniami niezamieszkanymi (według danych ze 

spisu ludności). 

Według spisu ludności z 1991 r., było tutaj 77 na stale zamieszkanych mieszkań i 15 

niezamieszkanych mieszkań, w miejscowości były również 2 budynki do rekreacji indywidualnej. Z 

łącznie 79 zamieszkanych mieszkań, 44% to wynajmowane mieszkania w budynkach mieszkalnych. 

Jest to niezwykłe dla wsi tej kategorii wielkości, typowe dla regionu Osobłogi. 

Wstępne wyniki spisu z 2011 r., przyniosły jedynie dane dotyczące mieszkań stale zamieszkałych, w 

których zgłoszono, co najmniej 1 stałego mieszkańca. Liczba tych trwale zajętych mieszkań nie 

obejmuje wszystkich (zazwyczaj) zamieszkiwanych mieszkań. 

Uściślenia przyniosły ostateczne wyniki spisu powszechnego, które w odniesieniu do metodologii 

Unii Europejskiej przeszły na rejestrację mieszkań zazwyczaj zamieszkałych (tj. głównego = 

pierwszego mieszkania). 

 

Tab. Mieszkania w rozpatrywanym obszarze (spis ludności z 2011 r.) 

 (źródło: CSU, wyniki końcowe według miejsca zamieszkania) 

Mieszkania  
Mieszkania 

łącznie  

z czego Liczba osób 

W domach 
rodzinnych  

W budynkach 
mieszkalnych  

Łącznie  

Z czego w 

domach 

rodzinnych  

Mieszkania łącznie  96 60 35 197 107 
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Zamieszkiwane  79 44 34 197 107 

Z czego powód prawny użytkowania 
mieszkania: 

     

We własnym domu 32 32 - 71 71 

We własności osobistej  4 - 4 9 - 

Na wynajem  33 3 29 99 19 

Spółdzielcze  - - - - - 

Z czego w domach z materiałem murów 
nośnych: 

     

z kamienia, cegieł, pustaków  38 31 6 88 73 

z paneli blokowych  31 3 28 89 14 

Niezamieszkane  17 16 1 x x 

z czego powód nie do zamieszkania:       

zmiana użytkownika  1 1 - x x 

Służy do rekreacji  3 3 - x x 

Przebudowa  - - - x x 

Nienadające się do mieszkania - - - x x 

 

Można założyć, że nawet duża część mieszkań zgłoszonych w niezamieszkanych mieszkaniach służy 

szeroko rozumianej drugiemu zamieszkiwaniu. Łącznie w okolicy znajduje się około 15 jednostek 

drugiego mieszkania (głównie domki letniskowe). Udział drugich mieszkań jest stosunkowo niski, 

raczej mniejszy niż w sąsiedztwie. 

W latach 1997–2015 łącznie wybudowano – realizowano 4 mieszkania. 

Potrzeba nowych mieszkań do 2030 r., będzie zależeć od: 

- Wielkość odpadów mieszkań, podczas gdy rzeczywista rozbiórka jest zwykle tylko niewielką 

częścią odpadów mieszkaniowych. Większość odpadów pochodzi w większości formalnie, w 

ramach przebudowy i modernizacji mieszkań lub z innych powodów (zwolnienie z warunków 

mieszkaniowych dla biznesu, faktyczne połączenie mieszkań - zwłaszcza w domach rodzinnych, 

ale głównie poprzez wykorzystanie mieszkań na drugie mieszkania - rekreacja itp.). Odpady 

mieszkań szacuje się na około 0,2-0,4% początkowej liczby zamieszkiwanych mieszkań rocznie, 

jest ona znacznie niższa niż zwykle 1% z początkowej liczby mieszkań rocznie. W sumie do 2030 

r., będzie to około 3-6 mieszkań. 

- Wzrost liczby gospodarstw domowych, nawet w przypadku stagnacji liczby mieszkańców, 

głównie ze względu na dalszy spadek ich średniej wielkości (wzrost udziału gospodarstw 

domowych jednoosobowych osób starszych, ale także osób młodych mieszkających samotnie 

itp.). Współistnienie gospodarstw domowych będzie również wywierać ograniczoną presję na 

potrzebę nowych mieszkań. Współistnienie gospodarstw domowych ma również wiele 

pozytywnych aspektów, takich jak zmniejszenie potrzeb w zakresie społecznej opieki zdrowotnej, 

wzmocnienie społecznej współdziałania ludności itp. Z tego punktu widzenia do 2030 r., 

potrzebne będzie maksymalnie 5 mieszkań. 

Aby zapewnić stagnację liczby ludności (suma dwóch poprzednich pozycji) w rozważanym obszarze, 

istnieje bilansowa potrzeba około 5-10 mieszkań (zasadniczo zgodnie z Analizą rozwoju społeczno-

gospodarczego Regionu Morawsko-Śląskiego i szacowanymi potrzebami mieszkań, 2013r.), która jest 

niezbędna do poprawienia o wpływ oczekiwanej zmiany populacji (stagnacja) i specyfiki lokalnej. 

Zmiana liczby mieszkańców, tj. spodziewana stagnacja, prawdopodobnie bardzo niewielki spadek o 

około 10 mieszkańców do 2030 r., Nie spowoduje „zauważalnego” spadku zapotrzebowania na 

mieszkania. 
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Na podstawie szacunków ekspertów przewiduje się, że do 2030 r., powstanie około 4-7 nowych 

mieszkań. Potrzeba miejsc jest szacowana na około 5 domów jednorodzinnych. Potencjalne 

możliwości pozyskania nowych mieszkań poprzez intensyfikację wykorzystania istniejących zasobów 

budowlanych (nadbudowy, modyfikacje, zmiany w użytkowaniu budynku) i bez prawa do nowych 

działek (dobudowy, zagęszczenie obecnych budynków itp.) Nie zostały wyczerpane w rozpatrywanym 

terenie. 

To, czy nowe zabudowania zostaną wdrożone na zaproponowanych terenach, zależy od rzeczywistej 

dostępności gruntu, jego ceny, ogólnej sytuacji gospodarczej, zainteresowania miejscowej ludności itp. 

Stopień niepewności szacunków ekspertów jest bardzo wysoki na tym obszarze, zwłaszcza w 

odniesieniu do niewielkich rozmiarów wsi. 

 

Tab. Bilans rozwoju ludności i mieszkań w rozpatrywanym terenie 

miejscowość-część wsi Mieszkańców Mieszkań (zamieszkanych) Spadek mieszkań 

   Rok 2017 2030 2017 2030 do r. 2030 

   Hlinka 179 180 80 82-84 2 

 

 

miejscowość-część wsi 

Nowych mieszkań do r. 2030 Drugie mieszkanie – jednostek mieszkalnych  

poza domy rodzinne  w domach rodzinnych 2017 2030 

Hlinka 0 4-7 15 17 

  (5)   

Liczby w nawiasach odpowiadają oczekiwanemu zapotrzebowaniu na nowe domy rodzinne. 

We wsi jest około 30 mieszkań w budynkach o charakterze budynków mieszkalnych, ich liczba 

pozostanie. Wzrost drugiego mieszkiwania o około 1-2 mieszkania realizowany będzie głównie w 

postaci „odpadów” trwale zajętych mieszkań. 

 

OCHRONA I ROZWÓJ WARTOŚCI NATURALNYCH I KULTURALNYCH NA TERENIE 

W okolicy znajdują się cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe. 

• Znaczący obszar Europejski Osoblažský výběžek rozciąga się na północną i północno-wschodnią 

część Hlinki. Obejmuje rezerwat przyrody Velký Pavlovický rybník i pomnik przyrody Osoblažský 

výběžek. 

Rezerwat przyrody Velký Pavlovický rybník (Wielki Pawłowicki Staw) obejmuje jedynie niewielką 

część obszaru Osobłoga. „Plan opieki dla rezerwatu przyrody Velký Pavlovický rybník (Wielki 

Pawłowicki Staw) na okres 2012 - 2021” (Agencja Ochrony Przyrody i Ochrony Krajobrazu Republiki 

Czeskiej, 2011) i rozporządzenie założycielskie - Rozporządzenie Regionu Morawsko-Śląskiego nr 

14/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.: 

 

Przedmiotem ochrony są ekosystemy wodne i podmokłe, które są ważnym siedliskiem ptaków 

lęgowych i wędrownych, płazów i innych ważnych zbiorowisk mokradłowych. Głównym 

przedmiotem ochrony jest kumak nizinny, celem ochrony jest zachowanie miejsca, jako istotnego 

miejsca lęgowego i zatrzymania ptaków oraz biotypu płazów oraz wspieranie rozwoju makrofitów 

wodnych i innych zwierząt związanych z wodą i terenami wodnymi i podmokłymi.  

Liczne ptactwo, które w Znaczącym obszarze Europejskim gnieździ się, lub jest to dla nich przystanek 

podczas przelotu należy do gatunków krytycznie zagrożonych (nurogęś, trznadel łąkowy) lub silnie 
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zagrożone (pliszka żółta, zimorodek zwyczajny, żuraw koronowany na szaro, czapla biała, derka 

wodna, Kropiatka, Brodziec piskliwy, samotnik, rybitwa rzeczna rybitwa plamista, trzciniak, złota 

wilga, nietoperz wodny, nietoperz rudy) i inne zagrożone gatunki. 

 

W opiece nad zwierzętami podany został wymóg: „...  

W danej okolicy pozostawić wszystkie dostępne drzewa na miejscu jako możliwość gniazdowania 

ptaków, odpowiednie schronienie dla nietoperzy i owadów. ... 

W ramach ochrony gatunków ptaków, które tędy przelatują nie przeprowadzać polować na ptaki 

wodne jesienią. 

Z powodów ochrony rozmnażających się płazów i gniazdującego ptactwa, konieczne jest wyławianie 

stawów wyłącznie jesienią (październik - listopad). Celowa manipulacja z powierzchnią wody jest 

niedopuszczalna. Zasady ekonomicznego lub innego wykorzystania strefy ochronnej PR stanowią: „W 

strefie ochronnej bezwzględnie koniecznym jest powstanie stałej przestrzeni trawiastej całej 

powierzchni gruntów ornych na szerokości 50 m. Powstanie przestrzeni trawiastej niezbędne jest w 

celu ograniczenia spłukiwania gleby do stawu”. 

 

Pomnik przyrody Osoblažský výběžek rozciąga się do Hlinki tylko nieznacznie, przy równinie 

zalewowej prawego brzegu rzeki Prudnik. Głównym przedmiotem ochrony (według „Planu ochrony o 

pomnik przyrody Osoblažský výběžek w ramach EVL Osoblažský výběžek na lata 2012–2021”) jest 

kumak nizinny, którego głównym celem jest „przywrócenie stabilnej populacji kumaków nizinnych 

pod względem ochrony”. 

• Znaczące cechy krajobrazu - VKP - zgodnie z ustawą nr 114/1992 dz. u., Są lasy, cieki wodne, 

stawy; lasy występują głównie w zachodniej części obszaru miejscowości. Większość VKP „zgodnie z 

prawem” jest częścią obszaru naturalnego P w Hlince, jako część specjalnie chronionych części 

przyrody lub USES. 

• Obora dla hodowli danieli w zachodniej części rozpatrywanego obszaru. Cała zachodnia część 

rozpatrywanego obszaru jest klasyfikowana, jako obszar o podwyższonej wartości estetycznej w ZÚR 

MSK, przyjemnie, lekko pofałdowany krajobraz, w którym przeważają lasy i trwałe użytki zielone, 

rozproszona zieleń krajobrazowa. 

• Zieleń w wolnym krajobrazie - gaje, linie brzegowe i naloty; w rysunku koordynacyjnym jest 

oznaczony, jako obszar N obszary zieleni krajobrazu. 

• Klasy ochrony gruntów rolnych, które wyrażają jakość użytków rolnych (im niższa liczba, tym 

wyższa jakość) są przedstawione na rysunku II. - 3. Najcenniejsze gleby pierwszej i drugiej ochrony 

znajdują się głównie w centralnej i wschodniej części miejscowości. Większość przewidywanych 

zaborów tych gruntów we wniosku ZP dotyczy korytarzy infrastruktury transportowej i technicznej 

(drogi lokalne i specjalne, w tym zieleni towarzyszącej - patrz rozdz. g), części tekstowej 

uzasadnienia. 

We wsi nie ma złóż mineralnych, zasobów wodnych ani innych zasobów naturalnych. 

• Nieruchome zabytki kultury zarejestrowane na centralnej liście w obszarze katastralnym. Hlinka: 

     10271/8 - 3828 Teren Kościoła św. Walentyna (działka nr 15, 1489/6 

     10271/8 - 3828/1 Kościół św. Walentyna (działka nr 15) 

     10271/8 - 3828/2 Ukrzyżowanie (krzyż marmurowy na działce nr 1489/6) 

• Zabytki o znaczeniu lokalnym - cenne architektonicznie lub historycznie budynki, które 

uzupełniają charakter wioski lub są w inny sposób znaczące dla miejscowości. Są one schematycznie 
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pokazane na rysunku koordynacyjnym. Cenne budynki - zachowały się oryginalne domy wiejskie 

(działka nr 17/1, działka nr 56/1), większość z nich jest przebudowywana, znikała lub jest w złym 

stanie. Kaplica na cmentarzu (działka nr 136/2) jest udaną nową realizacją. Większość zabytków to 

krzyże i pomniki (nr 312/5 „bezgłowy rycerz”, krzyże na działka nr 213, nr 105/2, nr 21, nr 58, itd.).  

• Terytorium ze znaleziskami archeologicznymi I. i II. zarejestrowane są trzy kategorie: 

15-12-16/3 - unikalne znalezisko płaskiej toporki o kształcie trapezu z 1967 r. (Okres neolitu - 

eneolitu) - ÚAN I - na rysunku koordynacyjnym nie zaznaczono. 

15-12-16/4 – zarys wsi, wioski z dwoma rzędami leśnych pasów. W 1267 r., pierwsza wzmianka o 

mniejszym Hliniku, obecnie zanikły, północny zachód od wsi. Zanikła wieś nie została jeszcze 

zlokalizowana. Fragment krawędzi naczynia słowiańskiego pochodzi ze wsi - ÚAN II. 

Według mapy NPÚ jest jeszcze jeden obszar ÚAN II. kategoria południowo wschodni od obszaru 

zabudowanego Hlinki. Więcej informacji nie zostało zaznaczonych w bazie danych. 

• wartość kulturowa terytorium to także sposób zabudowania osiedli, który został zachowany w 

różnym stopniu i który dokumentuje czas ich powstania i rozwój historyczny. 

Nazwę Hlinka nadano wsi w 1389 r., w związku z wydobyciem gliny (dawniej Glynik, 

Glemkow). Podczas wojny trzydziestoletniej wieś bardzo ucierpiała i zmieniły się warunki 

osadnicze. W 1622 r., cała posiadłość została poświęcona Krzyżakom, od 1768 do 1918 r., 

należała do Zakonu Rycerzy Maltańskich. Z mapy katastralnej wsi z 1944 r., widać, że nawet 

podczas wojny pierwotna struktura wiejska była dobrze zachowana; wzdłuż drogi 

przechodzącej przez centrum wsi (wschód-zachód), znajdowały się gospodarstwa rolne z 

budynkami mieszkalnymi prostopadle do ulicy i ze stodołami wzdłuż drogi zagumiennej były 

wyrównane po obu stronach. Dwór ze stajniami i budynkami gospodarczymi znajdował się na 

południowo-wschodnim skraju terenu zabudowanego, dzisiejszy „Stary Dwór”. Mniejsze 

gospodarstwo rolne znajdowało się w Rylovce, również dwór Nove Vrbno nadal istniało. 

Rozwój powojenny niekorzystnie wpłynął na kształt wsi. Pierwotne zabudowania domów 

zanikły lub zostały zaniedbane, domy mieszkalne wybudowane po wojnie zmieniły wygląd 

wiejskiego charakteru wsi. Obejść, które zachowały jeszcze swój pierwotny wygląd, jest już 

bardzo mało (patrz wyżej). Duża część starszych gospodarstw - na północ od drogi biegnącej 

przez wieś - zniknęła. Na zachodnich i wschodnich obrzeżach wsi wyrosły dwa gospodarstwa 

hodowlane byłej państwowej spółdzielni rolniczej. Przypomnieniem pierwotnej niemieckiej 

osady jest dawny cmentarz niemiecki (obecnie częściowo rejestrze katastralnym prowadzony 

jako grunty orne). 

 

W publikacji „Rodzaje osadnictwa wiejskiego w Regionie MS” (KÚ MSK, Ing. Arch. Dagmar 

Saktorová 10/2009) Hlinka jest zaliczana do kategorii centralizowanych wiosek – drogi i rynek, ulice 

od rynku - dla których jest typowe: 

- porządkowanie domów blisko siebie wzdłuż drogi lub placu wiejskiego 

- obszar wiejski jest wyraźnie oddzielony ogrodzeniami ogrodów i drogami 

Z pierwotnej struktury zabudowy Hlinki i jej sieci komunikacyjnej zachowana została trasa drogi w 

obszarze wiejskim a w kierunku od Dívčí Hrad, część północnej drogi zagumiennej, drogi do obory, 

od Rylovki do granicy państwowej z Polską po przeciwnej stronie drogi do Osobłogi. 

Mapa katastralna wciąż ma ślady po zanikłych drogach. Kościół i trzy domy znajdujące się w jego 

sąsiedztwie oraz gęsta, ale w większości zmieniona zabudowa wzdłuż południowego krańca drogi 

przechodzącej przez siedlisko są prawdopodobnie ostatnimi pozostałościami historycznej struktury 

zabudowy. 
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Koncepcja ochrony i rozwoju walorów przyrodniczych i kulturowych terytorium została włączona do 

Propozycji planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki w następujący sposób: 

• Dla działań i zarządzania w rezerwacie przyrody Velký Pavlovický rybník i pomniku przyrody 

Osoblažský výběžek - które pokrywają się ze znaczącym obszarem europejskim Osoblažský výběžek 

– zostały zawarte do planu zagospodarowania przestrzennego, których spełnienie przyczyni się do 

zachowania przystanku ptactwa wędrownego i jako siedliska płazów patrz I.1 rozdział f, ustęp 25). 

• Strefa ochronna rezerwatu przyrody Velký Pavlovický rybník jest przeznaczona powstania stałego 

pasa trawy (patrz I.1.rozdział f, ustęp 25). 

• Stopień zakłócenia obszaru o zwiększonej wartości estetycznej w zachodniej części obszaru 

katastralnego Hlinki i całe terytorium miejscowości w związku z projektowaniem terenów pod 

zabudowy dla elektrowni wiatrowych są oceniane w oddzielnym dokumencie „Ocena projektu ZP 

Hlinka na podstawie § 10i ustawy nr 100/2001 dz. u., O ocenie oddziaływania na środowisko”. 

Dokument jest przygotowany dla trzech wariantów projektu VE. Wynik tej oceny zostanie włączony 

do planu zagospodarowania przestrzennego po dyskusji. 

• Istotne cechy krajobrazu „według prawa” to lasy, cieki wodne, stawy, tereny zalewowe. 

- w ZP Hlinki grunty leśne stanowią przeważnie część naturalnego obszaru P, w mniejszym 

stopniu obszar leśny L i wyjątkowo małe obszary w obszarze mieszanym S. We wniosku ZP 

grunty leśne nie są zabrane. Trzy miejsca są specjalnie zaprojektowane pod zalesienie (patrz 

II.1. - podsumowanie rozdziału g). Na terenie niezabudowanym są dozwolone zmiany 

gatunków gruntów na leśne (patrz I.1. - rozdział f). 

- cieki wodne i obszary są w większości częścią obszarów o różnych zastosowaniach, w 

których się znajdują. Ich funkcja gospodarki wodnej pozostaje bez zmian (patrz I.1. - rozdział 

f. ustęp 25). 

- obszary zalewowe cieków są włączone do obszaru mieszanego S lub, wraz z ciekami 

wodnymi, są częścią naturalnego obszaru P (patrz rysunek Koordynacjny) 

• Dla wzrośniętej zieleni w obszarach niezabudowanych - jeśli nie jest częścią obszaru P naturalnego 

są wyznaczone obszary zieleni krajobrazu. Są to głównie obszary zbiorowisk leśnych na gruntach 

nieleśnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, inne obszary). Warunki określone dla wykorzystania 

obszaru N miałyby ograniczyć ich likwidację (patrz I.1. rozdział f. ustęp 23). 

• Zabory gleby dla przewidywanego rozwoju terytorialnego są zrównoważone i uzasadnione w 

propozycji ZP - zwłaszcza dla najcenniejszych terenów pierwszej i drugiej ochrony. (patrz II.1. - 

rozdział, tekst i tabele). Do zabudowy mieszkaniowej wykorzystywane są tylko wolne miejsca na 

terenach zabudowanych. (patrz II.1. - rozdział 3, rozdział f). Dla rozwoju produkcji i działalności 

wykorzystywane są tereny przeznaczone do przebudowy.  

• Jedynym miejscem dziedzictwa kulturowego w Hlince jest teren kościoła św. Walentyna z 

marmurowym krzyżem. W zakresie użytkowania gruntów uwzględniono wymóg utrzymania jego 

dominującej pozycji w centrum wsi (patrz I.1. - rozdział f. ustąp 8). 

• Wymogi ochrony zabytków o znaczeniu lokalnym wskazane na rysunku koordynacyjnym są 

włączone do sekcji tekstu I.1. – rozdziału f. ustęp 7. Wymagania dotyczące ochrony małych 

pozostałości miejscowości z zachowaną historyczną strukturą budynków są uwzględnione w 

warunkach adaptacji przestrzennej i ochronie krajobrazowego charakteru SB - mieszanej zabudowy 

mieszkaniowe (patrz I.1. – rozdział f. ustęp 9). 
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OCHRONA SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO, OCHRONA LUDNOŚCI 

Ochrona powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza jest zwykle najważniejszym problemem środowiskowym gmin i osiedli 

indywidualnych. Jedynie ograniczony wpływ na jakość powietrza w miejscowości jest spowodowany 

przez duże źródła zanieczyszczeń w szerszym regionie, np., w Krnovie, w regionie Ostrawy, w Polsce 

- tutaj istniejąca elektrownia opalana węglem kamiennym Opole (o mocy 1500 MW, w budowie 1800 

MW ) i stanie się bardzo ważnym źródłem zanieczyszczeń. 

Szczególnie małe lokalne źródła zanieczyszczeń i bardzo w ograniczony sposób transport lokalny 

mają decydujący wpływ na jakość powietrza na omawianym obszarze. Na sytuację niekorzystnie 

wpływa brak gazyfikacji wsi (która jednak nie opłaci się ze względu na wielkość). W szczególności 

niestabilna polityka cenowa paliw ma negatywny wpływ. 

Przy stosowaniu drewna i węgla do ogrzewania wzrasta emisja cząstek stałych, węglowodorów poli- 

aromatycznych i metali ciężkich. Ponadto, jeśli są spalane odpady w lokalnych źródłach ciepła, 

emitowane są niebezpieczne dyoksyny i znacznie wzrasta zanieczyszczenie. Możliwości ograniczenia 

negatywnych skutków transportu są stosunkowo ograniczone na poziomie wsi (wysokiej jakości 

utrzymanie dróg, terenów z kurzem, organizacja transportu) i często wymagające finansowo 

(modernizacja i przenoszenie dróg itp.). 

W latach 90. w szerszym regionie odnotowano znaczne zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w 

atmosferach na poziomie gruntu, a także emisje ze źródeł stacjonarnych. Jednak te ogólne trendy 

zmieniły się w ostatnich latach. 

Ministerstwo Środowiska dnia 14 kwietnia 2016 r., opublikowało decyzję o charakterze ogólnym 

dotyczący kwestii Programu poprawy jakości powietrza, strefy Regionu Morawsko-Śląskiego-CZ08Z 

(obejmującej zachodnią część Regionu MS, w tym region Osobłogi). Program został wydany zgodnie 

z § 9 ust. 1 i § 41 ust. 3 ustawy nr 201/2012 Dz. U., o ochronie powietrza, z późniejszymi zmianami, i 

zastępuje program poprawy jakości powietrza przygotowany zgodnie z ustawą nr 86/2002 Dz. U., w 

sprawie ochrony powietrza i zmiany niektórych ustaw. 

Celem Programu jest jak najszybsze osiągnięcie wymaganej jakości powietrza dla zanieczyszczeń, 

których wartości graniczne zgodnie z pkt. 1 do 3 załącznika nr 1 do ustawy zostały przekroczone w 

strefie Regionu Morawsko-Śląskiego - CZ08Z, w celu utrzymania i poprawy tej jakości powietrza 

strefy Regionu Morawsko-Śląskiego. Programowi temu powinny towarzyszyć lokalne programy 

redukcji emisji zanieczyszczeń na szczeblu wiejskim. 

Najbliższe stacje, które regularnie monitorują sytuację zanieczyszczenia powietrza, znajdują się na 

stosunkowo dużej odległości, na „najbliższej” stacja Světlá Hora (stacja ČHMÚ, pomiary zostały 

ograniczone w ostatnich latach). Zgodnie z komunikatem Departamentu Ochrony Powietrza 

Ministerstwa Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów o pogorszonej jakości powietrza (OZKO) 

na podstawie danych z lat 2004-2014, rozpatrywany obszar to obszar o gorszej jakości powietrza 

(przez większość lat wyjątkiem to lata 2007-2009) dochodzi tu do przekroczenia wartości granicznych 

dla ochrony zdrowia ludzkiego. Termin obszar o pogorszonej jakości powietrza jest zdefiniowany 

przez ustawę nr 86/2002 Dz. U., W sprawie ochrony powietrza. Sytuacja w poszczególnych latach 

zależy w dużym stopniu od pogody, wentylacji obszaru i konkretnej lokalizacji (dominujący rodzaj 

ogrzewania). 

Biorąc pod uwagę szerszy rozwój i aktualną sytuację w zakresie jakości powietrza, konieczne jest 

wykorzystanie istniejących możliwości poprawy jakości powietrza na danym obszarze. W 

szczególności, aby odpowiednio ocenić lokalizację innych źródeł zanieczyszczenia powietrza i 
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terytorium dotkniętych jednostek terytorialnych, w celu dalszej optymalizacji ogrzewania, rozwiązania 

w zakresie transportu i utrzymania wzmocnionych obszarów (ograniczające źródła pyłu, sadzenie 

zieleni ochronnej). Nowe budownictwo mieszkaniowe lokalizować poza tereny inwersyjne i mało 

wentylowanymi obniżeniami, okolicy. 

 

Ochrona przed hałasem i zapachem 

Podczas ogólnokrajowego spisu drogowego w 2016 r., żadna z dróg na terenie Hlinki nie została 

zsumowana. Zgodnie z szacunkami ekspertów opartymi na zliczonych odcinkach wokół wioski, 

populacji w gminie i okolicach oraz rozmieszczeniu innych źródeł i celów transportowych na 

szerszym obszarze, osiągają one intensywność na drodze III. klasy w Hlince wartość poniżej 500 

pojazdów/24 godziny (również znacznie niższa). Dlatego poziom hałasu jest niższy niż 55 dB, a zatem 

ich strefa hałasu nie powstaje. 

Elektrownie wiatrowe - farma wiatrowa Hlinka - będą (poza planem zagospodarowania 

przestrzennego) oceniane zgodnie z ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko (proces EIA). 

Oceniany będzie między innymi hałas z ich działania. 

Uciążliwość zapachowa raczej nie pogorszy się w rozpatrywanym terenie. W dwóch gospodarstwach 

rolnych położonych na obrzeżach osiedla znajdują się budynki inwentarskie, które znajdują się od 

zamieszkanych części - obszar SB oddalone 100 - 170 m („wschodnia” farma) lub około 100 m 

(„zachodnia” farma). W obu przypadkach pomiędzy halami produkcyjnymi a częścią zabudowaną jest 

wystarczająco dużo miejsca, aby zachować dojrzałą zieleń ochronną. Obszary mieszkalno-

produkcyjne są tutaj długotrwale ustabilizowane.  

Ochrona obszaru mieszkalnego przed negatywnymi skutkami produkcji jest włączona do warunków 

dal korzystania z obszarów o różnych zastosowaniach - (patrz część tekstowa I.1 rozdział f). 

Teren wyznaczony dla oczyszczani ścieków na wschodnim skraju terenu zabudowanego Hlinky (K14) 

i południowego krańca Rylovki (K13) odnośnie proponowanej objętości i technologiom oczyszczania 

ścieków stosowanych na dzień dzisiejszy nie będzie przeszkadzać swym zapachem.  

 

Czystość wód. 

Stan chemiczny i ekologiczny części wód powierzchniowych jest dobry. Niewielkie zanieczyszczenie 

spowodowane jest głównie skutkami produkcji rolnej (nawozy, herbicydy, pestycydy - spłukiwania) i 

ścieków z budynków bez uprzedniego czyszczenia. 

Proponowany system kanalizacyjny i oczyszczalnia ścieków w Hlince i Rylovce przyczynią się do 

poprawy jakości wody. Ekstensywne rolnictwo na gruntach rolnych, użytkowanie trawiaste, 

umożliwiające wdrażanie środków przeciwerozyjnych w krajobrazie oraz wdrożenie terytorialnego 

systemu stabilności ekologicznej może znacząco przyczynić się do zmniejszenia negatywnych 

skutków produkcji rolnej (zwłaszcza spływów gleby, nawozów i zanieczyszczeń do cieków wodnych). 

 

Czystość gleby 

Obecnie granice koncentracji głównych elementów ryzyka na gruntach rolnych prawdopodobnie nie 

są przekraczane na badanym obszarze (nie jest stale monitorowane). Można założyć, że warunki nie 

pogorszą się z powodu proponowanego rozwiązania ZP. Nie zaprojektowano żadnych źródeł 

zanieczyszczeń, które mogłyby to pogarszać. 

 

Ochrona ludności 
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Zapewnienie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zdarzeniami i usunięcie skutków 

nadzwyczajnych wydarzeń to także jedna z wartości terytorium - komfort życia. 

Wymogi ochrony ludności zgodnie z § 20 rozporządzenia nr 380/2002 Dz. U., W celu przygotowania i 

wykonywania zadań ochrony ludności nie są specjalnie uwzględnione w planie zagospodarowania 

przestrzennego. W przypadku nadzwyczajnych wydarzeń będzie realizowany Plan Kryzysowy 

Regionu, Plan Awaryjny Regionu, Plan Kryzysowy ORP Krnov. Wymogi dotyczące schronienia 

ludności w wyniku sytuacji nadzwyczajnej, ewakuacji ludności i jej zakwaterowania, usuwania i 

przechowywania substancji niebezpiecznych poza obszarami zabudowanymi oraz obszarów 

zabudowanych gminy, prac ratowniczych, usuwania i rekonstrukcji w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia szkodliwych skutków zanieczyszczenia wynikającego z incydentu, ochrony przed 

wpływami niebezpiecznych substancji przechowywanych na tym obszarze, awaryjne zaopatrzenie 

ludności w wodę i energię elektryczną są omawiane poprzez wyżej wymienione dokumenty, które nie 

oznaczają włączenia obszarów lub struktur służących ochronie ludności do Planu zagospodarowania 

przestrzennego Hlinky. 

 

e3)  KONCEPCJA URBANISTYCZNA, DEFINICJA OBSZARÓW O RÓŻNYM 

ZASTOSOWANIU, TERENÓW POD ZABUDOWY, POWIERZCHNI POD 

PRZEBUDOWY, I SYSTEM ZIELENI SIEDLISKOWEJ  

Struktura urbanistyczna - sposób zabudowania wsi i sposób korzystania z terenów oraz ich wzajemne 

relacje zmieniły się znacząco po II wojnie światowej. W związku z wysiedleniem ludności 

niemieckiej, późniejszym nieudanym przesiedleniem regionu przygranicznego i początkiem produkcji 

rolnej na dużą skalę - państwowych gospodarstw rolnych - populacja nie tylko znacznie spadła, ale 

także zniknęła „spójność wspólnoty społeczności” wsi, i stosunek do miejsca. Pierwotny fundusz 

domów popadł w ruinę, zniknęło wiele osiedli, gospodarstw i budynków gospodarczych. Pojawiły się 

nowe formy budownictwa mieszkaniowego - wynajmowane budynki mieszkalne - i nowe 

gospodarstwa produkcyjne - zarówno na zachodnich, jak i wschodnich krańcach Hlinki i Rylovki. 

Skala rozwoju wsi uległa zmianie. 

W 1966 r., zdefiniowano „obszar wiejski” wsi - obszar zabudowany w tym roku dla miejscowości 

Hlinka (patrz schemat - dodatek do rozdziału a2). Obecny obszar zabudowany (patrz rysunki projektu 

ZP) różni się od niego tylko nieznacznie: został powiększony o boisko do piłki nożnej, teren 

gospodarstwa rolnego na wschodnim skraju zabudowy Hlinky, zabudowaną działkę związaną z 

obszarem „Stary Dwór”. Zdefiniowano obszar zabudowany Rylovki. 

Obszary zabudowane i obszary pod zabudowy są uwzględnione w planie zagospodarowania 

przestrzennego na obszarach o różnych zastosowaniach: 

SB - tereny mieszane mieszkalne 

OV - tereny zagospodarowania publicznego  

OH - tereny zagospodarowania publicznego - cmentarz 

OS - tereny zagospodarowania publicznego - kultura fizyczna i sport 

PZ - tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna 

VS - tereny produkcyjne i magazynowe 

VZ - tereny produkcyjne i magazynowe - produkcja rolna 

VE - tereny produkcyjne i magazynowe - elektrownie wiatrowe 

DS - tereny infrastruktury transportowej - drogi 

DK - tereny infrastruktury transportowej - wybrane drogi 
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RZ - tereny rekreacyjne - ogrody 

ZZ - tereny zieleni obszaru zabudowanego 

 

Większość obszaru zabudowanego Hlinki tworzą mieszane obszary mieszkalne (SB), 

rozmieszczone wzdłuż drogi trzeciej klasy. I wybrane drogi (obszary DS, DK), które razem tworzą 

ustabilizowany terytorialnie system transportowy wsi. Na obszarze zabudowanym jedynie obszary 

udogodnień obywatelskich, które nie byłyby odpowiednie do zniesienia lub zmiany celu ich 

użytkowania, a które są istotne dla wsi (obszary OV, OH, OS), są zdefiniowane, jako obiekty z dużym 

znaczeniem dla wsi. Przestrzenie publiczne we wsi mają formę publicznych terenów zielonych 

(obszary PZ). Jako „wiejska drogowa” Hlinka nie ma placu wiejskiego od swojego powstania. 

Obszary produkcji i magazynowania - obecnie produkcja rolna (VZ) zajmują znaczną część 

zabudowanej powierzchni Hlinki, ale nie są w pełni wykorzystywane. Podobnie jak w całym regionie 

Osobłogi, produkcja zwierzęca „przeżywa” w ograniczonym stopniu w porównaniu do z pierwotnymi 

intencjami i stanem w czasach państwowych gospodarstw rolnych. Ponieważ tereny gospodarstw 

rolnych na zachodnich i wschodnich obrzeżach obszaru zabudowanego Hlinky są korzystnie położone 

w stosunku do obszaru mieszkalnego, budynki gospodarcze nadają się do wykorzystania, a ponieważ 

warunki produkcji zwierzęcej na terenach rolniczych Osobłogi mogą powrócić do stanu „normalnego” 

– są oba obiekty w ZP zachowane dla ich pierwotnego celu użycia. „Stary Dwór” - gdzie budynki 

gospodarcze są przestarzałe i zaniedbane, a cały teren jest zaklinowany w obszarze mieszkalnym – jest 

zaproponowany do przekształcenia P2 w obszar produkcji i magazynowania (VS) głównie dla 

produkcji nierolniczej, produkcji na małą skalę i usług. Do przekształcenia P3 jest również 

zaprojektowanym teren, który połączony jest z domem kultury. Po rozbiórce budynku rolniczego 

powstanie publiczna zieleń (PZ) z wyposażeniem, które umożliwi organizację letnich imprez 

społecznych i kulturalnych. Na terenie zabudowanym Hlinki znajdują się tereny zieleni zabudowanej 

(ZZ). Są to grunty użytkowane na różne sposoby przez grunty rolne, które były częścią obszaru 

wiejskiego z 1966 r., które z wielu powodów nie można lub nie nadają się pod zabudowania (np. u 

gospodarstwa rolnego we wschodniej części obszaru zabudowanego blokuje korzystanie 

nierozstrzygnięte prawa własności, a zieleń jest korzystną izolacją między produkcją zwierzęcą i 

terenem mieszkalnym). Na południowo-zachodnim krańcu terenu zabudowanego ZZ jest większość 

terenów prowadzona w KW jako trwałe użytki zielone, ale jest całkowicie zarośnięta nalotem drzew, 

przez teren przechodzi napowietrzna linia VN. Jest to grunt rolniczy II. klasy ochronnej – 

niewyjaśnionego przeznaczenia.  

W zabudowanym obszarze Rylovki - założonym wokół skrzyżowania drogi III. klasy i drogi do 

Polski (Krzyżkowice) - zajmuje największy obszar dawnej posiadłości rolniczej państwowych 

gospodarstw rolnych ze zniszczoną oborą dla bydła. Mniejszy budynek w posiadłości jest 

wykorzystywany do małej produkcji. W pozostałych trzech rogach skrzyżowania znajdują się cztery 

domy rodzinne i jedno starsze gospodarstwo. Obszar obory dla była przeznaczony jest do 

przekształcenia P1 w obszar VS - produkcja i magazynowanie (nierolnicze, istnieje szczególny 

zamiar nowego zastosowania). W Rylovce znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, połączenie 

autobusowe z Osobłogą i Slezské Pavlovice. (centrum Hlinki znajduje się w odległości mniejszej niż 

1,5 km).  

W obszarze zabudowanym Hlinki - mieszanym terenie mieszkalnym – znajdują się wolne działki - 

grunty, które mogą być wykorzystane na oczekiwane zapotrzebowanie na nowe mieszkania w okresie 

do 2030 r. (patrz rozdział e2). Występują głównie w północnych, wschodnich i południowych 

krawędziach obszaru SB w grupach. Np.: działki 1203/13; 1203/14; 1563 lub 1194/23; 1194/7; 

1194/24; 1194/3; 1194/25; 1194/26; 1143 lub części terenu wokół proponowanej drogi lokalnej: 15, 

19, 21, 24, 29, 31, 35 lub w centrum wioski w pobliżu publicznej zieleni PZ: 83; 18/4; 1520; 1518; 
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1519. Na wymienionym działkach może znajdować się około 14 domów rodzinnych. Można byłoby 

znaleźć więcej wolnych miejsc dla domów rodzinnych.  

Dlatego w propozycji ZP Hlinki nie definiowano obszarów pod zabudowę, tj. obszarów poza 

obszarem zabudowanym wsi - dla zagospodarowania obszaru mieszkalnego (więcej szczegółów w 

rozdziale f). Tereny odpowiednie do budowy w obszarze zabudowanym nie są celowo zaznaczone na 

rysunkach ZP. Z jednej strony nie wszystkie opcje zostały zbadane, są to również tereny będące 

własnością prywatną i zależy to od woli właścicieli, aby to umożliwić. Chodzi tylko o to, aby 

dowiedzieć się, że możliwości budowy domów jednorodzinnych na terenie zabudowanym Hlinki 

polegają na tym, że ich połączenie z infrastrukturą transportową i techniczną (drogi dojazdowe, 

zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) będzie możliwe natychmiast lub później, zgodnie z 

proponowaną koncepcją ZP. 

 

Tereny pod zabudowy Z2, Z3 są połączone z obszarem zabudowanym Hlinki, obszary Z1-2, Z1-3, 

Z1-4, Z1-6 są zdefiniowane w zachodniej części niezagospodarowanego terytorium wsi.  

Z2 - łączna powierzchnia terenów pod zabudowę - 0,07ha; jest zdefiniowany dla obszarów 

publicznych - zieleń publiczna (PZ). Jest to poprawienie błędu w księdze wieczystej. Realistycznie, 

obszar Z3 jest częścią niemieckiego cmentarza, ale w księdze wieczystej jest on prowadzony, jako 

grunty orne - na łanie gruntów ornych - działka nr 130/4. Zamierzeniem wsi jest zbudowanie tutaj 

zieleni publicznej - miejsca czci, przypominającego wysiedlenie niemieckiej ludności z wsi.  

Z3 - łączna powierzchnia terenów pod zabudowę - 0,92ha. Chodzi tu o zamiar wioski, aby zadowolić 

zainteresowane osoby dla budowy mniejszego domu rekreacyjnego w ogrodzie. Warunek dla wyjęcia 

terenu - układ przestrzenny - jest ustawiony w taki sposób, aby większą część można nadal 

wykorzystywać rolniczo (ogrody).  

Z1-2, Z1-3, Z1-4, Z1-6 - łączna powierzchnia terenów pod zabudowę dla czterech elektrowni 

wiatrowych = 4,73 ha (opcja nr1 rozmieszczenia elektrowni wiatrowych). Tereny pod zabudowę są 

zdefiniowane tak, że obejmują obszary, które będą przez cały okres żywotności elektrowni 

wiatrowych wyłączone z ZPF (stałego zaboru gruntu – 2,0ha) oraz obszary, które będą tymczasowo 

zajmowane podczas budowy i montażu elektrowni wiatrowych, a następnie powrócą do wykorzystania 

rolniczego. Definicja ta została użyta, ponieważ lokalizacja masztów, obszarów obsługi i manipulacji 

byłaby na tym etapie trudna. Podobnie dostęp do elektrowni wiatrowych i odprowadzanie 

wytwarzanej energii elektrycznej do sieci VN, rozwiązany jest w formie korytarza infrastruktury 

transportowej i technicznej (patrz następujące rozdziały e4, g). 

 

SYSTEM ZIELENI TERENU WIEJSKIEGO  

W obszarze zabudowanym terenów pod zabudowy i przekształceń rozpatrywanego obszaru jest zieleń 

reprezentowana głównie, jako: 

- prywatna zieleń ogrodów. Jest to prawdopodobnie największy obszar pod względem wielkości, jako 

część mieszanych obszarów SB i RZ - rekreacja - ogrody. Jest dostępny tylko dla właścicieli gruntów, 

ale pozytywnie wpływa na środowisko społeczności. Na przykład funkcja zieleni ochronnej między 

obszarami produkcji i magazynowania a gruntami budynków mieszkalnych.  

-  publiczna zieleń, publicznie dostępna. Jest osobno definiowana, jako obszar przestrzeni 

publicznych - zieleń publiczna PZ. W Hlince są dwa publiczne tereny zieleni w centrum wsi. Niektóre 

z nich zastępują plac wioski - którego brakuje we wsi. Dom kultury ma na celu rozszerzenie zieleni 

publicznej - także na organizację letnich imprez towarzyskich. Proponowany teren w pobliżu 

cmentarza pozwoli stworzyć miejsce pamięci - park przypominający pierwotnych mieszkańców 

wioski. 
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- tereny zielonego obszaru zabudowanego ZZ są zdefiniowane w ZP jako grunty, które chociaż są 

częścią obszaru zabudowanego, ale z różnych powodów nie jest możliwe lub odpowiednie ich 

zabudowanie (patrz rozdział e6). Są to obszary wykorzystywane rolniczo (ogrody i ogródki, grunty 

rolne uprawiane i nieutrzymywane). 

Połączenie systemu zieleni osadniczej i krajobrazowej zapewnia towarzysząca zieleń strumieni, aleje i 

ulic, towarzysząca zieleń dróg - patrz korytarze K7 do K12 we wniosku. 

 

e4) KONCEPCJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, WYZNACZENIE OBSZARÓW I 

KORYTARZY DLA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ 

(II-1. Rysunek koordynacyjny, II-4 Rysunek transportu, gospodarki wodnej, energii i komunikacji, 

wycięcia z mapy turystycznej w rozdziale b) 

TRANSPORT 

Transport samochodowy 

Drogi 

Dla Hlinki najważniejsza jest droga I/57 (granica Słowacji - Vsetín - Opava - Krnov - Miasto 

Albrechtice - Bartultovice - granica Polski), mijająca około 6 km na zachód od wsi. Ta droga zapewnia 

najważniejsze połączenia komunikacyjne z Krnovem, Bruntálem, Opavą i Ostrawą oraz Polską (patrz 

schematy załączone do rozdziału b).  

Obszarem miejscowości przechodzą następujące drogi III. klasy: III/45726 (Sadek - Hlinka - Rylovka 

- Slezske Pavlovice), III/45729 (Osoblaha - Rylovka). Droga III. klasy pośredniczą w połączeniach z 

drogą I/57 i okolicznymi wioskami i pozostają na terenie wsi bez istotnych zmian.  

Regulacja kierunku i szerokości dróg może być realizowana na sąsiednich obszarach 

niezabudowanych i zabudowanych (patrz rozdział f). Jeśli wybrana zostanie opcja 1 lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, zdefiniowano korytarz K4 do przecinania się dróg dojazdowych z 

elektrowniami z drogą III/45726.  

Inne wady drogowe (zwłaszcza brakujące chodniki na terenach zabudowanych oraz brakujące zatoki i 

wiaty dla pasażerów na przystankach autobusowych) mogą być również rozwiązywane na sąsiednich 

obszarach o różnych zastosowaniach. 

Drogi lokalne i specjalnego przeznaczenia 

Lokalne drogi uzupełniają sieć drogową, świadczą usługi dla budynków mieszkalnych, handlowym i 

rolniczym obiektom w rozpatrywanym terenie. W obszarze zabudowanym wsi zbudowano sieć dróg 

samochodowych, co umożliwia jej własną obsługę transportową.  

W planie głównym i planie zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są wybrane drogi (obszar 

DK). Są to istniejące drogi lokalne i specjalnego przeznaczenia, które są długoterminowo 

ustabilizowane terytorialnie i znaczące dla systemu obsługi ruchu drogowego wsi. Możliwe są ich 

regulacje kierunkowe i szerokości; Korytarze (K) infrastruktury transportowej i technicznej (DI, DTI) 

są zdefiniowane w ZP w celu uzupełnienia sieci wybranych dróg.  

Dla dróg obsługujące elektrownie wiatrowe zdefiniowane są korytarze K2 do K4 i K6. Szerokość 

komunikacji wynika z rodzaju (wielkości) energii wiatrowej, którą inwestor zamierza wykorzystać w 

Hlince i jest ustawiona na 5 m szerokości jezdni - co pozwoli na eksploatację i utrzymanie elektrowni 

przez cały okres ich użytkowania. 

Korytarz K12 ma na celu rozszerzenie lokalnej drogi z Rylovki do granicy państwowej z Polską. 

Rozszerzenie wymusiło zwiększony ruch między Prudnikiem a Osobłogą, drogi lokalne będą miały 

parametry drogi trzeciej klasy. (6m). Korytarz K11 jest zdefiniowany dla dróg lokalnych (4,5 m) 

obsługujących obszar zabudowany Z3 i umożliwiający korzystanie z ogrodu na południowym skraju 
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zabudowanej części wsi w celu rozwoju domów rodzinnych.  

Korytarze K7 do K10 dla dróg specjalnego przeznaczenia (szerokość 3 - 4m) są określone w planie 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z intencjami wsi - często długoterminowymi - takimi jak 

nowy dostęp do pola lub dostęp do proponowanej wieży widokowej, odnowienie zanikłej ścieżki do 

lasu (patrz mapa historyczna) lub nowy dostęp do Potoka Sadeckiego. W korytarzach K7 do K12 

planowana jest zieleń towarzysząca na proponowanych drogach lokalnych i użytkowych (patrz 

obliczenia w rozdziale g). 

Lokalne drogi obsługujące tylko obszary mieszkalne o długości do 300 metrów zostaną przekształcone 

w obszary mieszkalne o mieszanym ruchu samochodowym i pieszym. Pozostałe drogi usługowe o 

małym znaczeniu dla ruchu powyżej 300 m zostaną uzupełnione o zatoki. W przypadku dróg 

usługowych i użytkowych o szerokości do 4,5 m konieczne jest uzupełnienie o zatoki, w przypadku 

dróg ślepych o długości ponad 80 m uzupełnienie brakującego miejsca obrotu. 

Połączenia kolejowe 

Przez terytorium wsi nie przechodzi linia kolejowa. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w 

odległości około 4,5 km w Osobłodze na lokalnej kolejce wąskotorowej ČD 298 Třemešná – 

Osobłoga. 

Połączenia autobusowe 

We wsi znajdują się 2 pary przystanków autobusowych - w centrum Hlinki i w Rylovce. Przystanki 

pokonują odległość 500 m od wszystkich zabudowanych części wioski. Osoblažská dopravní 

společnost zapewnia trzy połączenia autobusowe wsi z Osobłogą i Miastem  Albrechtice i Krnovem. 

połączenie 891 (Krnov - Albrechtice - Třemešná - Liptáň - Bohušov, Dolní Povelice - Osoblaha - 

Hlinka - Slezské Pavlovice) 

połączenie 892 (Krnov – Město Albrechtice – Třemešná – Liptáň – Dívčí Hrad – Slezské Rudoltice – 

Rusín – Osoblaha – Hlinka – Slezské Pavlovice) 

połączenie 893 (Jindřichov – Vysoká – Pitárne – Dívčí Hrad – Hlinka – Osoblaha – Slezské    

Pavlovice) 

Wszelkie brakujące zatoki i zadaszenia mogą być dopełniane w sąsiednich terenach (infrastruktury 

transportowej lub innej). 

Transport statyczny 

Większość obszaru zabudowanego wsi składa się z terenów domów rodzinnych. Odstawianie i 

parkowanie samochodów zapewniają ich właściciele na swoich posesjach. Garaże skrzyniowe zostały 

zaprojektowane dla mieszkańców budynków mieszkalnych w planie zagospodarowania 

przestrzennego Hlinki - jednak ich realizacja nie była prawdopodobna z powodu braku 

zainteresowania. Do parkowania samochodów osób odwiedzających udogodnienia miejskie jest 

parking przy urzędzie wsi, w pobliżu cmentarza, w centrum wsi. Prawie we wszystkich terenach 

zabudowanych, terenach pod zabudowy i pod przebudowę, tworzenie parkingów jest dopuszczalne. 

Działki obiektów zagospodarowania publicznego, zakłady produkcyjne, obiekty sportowe zostaną 

uzupełnione o parkingi o pojemnościach wymaganych przez CSN 73 6110 Projektowanie MK dla 

stopień auto-motoryzacji 1: 2,5. 
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Nowo zaprojektowane parkingi i miejsca do odstawiania będą spełniać wymagania ČSN 73 6056 i 

rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr 369/2001 Dz. U., odległości dojściowe będą 

według ČSN 73 6110 najwięcej 200 m dla krótko czasowego parkowania i 300 m dla długo 

czasowego parkowania. Jeśli to możliwe, istniejące parkingi zostaną dostosowane do wymaganych 

parametrów.  

 

Transport rowerowy 

Przez terytorium Hlinky nie przechodzą żadne oznakowanych turystyczne trasy rowerowe. W Planie 

zagospodarowania przestrzennego Hlinki zostały wyznaczone dwie oznakowane lokalne trasy 

rowerowe, ale w mapie turystycznej (mapy.cz) nie zostały wymienione: 

- Trasa 4 (Osoblaha – Rylovka – Slezské Pavlovice – Studnice, Osoblaha) 

- Trasa 5 (Osoblaha – Rylovka – Hlinka – Sádek - Dívčí Hrad) 
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W rysunku koordynacyjnym ZP zostały zakreślone jako nieoznaczone. Są prowadzone na drogach 

trzeciej klasy z bardzo małym natężeniem ruchu. Podczas gdy trasa nr 5 w miejscowości Sádek nie 

zbiega się z żadną trasą rowerową, trasa 4 i 5 zbiegają się w Osobłodze na wyznaczoną trasą 

rowerową 6116 (Město Albrechtice - Piskořov - Pelhřimovy - Slezské Rudoltice - Dolní Povelice - 

Osoblaha). Również ta trasa rowerowa prowadzona jest głównie drogami III. klasy o bardzo niskim 

natężeniu ruchu. W materiale Stowarzyszenia Gmin Osobłogi trasa 6116 jest prowadzona jako obwód 

długodystansowy, który przebiega częściowo przez terytorium Polski. 

W schemacie dołączonym do rozdziału b) widać, że z Rylovki, przez którą przebiegają lokalne trasy 

rowerowe 4 i 5, można połączyć się z trasą rowerową przechodzącą przez Krzyżkowice w Polsce, a w 

Osobłodze można połączyć się z trasą rowerową przez Pomorzowiczki w Polsce - obie miejscowości 

są blisko lub obok granicy państwa. Lokalne i specjalne drogi będą wykorzystywane dla codziennej 

jazdy na rowerze. Ze względu na niskie obciążenie dróg przechodzących przez rozpatrywany obszar, 

nie ma potrzeby projektowania oddzielnych ścieżek rowerowych. 

 

Ruch pieszy 

Brakuje chodników wzdłuż dróg na terenie zabudowanym. Dla bezpiecznego przemieszczania się 

pieszych możliwe jest ich stopniowe uzupełnianie na przyległych obszarach infrastruktury 

transportowej lub terenu zabudowanego - w szczególności nie są one proponowane w ZP. 

Przez Hlinkę nie ma oznakowanego szlaku turystycznego. 

 

Negatywne skutki transportu 

Obciążenie ruchem drogowym w rozpatrywanym obszarze nie zostało określone w krajowym spisie 

drogowym z 2010. Według szacunków ekspertów (w oparciu o zliczone odcinki wokół Hlinki, liczbę 

mieszkańców wsi i osiedli w okolicy oraz rozmieszczenie innych źródeł i celów transportowych na 

szerszym obszarze), intensywność na wszystkich drogach III. klasy w Hlince wynosi wartości poniżej 

500 pojazdów/24 godziny (w niektórych odcinkach znacznie niższe). Intensywności te powodują, że 

poziom hałasu jest niższy niż 55 dB, a zatem ich pasma hałasu nie występują obecnie ani w 

oczekiwanej przyszłości. 

 

GOSPODARKA WODNA 

Dostawa wody pitnej 

Aktualny stan: 

W Hlince został zbudowany wodociąg publiczny, która jest własnością wsi, zarządzany przez firmę 

Voda - Třemešná. Około 80% ludności jest podłączonych do sieci wodociągowej. Woda jest częścią 

wodociągu grupowego Osobłoga (dawniej Vysoká). Linia zasilająca DN 150 transportuje wodę do wsi 

z Osobłogi. Sieć wodociągowa jest podłączona do linii zasilającej, zaopatrując weiś, w tym Rylovkę, 

w jedną strefę ciśnieniową. Sieć wodociągu jest wykonana z żeliwa i PVC w profilach DN100-150 i 

jest przestarzała. Zbiornikiem kontrolnym jest zbiornik Stráž. Zbiorniki wodne w Hlince „Starý Dvůr” 

i Rylovce nie działają. 

Propozycja: 

Istniejący system zaopatrywania wsi w wodę poprzez podłączenie do zbiorczego wodociągu jest 

zadowalające. Po zakończeniu dobudowy grupowego systemu zaopatrzenia w wodę wodociągu 

Osobłoga, woda jest pompowana ze stacji wodociągowej Třemešná jest do zbiornika kontrolnego 
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Liptaň 2x650m
3
. Stąd zaopatrywana jest miejscowość Liptaň, Vysoká, Dívčí Hrad, Osobłoga, Hlinka, 

Bohušov. Od zbiornika Liptaň (433.00-428.00) Woda pitna jest dostarczana przez zbiornik Stráž 

250m
3
 (379.50-376.20) dostarczana do dawnego wodociągu Vysoká.  Obecnie stacja wodociągowa 

Vysoká służy, jako zapasowe źródło wody pitnej. Plan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Regionu Morawsko-Śląskiego (w tym aktualizacje nr 1-9) pokazuje się zapotrzebowanie na wodę 

pochodzącą z bilansu wody zafakturowanej w 2000 r.: Liczba obywateli zaopatrywanych z 

publicznego wodociągu w 2000 r. = 185, specyficzna potrzeba faktycznej wody = 114 l (osoba/dzień), 

specyficzna potrzeba faktycznej wody = 237 l (osoba/dzień). Zrównoważone średnie zapotrzebowanie 

na wodę = 53, 2 m
3
/dobę, maksymalne zapotrzebowanie na wodę = 79,8 m

3
/dobę, szacunkowe 

zapotrzebowanie na wodę w ciągu najbliższych 15 lat przy niezmienionej liczbie zaopatrywanych 

obywateli wynosi 58,5–87,8 m
3
/dzień. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., 

pokazuje bieżące dzienne zużycie wody na poziomie 73,3 m
3
/dobę (208 podłączonych mieszkańców, 

32% strat). Przewidywane zużycie wody pitnej szacuje się na 152 m
3
/dzień, przy szacowanym 

wzroście populacji o 240 i zużyciu 150 l na osobę dziennie. 

Od 2000 r., do 2017 r.. liczba mieszkańców wsi zmniejszyła się o 25% do 179; produkcja zwierzęca 

spadła; zużycie wody na mieszkańca spada (do 100-120 l /osobę na dzień). Produkcja i technologia o 

wysokim zużyciu wody nie są spodziewane w obszarach produkcji i magazynowania VS, VZ – na 

istniejących terenach i terenach pod przebudowę -szacunkowy wzrost zużycia wody według bilansów 

PRVK średnio 58,5 m
3
/dobę, maks. 87,7 m

3
/dzień można uznać za prawdopodobny. 

Na rysunku II-4., wskazane jest proponowane rozszerzenie sieci wodociągowej. Połączenie Slezské 

Pavlovice z wodociągiem Osobłoga przez przedłużenie sieci wodociągowej Rylovka jest oznaczone 

jako ewentualność możliwego braku wody z własnego źródła w Slezské Pavlovice lub jej 

niewystarczająca jakość. 

 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków  

Status 

W Hlince nie ma istniejącego systemu kanalizacji publicznej. Odprowadzanie ścieków odbywa się 

indywidualnie w szamba, które czasami spływają do drenów, przez które ścieki odpływają wraz z 

innymi wodami do cieków wodnych. 

Propozycja 

W planie rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji Regionu Morawsko-Śląskiego zaleca 

się, w odniesieniu do kosztów, pozostawienie odprowadzania ścieków w istniejący sposób i 

wykorzystanie istniejących szamb do instalacji małych domowych oczyszczalni ścieków lub 

wykorzystanie istniejących szamba do mechanicznego wstępnego oczyszczania ścieków z 

późniejszym czyszczeniem w filtrach w ziemi (gleby). Produkcja ścieków od ludności (na 220 

mieszkańców w 2015 r.), została oszacowana na około 30 m
3
/dzień w PRVKOK. 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi (2005 r.), proponuje się budowę zorganizowanego 

systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków w Hlince i systemem kanalizacyjnym z 

oczyszczalnią ścieków w Rylovce, z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do prawego dopływu 

Prudnika. Dla głównego kolektora ścieków i oczyszczalni ścieków w Hlince korytarz K14 jest 

zdefiniowany w Rylovce K13. Rozwiązanie to przyjęte jest do ZP Hlinki z tym, że utylizacja ścieków 

z nowych budynków będzie prowadzona indywidualnie do czasu wdrożenia (zależnego od 

wystarczających środków finansowych). Możliwość umieszczenia infrastruktury technicznej (tj. 

również oczyszczalni ścieków dla bloków mieszkalnych) jest dozwolona na obszarach zabudowanych 

(patrz rozdział f.1.1). 

Proponowana kanalizacja będzie umieszczana w miejsca publiczne - ulice. 
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ENERGIA I KOMUNIKACJA 

Dostawa energii elektrycznej 

Status: 

Hlinka jest zasilana energią elektryczną z systemu dystrybucji VN – 22kV linia z odgałęzieniem z 

głównej linii 114, która jest podłączona do podstacji Třemešná TS 110/220 kV. Podłączone są trzy 

stacje transformatorowe 22/0,4 kV (moce pochodzą z planu zagospodarowania przestrzennego wsi, nie 

zostały zaktualizowane - nie są wymienione w ÚAP ORP Krnov). 

Oznakowanie  Nazwa/ lokalizacja Moc (kVA) uwaga  

TR 4086 wieś 250 dystrybucja 

TR 4087 ZD 160 dystrybucja 

TR 4729 gospodarstwo Rylovka 100       - 

 

Większość sieci dystrybucyjnej 22 kV została zrekonstruowana lub nowo wybudowana w latach 1984-

1986. Energia elektryczna wykorzystywana jest głównie do oświetlenia, zasilania odbiorników, 

częściowo do gotowania i ogrzewania. Przez wieś nie przechodzi żaden nadrzędny system linii 

energetycznych. 

 

Szczególna potrzeba stan - wskaźniki: 

określona moc mieszkania ............................................................... 2 kW/1 mieszkanie 

określona moc mieszkania ogrzewanego elektrycznie .....................14 kW/1 mieszkanie 

działalność gospodarcza ....................................................................0,2 kW osoba 

 

Szczególna potrzeba - stan: 

mieszkania ...............................................  80 mieszkań x 2 kW/ 1 mieszkanie =  160 kW 

mieszkania ogrzewane prądem 10% .......... 8 mieszkań x 14 kW/ 1 mieszkanie =  112kW 

działalność przedsiębiorcza ..................   180 mieszkańców x 0,2 kW / osobę =    36 kW 

łącznie ...................................................                = 308 kW 

 

Propozycja: 

Istniejące stacje transformatorowe zaspokajają istniejące potrzeby energetyczne wsi. Ewentualny 

dalszy wzrost potrzeb można rozwiązać poprzez stopniową modernizację istniejących stacji 

transformatorowych lub budowę nowych (zgodnie z ustawą o energii). 

Specyficzna potrzeba - wniosek przewiduje wzrost w ogrzewania elektrycznego mieszkań z 10 do 

30%: 

 

Szczególna potrzeba - propozycja: 

mieszkania ...............................................  84 mieszkań x 2 kW/ 1 mieszkanie =  168 kW 

mieszkania ogrzewane prądem 30% .......... 25 mieszkań x 14 kW/ 1 mieszkanie =  350 kW 

działalność przedsiębiorcza ..................   180 mieszkańców x 0,2 kW / osobę =    36 kW 
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łącznie ...................................................               =  554 kW 

 

Wymagana moc dla terenu wsi będzie nadal dostarczana z systemu dystrybucyjnego 22 kV linii VN nr 

114. 

Plan zagospodarowania przestrzennego proponuje obszary pod zabudowę dla 4 elektrowni 

wiatrowych Z1-2, Z1-3, Z1-4, Z1-6 (patrz rozdział e3). Wytworzona energia elektryczna 

będzie prowadzona kablami umieszczonymi pod ziemią  VN w proponowanych korytarzach 

infrastruktury transportowej i technicznej K2, K3, K4, K6 do drogi III/45726. Obok znajduje 

się korytarz infrastruktury technicznej K5 do podłączenia elektrowni wiatrowych do sieci 

dystrybucyjnej ČEZ (podstacja Třemešná). Połączenie można również zrealizować za pomocą 

nowej linii wysokiego napięcia w linii ochronnej istniejącej linii. 

Wydajność każdej elektrowni wiatrowej będzie (według inwestora) 3,3 - 4,5 MW. 

 

Dostawy gazu 

Nie brano pod uwagę dostaw gazu do Hlinki. 

 

Dostawy ciepła 

Obszar zabudowany Hlinky leży na wysokości 246-274 m n.p.m., najniższa część obszaru w równinie 

zalewowej rzeki Prudnik ma wysokość 220 m n.p.m., najwyższa wynosi około 350 m n.p.m. na 

zachodnich obrzeżach wsi. Regionalna temperatura obliczeniowa wynosi tex=-18°C, średnia 

temperatura w okresie ogrzewania wynosi 2,9°C. Klimatycznie, obszar przypada na obszar lekko 

ciepły MT 10. Charakterystyczne to łagodne zimy i stosunkowo długie lato. 

Centralne źródło ciepła o zainstalowanej mocy, co najmniej 5 MW, które dostarcza ciepło do wielu 

urządzeń odbiorczych, nie jest eksploatowane na tym obszarze. Istniejące budynki charakteryzują się 

zdecentralizowanym systemem ogrzewania z indywidualnym ogrzewaniem domów jednorodzinnych i 

oddzielnymi pomieszczeniami dla kotłowni. Paliwo to paliwo stałe, wyjątkowo elektryczność. 

Ogrzewanie domów pozostaje indywidualne, budynki zagospodarowania publicznego i budynków 

mieszkalnych będą nadal ogrzewane przez kotłownie. Ekologiczne spalanie paliw stałych włącznie 

masy drewnianej, w tym energia elektryczna wraz ze słoneczną. 

 

Łączność  

Telekomunikacja 

W planie zagospodarowania przestrzennego nie ma wyznaczonych zmian.  

 Radiokomunikacja:  

Według UAP ORP Krnov przez Hlinkę nie przebiega żadna trasa przekaźnika radiowego. Zgodnie z 

dokumentami dostarczonymi przez inwestora elektrowni wiatrowej, promień łącza radiowego o 

„szerokości wiązki” 26 - 28 m przechodzi przez Hlinkę. W rysunku koordynacyjnym jest zaznaczony 

w szerokości 30 m jako pasmo ochronne łącza radiowego. W wdanych inwestora, że odległość osi 

wiązki od osi elektrowni wiatrowej powinna wynosić min. 100 m. 

W planie zagospodarowania przestrzennego w urządzeniach radiokomunikacyjnych nie proponuje się 

żadnych zmian. 

 

ZARZĄDZANIE ODPADAMI 
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Utylizacja odpadów komunalnych stanowi istotny problem gospodarczy, a często terytorialny i 

ekologiczny poszczególnych miejscowości. Jednym z podstawowych dokumentów w dziedzinie 

gospodarki odpadami jest POH CR, z którym łączy się Plan gospodarki odpadami w Regionie 

Morawsko-Śląskim. POH MSK został przyjęty i zatwierdzony przez Zgromadzenie Regionu 

Morawsko-Śląskiego w dniu 30 września 2004 r. Uchwałą nr 25/1120/1. Jego obowiązująca część 

została przyjęta, jako ogólnie obowiązujący dekret Regionu Morawsko-Śląskiego nr 2/2004 ze 

skutkiem od 13.11.2004. Zmiany Planu Gospodarki Odpadami Regionu Morawsko-Śląskiego podano 

w OZV nr 3/2010 z dnia 23.6.2010. Plan gospodarki odpadami jest prawnie przetwarzany przez 

producentów odpadów, którzy produkują ponad 10 ton odpadów niebezpiecznych rocznie lub ponad 

1000 ton innych odpadów. Wieś Hlinka nie należy do tych twórców i nie posiada opracowanego planu 

gospodarki odpadami. Utylizacja odpadów komunalnych w rozpatrywanym terenie przeprowadza na 

dzień dzisiejszy firma Marius Pedersen, a.s., Osoblažské odpady s.r.o. Przedsiębiorstwa te zapewniają 

gospodarkę odpadami dla miejscowości, co oznacza zbieranie, gromadzenie, sortowanie. Odpady te są 

składowane na składowiskach poza rozpatrywanym obszarem. Obecnie nie ma konkretnych planów 

odnośnie gospodarowania odpadami w miejscowości, które znalazłyby odzwierciedlenie w wymogach 

dotyczących nowych obszarów. W istniejących i w terenach pod przebudowę produkcji i 

magazynowania, VS i VZ może według wniosku umieścić plac zbiórki dla odpadów (patrz I.1rozdział 

f). 

 

INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

Infrastruktura publiczna zagospodarowania publicznego 

Obejmuje to udogodnienia zagospodarowania publicznego dostarczane przez państwo lub 

miejscowość - lub są przez nich finansowane lub wspierane. Obiekty te zapewniają podstawowe 

potrzeby obywateli - usługi zdrowotne i socjalne, administrację państwową i samorząd, kulturę, 

edukację, oświatę. Dzisiaj we wsi znajduje się: (wszystko w siedzibie Hlinki): 

Urząd wiejski, biblioteka, przedszkole (w jednym budynku), kościół, cmentarz, dom kultury z halą, 

remiza strażacka - obiekty te są ustabilizowane terytorialnie. 

Pozostałe zagospodarowanie publiczne 

Tutaj należy wyposażenie publiczne typu komercyjnego, które powstaje na podstawie popytu i 

zainteresowania - np.: różnego rodzaju sklepy, zakwaterowanie i gastronomia, usługi nieprodukcyjne i 

produkcyjne, boiska sportowe, place zabaw itp. W Hlince jest dziś: sklep spożywczy na parterze domu 

mieszkalnego, boisko do piłki nożnej z wyposażeniem, plac zabaw, restauracja w domu kultury. 

Propozycja 

Szczególne wymagania dotyczące nowych udogodnień obywatelskich nie są rejestrowane. 

Udogodnienia obywatelskie mogą być budowane na terenie zabudowanym mieszanego terenu 

mieszkalnego SB zgodnie z warunkami określonymi w części ( I.1. rozdział f). 

 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

Przestrzenie publiczne w ZP Hlinki reprezentowane są przez obszar zieleni publicznej PZ. Brakuje 

placu wiejskiego, ale dopuszczalne jest zdefiniowanie wielofunkcyjnej powierzchni utwardzonej - 

strefy dla pieszych (np.: naprzeciwko remizy strażackiej w centrum wioski) do spotykania 

mieszkańców i imprez plenerowych na publicznych terenach zielonych. Rozbudowa obszaru PZ 

została zaprojektowana przy cmentarzu dla parku pamięci (obszar pod zabudowę Z2) oraz w związku 

z domem kultury (obszar przebudowy P3). 

Ulica to także przestrzeń publiczna. Są one oznaczone w ZP Hlinki, jako obszary infrastruktury 
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transportowej DK, wybrane drogi lokalne. 

 

e5) KONCEPCJA STRUKTURY KRAJOBRAZU 

       (II-1. Rysunek koordynacyjny) 

 

DEFINICJA OBSZARÓW O RÓŻNYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA  

W planie zagospodarowania przestrzennego Hlinki proponuje się podzielenie niezagospodarowanej 

powierzchni na tereny o różnych sposobach wykorzystania: 

Z rolnicze 

L  leśne 

N  krajobraz zieleni 

P  naturalny 

Z  mieszany 

W  gospodarka wodna 

 

Obszary rolnicze Z w obszarze Hlinki pokrywają większość niezagospodarowanego obszaru jako duże 

ciągłe grunty orne do produkcji rolnej na dużą skalę. 

Obszary leśne L to tereny spełniające funkcję lasów, wykorzystywane gospodarczo, które nie są 

częścią elementów terytorialnego systemu stabilności ekologicznej lub szczególnie chronionych części 

przyrody. Ponadto są one przeznaczone do obszarów zalesiania. 

Obszary zielonego krajobrazu N to obszary zbiorowisk leśnych na terenach nieleśnych, głównie 

roślinność z nalotów, która powinna być zachowana w intensywnie użytkowanym krajobrazie. Często 

są również częścią obszaru naturalnego. 

Obszary Naturalny P obejmuje proponowane wyznaczenie terytorialnego systemu stabilności 

ekologicznej (biocentra i biokorytarze) oraz szczególnie chronione części przyrody – regionowe 

rezerwaty, tereny o znaczeniu europejskim i pomniki przyrody. W Hlince większość terenów leśnych 

należy do obszarów przyrodniczych, Pavlovický rybník 1 i cieki wodne, które są częścią biokorytarzy 

i biocentrów USES. 

Mieszane obszary S w Hlince to głównie tereny prowadzone w katastrze, jako trwałe użytki zielone. 

Należą tam również inne mniejsze obszary ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych i obszary 

przeznaczone na przekształcenie na stałe tereny zielone (zbocza, doliny). 

 

Obszary gospodarki wodnej W, są w Hlince oznaczone obszarami wodnymi – małe stawy, które nie są 

częścią obszaru naturalnego. 

Celem koncepcji zagospodarowania krajobrazu jest ustalenie takich warunków dla zmian krajobrazu w 

planie zagospodarowania przestrzennego, aby: 

• krajobraz był chroniony przed niechcianą zabudową 

• walory krajobrazowe - naturalne i kulturowe - były chronione i rozwijane 

• proponowane zmiany w obszarze nie pogorszyły przepuszczalności krajobrazu 

• stworzono warunki terytorialne w celu zmniejszenia zagrożenia erozją gleby i lokalnych 

powodzi 

• stworzono warunki terytorialne w celu utrzymania równowagi ekologicznej w krajobrazie 



40 
 

• stworzono warunki do odpowiedniego rekreacyjnego wykorzystania krajobrazu 

 

Ochrona krajobrazu przed niepożądaną zabudową jest opracowana do warunków użytkowania 

terenów niezabudowanych w taki sposób, że zostały wymienione budynki, wyposażenie i środki w 

rozumieniu § 18 ust. 5 ustawy nr 183/2006 Dz. U. (SZ) z późniejszymi zmianami i inne, które można 

umieścić na niezabudowanym terytorium i odwrotnie, które są niedopuszczalne. 

 

Tereny pod zabudowę elektrowni wiatrowych znajdują się w krajobrazie zgodnie z Aktualizacją nr 1 

ZÚR MSK (patrz rozdział h. i ta część tekstu uzasadnienia). 

Ochrona i rozwój walorów krajobrazowych zawarta jest w planie zagospodarowania przestrzennego, 

np.: poprzez oznaczenie (w rysunku koordynacyjnym) i wyliczenie wartości (w rozdziale e9), których 

ochronę zapewniają przepisy prawne i decyzje administracyjne - np.: specjalnie chronione części 

przyrody, grunty leśne, ważne elementy krajobrazu, jakość gruntów rolnych - i inne, takie jak 

rozproszona zieleń krajobrazu. Ewentualne zagrożenia dla proponowanych zmian na terytorium są 

uzasadnione i opisane (więcej szczegółów w rozdziale e9, e2). 

Zachowanie przepuszczalności krajobrazu. Proponowany plan zagospodarowania przestrzennego 

utrzymuje istniejącą sieć wybranych dróg lokalnych i użytkowych (obszary DK), zaproponowano ich 

rozszerzenie (korytarze DI, DTI) i umożliwiając ich utworzenie w większości obszarów 

niezabudowanych. 

 

W 2010 r. Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej dostarczyła projekt „Ocena 

przepuszczalności migracji krajobrazu dla dużych ssaków oraz propozycja środków ochrony i 

optymalizacji”. Opiera się na modelowaniu siedlisk przepuszczalności czeskiego krajobrazu dla 

dużych ssaków, przy czym gatunkami modelowym gatunkiem był jeleń leśny. Podczas mapowania 

korytarzy migracyjnych i obszarów istotnych dla migracji wykorzystano wyszukiwanie danych, 

siedliska środowisk, potencjał krajobrazowy w zakresie szerzenia gatunków i inne dostępne 

informacje. Rezultatem projektu jest mapa Republiki Czeskiej, która określa przejścia tych obszarów 

przez czeską przestrzeń. Zachodnia część niezagospodarowanego terytorium Hlinky jest opisana, jako 

znaczące terytorium istotne dla migracji. Duża część tego obszaru jest obecnie ogrodzona i 

przedstawia oborę dla danieli. W obszarze istotnym dla migracji zaprojektowano obszary zabudowane 

elektrowni wiatrowych, które nie będą ogrodzone. Można, zatem założyć, że nie zagraża to 

przepuszczalności terytorium dla europejskiego łosia, rysia, wilka i niedźwiedzia brunatnego. 

 

DZIAŁANIA PRZECIWEROZYJNE I PRZECIWPOWODZIOWE, CIEKI WODNE I 

OBSZARY  

Rozpatrywany obszar należy do podstawowego basenu hydrogeologicznego Odry. Głównym odbiorcą 

wód powierzchniowych w Hlince jest Sádecký potok (ID - 10101386), którym zarządza Povodí Odry, 

s.p. Przepływa przez niezagospodarowaną część terytorium wsi, na północnym zachodzie stanowi 

część granicy państwowej z Polską, a następnie na długości około 1700 m przechodzi do Polski i 

wraca na teren Pavlovického rybníka I. Cała długość przepływu przez terytorium wsi jest częścią 

biocentrów i biokorytarzy USES. W zabudowie wsi bezimienny ciek (ID - 10213793), który jest niżej 

na cieku zregulowany - w związku z tym doszło do zmiany wspólnej granicy miejscowości Hlinka i 

Osobłoga - i jest prawobrzeżnym dopływem Prudnika. Nie występują powodzie na ciekach wodnych, 

które mogłyby spowodować uszkodzenie mienia. Na danym obszarze dorzecza Górnej Odry na lata 

2016–2021 nie proponuje się żadnych środków ochrony przeciwpowodziowej ani innych planów 

inwestycyjnych i szczególnych środków mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wód. Koryta 
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cieku wodnego nie mogą być rurociągowane, wszelkie modyfikacje cieku wodnego muszą spełniać 

wymóg utrzymania naturalnego przepływu. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych konieczne jest 

utrzymanie wolnej strefy obszaru w odległości, co najmniej 6 m od krawędzi brzegu, co umożliwi 

dostęp do cieków podczas konserwacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 71/2003 Dz. U., w 

brzmieniu nr 169/2006 Dz. U., określa się wody powierzchniowe nadające się do życia i rozmnażania 

rodzimych ryb i innych zwierząt wodnych. W Hlince nie ma żadnych wyznaczonych rodzajów wód 

(łososiowatych lub karpiowatych) ani żadnych wymagań redukcji zanieczyszczeń dla wyżej 

wymienionych wód. Terytorium wsi nie należy do wrażliwych obszarów wymienionych w Rządowym 

Rozporządzeniu nr 103/2003 Dz. U. W północno-wschodnim skraju wsi znajduje się staw zwany 

Pavlovický 1, który został odnowiony w latach 50. XX wieku. Dziś jest to rezerwat przyrody (część 

obszaru naturalnego P), należy do znaczącego obszaru Europejskiego Osoblažský výběžek i 

jednocześnie jest lokalnym biocentrum nr 2 USES. Na południe od bezimiennego strumienia jest 

zasilany mniejszy staw, który jest częścią lokalnego biokorytarza USES. W zachodniej części wioski, 

w środku obory, wybudowano trzy stawy Sadeckim potoku, do pojenia zwierząt (nieuwzględnione w 

aktualnej mapie katastralnej). Na głównym rysunku I-2. są oznaczone, jako obszary W - obszary 

wodne i gospodarki wodnej. Inne cieki wodne i obszary są częścią obszarów o różnych 

zastosowaniach, w których się znajdują (więcej szczegółów w rozdziale e7). 

W krajobrazie intensywnie wykorzystywany rolno - głównie Z tereny rolnicze, ale również w innych 

obszarach niezabudowanych gruntów - wspierane są środki zapobiegające erozji (patrz I.1 rozdział f.): 

zalesianie, tworzenie stałych łąk, tworzenie i przywracanie miedzy, alei i alejek. Ich działanie w 

krajobrazie jest wielozadaniowe: 

 ochrona przed spłukiwaniem gleby, nawozów i zanieczyszczeń do cieków wodnych 

 ochrona istniejących ram stabilności ekologicznej, zwiększenie udziału bardziej stabilnych 

ekologicznie obszarów w krajobrazie (trwałe użytki zielone są bardziej stabilne ekologicznie niż 

grunty orne) 

 tworzenie schronień dla zwierząt 

 ochrona brzegów rzek przed erozją  

 funkcja kształtowania krajobrazu i estetyka 

 zmniejszenie przepływu powierzchniowych w krajobrazie 

 kierowanie spływów powierzchniowych podczas ulewnych dreszczów do profilu glebowego 

 

Niektóre obszary zboczy lub dolin są zaprojektowane w ZP na użytki zielone, z występowaniem złej 

jakości gruntów rolnych, którym towarzyszą obszary proponowane do zalesienia, a przede wszystkim 

jako strefa ochronna rezerwatu przyrody Velký Pavlovický rybník. Zalesianie jest specjalnie 

zaprojektowane w trzech lokalizacjach z ubogimi gruntami rolnymi. Proponowane środki 

przeciwdziałające erozji będą również wspierane przez proponowane niefunkcjonalną część USES na 

rolniczych - głównie gruntach ornych. W korytarzach infrastruktury transportowej i technicznej dla 

wybranych dróg lokalnych i użytkowych (K7 do K12) proponowana jest również towarzyszącą zieleń, 

alejki i drzewostany (patrz tabela w rozdziale g). Inne środki przeciwdziałające erozji mogą być 

wdrażane w razie potrzeby, a także w innych miejscach na obszarach niezagospodarowanych (patrz 

rozdział f. części tekstu I.1.) zgodnie z planem wspólnych wyposażenia kompleksowej konsolidacji 

gruntów.  

 

TERYTORIALNY SYSTEM STABILNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

Celem USES jest zapewnienie przetrwania pierwotnych naturalnych grup organizmów w ich 
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typowych (reprezentatywnych) siedliskach oraz w warunkach krajobrazu kulturowego. Realizacja tego 

systemu ma na celu zapewnienie trwałego istnienia i reprodukcji typowych rdzennych lub prawie 

naturalnych społeczności, które są w stanie utrzymać swój stan w warunkach niepokojących wpływów 

cywilizacji i powrócić do swojego pierwotnego stanu bez znacznego wkładu energii. Funkcja ta ma 

być zapewniona przez sieci USES ważnych ekologicznie części krajobrazu, które są celowo 

rozmieszczane na podstawie warunków funkcjonalnych i przestrzennych oraz reprezentacji krajobrazu 

typowych siedlisk w postaci biocentrów o określonych parametrach wielkości i jakości połączonych 

ze sobą biokorytarzami. Mają one także określone parametry rozmiaru i jakości. Połączenie 

międzysystemowe zapewnia ogólne warunki migracji organizmów w podobnych warunkach życia. 

Podobne warunki naturalne wyróżniają grupy typów geobiocenów (STG patrz tabela na końcu 

rozdziału). 

Terytorialny system stabilności ekologicznej określony w planie zagospodarowania przestrzennego ma 

dwa podstawowe elementy - biocentra i biokorytarze: 

Biocentrum jest częścią krajobrazu, który ze względu na swój rozmiar i stan warunków ekologicznych 

pozwala na długotrwałe (tak długo, jak to możliwe) występowanie gatunków lub zbiorowisk rodzimej 

flory i fauny oraz źródeł ich genów. 

Biokorytarz jest częścią krajobrazu, który łączy biocentra ze sobą w sposób umożliwiający migrację 

organizmów. (Termin „migracja” obejmuje nie tylko przemieszczanie się zwierząt, przemieszczanie 

się części roślin zdolnych do przekształcenia się w nową roślinę, ale także wymianę informacji 

genetycznej w populacji, przenoszenie pyłku, zarazków zwierzęcych itp.) 

Element interakcji jest elementem wegetacyjnym w krajobrazie (głównie rolniczym), głównie o 

mniejszym rozmiarze, który uzupełnia podstawowe elementy USES - biocentra i biokorytarze - i 

wzmacnia ich funkcję. Są to miedze, roślinność brzegowa, roślinność krzewów, wzdłuż torów 

kolejowych i nasypów, zbiorowiska leśne na terenach nieleśnych itp. Elementy interakcji mogą być 

ważnymi elementami kształtującymi krajobraz, mogą pomóc w zmniejszeniu spływu 

powierzchniowych opadów, zwiększyć ilość małej zwierzyny w krajobrazie podkreślając ważne 

miejsca w okolicy. W planie zagospodarowania przestrzennego elementy interakcji są w większości 

częścią obszaru mieszanego obszaru niezabudowanego - S, w Hlince i tereny N - zieleń krajobrazowa 

lecz nie jest specjalnie zaprojektowana. Hierarchiczny podział USES. Zgodnie z ich znaczeniem 

biocentra i biokorytarze są podzielone na ponadregionalne, regionalne i lokalne. Części niższych 

poziomów hierarchicznych stają się wszystkie elementy składowe w wyższy poziomy hierarchiczne. 

 

ROZMIARY ELEMENTÓW SKŁADOWYCH USES 

Warunki minimalizacji elementów USES zostały tylko częściowo wykorzystane w rozgraniczeniu w 

planie zagospodarowania przestrzennego Hlinki. W miejscach, gdzie nie ma odpowiednich stanowisk i 

zbiorowisk, aby zapewnić funkcjonowanie biokorytarza lub biocentrum, wytyczono granice w taki 

sposób, aby zbliżyć się do minimalnych parametrów w odniesieniu do celowego podziału krajobrazu. 

Bardziej precyzyjna definicja będzie przedmiotem bardziej szczegółowej dokumentacji projektowej 

lub wstępnej. 

Znacznie większe obszary biocentrów i szerokości biokorytarzy są zdefiniowane w lasach (łatwiej 

określić w planach gospodarki leśnej, systemach gospodarki leśnej) oraz na obszarach o odpowiednich 

stanowiskach i zbiorowiskach. 

W rozpatrywanym obszarze Hlinki zdefiniowano tylko elementy regionalnych i miejscowyc 

(lokalnych) poziomów USES, dla których minimalne parametry są następujące: 

• lokalne biocentra - minimalna powierzchnia 3 ha, aby obszar z odpowiednim środowiskiem leśnym 

wynosił min. 1 hektar (szerokość ekotonu około 40 m), co oznacza, że okrągły kształt jest idealny 
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dla minimalnej powierzchni; 

• lokalny biokorytarz - maksymalna długość wynosi 2000 m i minimalna szerokość 15 m, możliwość 

przerwania jest na 15 m; 

• biocentrum regionalne - wielkość wpływa na metodę gospodarki leśnej, minimum wynosi 30-60 ha 

• regionalny biokorytarz - maksymalna długość prostego biokorytarza (między dwoma wstawionymi 

lokalnymi biocentrami) wynosi 700 m, maksymalna długość biokorytarza (między dwoma 

regionalnymi biocentrami) wynosi 8 km. Przerwanie bez lasu jest możliwe do 150 m, pod 

warunkiem, że biokorytarz będzie kontynuował w lokalnych parametrach. 

• elementy interakcji - bez określonych parametrów - nie są zdefiniowane w planie 

zagospodarowania przestrzennego (patrz wyżej) 

Dalsze uszczegółowienie elementów USES (z możliwością rozszerzenia lub zmniejszenia do 

minimalnych parametrów) zostanie przeprowadzone przy włączaniu USES do planu zarządzania 

lasami (LHP) lub programu leśnego. Elementy terytorialnego systemu stabilności ekologicznej w 

lasach powinny być wyznaczone przez granice trwałego rozdzielenia lasów lub przez działki lub inne 

linie, wzdłuż których można prowadzić stałe rozdzielenie lasów. Na gruntach rolnych definicja 

elementów USES może być określona lub zmodyfikowana w ramach złożonej konsolidacji gruntów, 

zawsze w odniesieniu do parametrów przestrzennych dla zdefiniowania USES lub w ramach bardziej 

szczegółowego rozwiązania projektu. 

 

DELIMITACJA TERYTORIALNEGO SYSTEMU STABILNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

KRAJOBRAZU NA TERENIE WSI HLINKI 

Podstawowym typem docelowym elementów USES jest las, zbiorowiska leśne, cieki wodne i obszary 

(Velký Pavlovický rybník), roślinność na brzegach rzek. 

Projekt definicji USES w planie zagospodarowania przestrzennego opiera się na opracowanym USES 

w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego Hlinki oraz na ważnych lub opracowanych 

planach zagospodarowania przestrzennego okolicznych gmin. Na terenie Hlinki znajdują się części 

regionalnych biocentrów RBC105 Bor - Bouře (którego większa część znajduje się w sąsiedniej 

miejscowości Dívčí Hrad) i RBC 192 - Osoblažský les (przeważna większość znajduje się w 

sąsiedniej Osobłodze). Regionalny biokorytarz RBK 503, który łączy dwa RBC, biegnie wzdłuż 

granicy miejscowości Dívčí Hrad i Hlinka. 

Specyfikację tras biokorytarzy i granic biocentrum sporządzono zgodnie z mapami katastralnymi, 

uściślenie odbywa się zgodnie z granicami działek lub zgodnie z istniejącymi stanowiskami według 

ortofotomapy i zdjęć lotniczych. Związek z planami terytorialnymi okolicznych gmin był 

koordynowany z ZP Dívčí Hrad i ZP miejscowości Osobłoga. Delimitacja elementów regionalnych 

była skoordynowana z ZÚR MSK, wnioskiem 1 aktualizacji ZÚR oraz analizą terytorialną USES 

MSK (patrz lista dokumentów) 

 

Następujące elementy regionalne USES lub ich części występują na terytorium Hlinki: 

RBC 105 Bor - Bouře jest zdefiniowana w środku obory danieli, jej główna część należy do terenu 

Dívčí Hrad. Składnik runa leśnego, który jest podstawą rozwoju prawie naturalnej biocenozy, jest pod 

silnym wpływem profesjonalnej hodowli. RBC jest zatem zdefiniowane w ZÚR MSK (i jego 

aktualizacji nr 1) oraz w badaniu terytorialnym USES MSK - zostaje zatem przejęta do ZP Hlinki. 

RBC należy do bioregionu Krnów, jest zdominowany przez lasy dębowe i lasy dębowo-grabowe i jest 

w większości funkcjonalny. RBK 503 łączy RBC 105 i RBC 192 z Osoblažský les. W ZÚR MSK jest 

podłączony do RBC 105 na terenie Dívčí Hrad, a jego całkowita długość wynosi 1914m. Terytorialne 
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badanie USES MSK wskazuje również na jego połączenie w obszarze Hlinki, co skraca długość 

prostego RBK między wstawionym lokalnym biocentrum 308 i RBC 105 do maksymalnej możliwej 

długości 700m. Ze zdjęcia lotniczego jasno wynika, że RBK tworzą zbiorowiska leśne na gruntach 

nieleśnych w wymienionym odcinku i są w większości funkcjonalne. LBC 308 - większość 

włożonego lokalnego biocentrum, jak również większość prostych RBK opartych na RBC 105 jest 

zdefiniowana w ZP Dívčí Hrad. W obszarze Hlinki, LBC i RBK łączy, tylko część LBC jest 

nieznacznie wydłużona tak, że długość pojedynczego odcinka RBK prowadzącego do RBC 192 

Osoblažský les nie przekracza 700m. Przeciwnie, ta część RBK jest w dużej mierze niefunkcjonalna, 

nie istnieje, będzie musiała zostać ustanowiona (grunty orne 3 klasy ochrony). Wzdłuż wspólnej 

granicy Hlinki - Dívčí Hrad, RBK 503 ma szerokość 40m. RBC 192 Osoblažský les, do którego jest 

podłączony RBK 503, wpływa do obszaru Hlinki tylko nieznacznie, większość należy do obszaru 

Osobłogi. RBC należy do bioregionu Opawy. RBC są zdominowane przez lasy mieszane i lasy 

liściaste (48%), lasy dębowe i dębowo-grabowe (40%), głównie funkcjonalne. 

 

Autor ogólnego planu lokalnej USES miejscowości regionu Osobłogi, który był podstawą do 

określenia USES w Planie zagospodarowania przestrzennego Hlinki, jest RNDr. RNDr. Leo Bureš. 

Definicja ta (wraz ze specyfikacją) przejęta została do wniosku ZP Hlinki. 

 

Z wstawionego LBC 308 w RBK 503 wywodzi się lokalny biokorytarz łączy LBC 13, LBC 5 i LBC 

2 z Velký Pavlovický rybník. Większa część przechodzi przez Sádecký potok, który tworzy granicę z 

Polską o długości ponad kilometra. W tej sekcji LBK współpracują również roślinność brzegowa 

Sadeckiego potoku na terenie Polski. Aż do miejsca, w którym Sádecký potok opuszcza Republikę 

Czeską, zachowane zostało pierwotne, z ZP miejscowości przyjęte (tylko uściślone) rozdzielenie LBC 

13 i biokorytarza, która w dużej mierze składa się z pierwotnie zachowanych zbiorowisk leśnych i 

drzewostanów. Konieczne będzie utworzenie kolejnego odcinka LBK wzdłuż granicy państwowej 

przez LBC 5 do LBC 2 Velký Pavlovický rybník - obecnie jest to głównie gleba rolnicza. LBC 5 jest 

zdefiniowany w minimalnym stopniu, LBK jest zdefiniowany w proponowanych odcinkach na 

szerokości 20-25 m, w tym trawiastym pasem o szerokości 5-10 m między gruntami ornymi a 

zbiorowiskiem leśnym biokorytarza. 

Z funkcjonalnego LBC 2 wychodzi lokalny biokorytarz łączący LBC Velký Pavlovický rybník wzdłuż 

bezimiennych cieków wodnych do LBC 8 (częściowo położonego na obszarze Osobłogi) i od niego 

wzdłuż granicy z Osobłogą do potoku Lesný i dalej do RBC 192 w Osobłodze. LBC 2 i część LBK 

wychodząca z niego są ograniczone granicą pomnika przyrody Osoblažský výběžek (także EVL 

Osoblažský výběžek). LBC 8 i LBK wychodzące z niego znajdują się na terenie Hlinki 

niefunkcjonalnej, obecnie grunty orne. Elementy USES wzdłuż granicy z Osobłogą są skoordynowane 

z definicją USES w ZP miejscowości Osobłoga. Przegląd elementów USES w Hlince - patrz tabela na 

końcu rozdziału. 

 

ZARZĄDZANIE NA TERYTORIUM OKREŚLONYM DLA USES - BIOCENTRA I 

BIOKORYTARZE 

Docelowymi ternami USES powinny być lasy o przeważnie potencjalnie naturalnych ekosystemach, 

bardziej szczegółowym podziale, według grupy typów geobiocenów (STG). Jest to terytorium, na 

które wpływa rolnictwo ludzkie, dlatego trudniej jest określić gatunki kulminacyjne w danych 

warunkach. Dlatego, aby wdrożyć USES, konieczne jest zastosowanie szerszej struktury drzew 

określonej bardziej szczegółowo w projektach USES w zależności od składu gatunkowego 

drzewostanów, map glebowych i rzeczywistego wpływu cywilizacji na tym obszarze, w tym 
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krajowych gatunków krzewów i runa leśnego. 

Gospodarka w leśnych biokorytarzach zaprojektowanych poza terenem leśnym i w roślinności 

brzegów wzdłuż strumieni wynika głównie z ich małej szerokości, dlatego też należy liczyć na 

naturalną odbudowę, lub poprzez wybór indywidualny lub grupowy. W obszarach, w których do tej 

pory brakuje biocentrów i korytarzy, konieczne jest zapewnienie takiego zarządzania, które nie 

pogorszyłoby istniejącej sytuacji, tj.: że na terenach określonych dla USES nie jest możliwe 

zbudowanie stałych budynków, trwałych użytków zielonych zamienić na grunty orne, usuwać 

zadrzewienia lub pojedyncze drzewa itp. Dopuszczalne są tylko te interwencje gospodarcze, które 

mają naturalną poprawę stanu istniejącego (np. utworzenie stałych gruntów trawiastych z gruntu 

ornego, sadzenie drzewostanów wzdłuż brzegów, zalesianie) i przerzedzanie roślinności w celu 

osiągnięcia do prawie połączonych drzewostanów i linii o wysokich koronach drzew. 

 

KOLIZJE I BARIERY ELEMENTÓW USES  

Kolizje, które tworzą bariery w ciągłym systemie elementów USES dla ruchu organizmów, można 

scharakteryzować, jako bariery półprzepuszczalne na terytorium miejscowości. Przerwanie 

biokorytarzy przez drogi lub obszary zabudowane nie są tutaj szerokie, co pomaga rozprzestrzenić 

gatunki związane z otwartymi siedliskami. 

Podczas przecinania się napowietrznych linii energetycznych pożądane jest pozostawienie wzrostu 

drzew na maksymalnej dopuszczalnej wysokości, przecinanie się z lokalnymi drogami nie tworzy 

znaczącej bariery. 

Wyjaśnienie tabeli na końcu rozdziału: 

• Region biogeograficzny (bioregion) jest oddzielną jednostką biogeograficznego podziału 

krajobrazu na poziomie regionalnym, jest wewnętrznie zróżnicowany, składa się z biochor. 

• Biochora to typologiczna jednostka biogeograficznego podziału krajobrazu w bioregionie, 

charakteryzująca się typowym układem różnych kombinacji typów geobiocenu (STG). 

RBC regionalny biocentrum, RBK regionalny biokorytarz 

LBC lokalne biocentrum, LBK lokalny biokorytarz  

• STG - grupa typów geobiocenu (kod wskazuje przede wszystkim etap wegetacji, litera wskazuje 

żyzność siedliska (A - kwaśne, B – średnio żyzne, C - bogaty w azot, D - bogaty w wapń i ich 

kombinacje), ostatnia cyfra wskazuje wilgotność (1 - suche do 5 - mokre) 

 

REKREACJA I TURYSTYKA 

Możliwości rozwoju rekreacji i turystyki we wsi są minimalne, raczej lokalne. Nieoznakowane trasy 

rowerowe narysowane na mapie rowerowej wydanej przez wieś przechodzą ulicami Hlinki. Łączą 

Hlinkę z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi w najbliższej i oddalonej okolicy: 

Bohušov rybník -  Osoblaha - Rylovka - Hlinka - Dívčí Hrad;  

Osoblaha - Rylovka - Slezské Pavlovice. 

Ciekawostki turystyczne we wsi to kościół św. Walentyna, rezerwat przyrody Velký Pavlovický rybník 

i pomnik przyrody Osoblažský výběžek, które przechodzą do sąsiedniej miejscowości Slezske 

Pavlovice. W obszarze zabudowanym wsi możliwe jest utworzenie obiektów noclegowych i 

gastronomicznych, prowadzenie agroturystyki. W planie zagospodarowania przestrzennego proponuje 

się wieżę widokową jako zamiar wsi (korytarz K8) i miejsce dla mało wymagającego wypoczynku 

indywidualnego związanego z ogrodnictwem, sadownictwem (obszar pod zabudowę Z3). 
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e6) UZASADNIENIE TERENÓW Z INNYM SPOSOBEM WYKORZYSTANIA 

 

Niektóre obszary o różnych zastosowaniach są zdefiniowane w ZP Hlinki, których oznaczenie i cel 

wykorzystania nie jest określony w obszarach określonych w §4 do §19 Rozporządzenia nr 501/2006 

Dz. U., w sprawie ogólnych wymagań dotyczących użytkowania gruntów i było ich zdefiniowanie 

było celowe: 

• obszary zielonego obszaru ZZ są definiowane oddzielnie, ponieważ na terenie zabudowanym 

znajdują się oddzielne obszary niezabudowane - łąki, ogrody i inne użytki rolne lub zieleń. 

Jednocześnie obszary te nie mają charakteru zieleni publicznej i z różnych powodów nie nadają się 

pod zabudowę. Treści funkcjonalnej najbardziej odpowiadałyby obszarom mieszanego 

niezagospodarowanego terytorium S, do którego z powodu położenia wewnątrz obszaru 

zabudowanego nie można przyporządkować. 

• Krajobrazowe tereny zieleni N to obszary zbiorowisk leśnych - zielona roślinność - na terenach 

nieleśnych. Nie zostały one włączone na tereny mieszanych terenów niezabudowanych, ponieważ w 

rolniczo intensywnie uprawianym krajobrazie Hlinki występuje niewielkie ukształtowanie terenu i 

można je „utracić” na dużych polach użytków rolnych (ponieważ zniknął „inny obszar” na Šibeničním 

vrchu). Warunek wyjęcia terenu krajobrazowej zieleni są wyznaczone tak, aby pozostały zachowane.   

 

e7) WARUNKI KORZYSTANIA Z OBSZARÓW O RÓŻNYM SPOSOBIE 

WYKORZYSTANIA, OBJAŚNIENIE POJĘĆ  

 

W § 3 ustęp (4) Rozporządzenia nr 501/2006 Dz. U., Stwierdza się, że w odniesieniu do szczególnych 

warunków i charakteru terytorium, obszary o różnych zastosowaniach mogą być dalej podzielone. W 

ZP Hlinki zostały zdefiniowane następująco: 

• tereny zagospodarowania publicznego – cmentarz OH, udogodnienia obywatelskie - sport OS, 

udogodnienia obywatelskie OV, 

są zdefiniowane oddzielnie dla ich wąsko rozumianej możliwości zastosowania (wykorzystanie 

jednofunkcyjne). Teren cmentarza służą i będzie służyć wyłącznie pochówkom, tereny sportowe będą 

służyć głównie dla obiektów sportowych. Zdefiniowane obszary udogodnień obywatelskich w Hlince 

to długoterminowe ustabilizowane obiekty infrastruktury publicznej (urząd wiejski) lub obiekty 

kulturalne (dom kultury). Inne obszary udogodnień obywatelskich są tak małe, że nie można ich 

rozgraniczyć na skali rysunku ZP (kościół, remiza strażacka). W terenie mieszanym zamieszkania SB i 

terenie OV można budować kolejne udogodnienia obywatelskie, oprócz cmentarzy i boisk o dużych 

rozmiarach. Włączenie wszystkich tych obszarów w jeden obszar udogodnień obywatelskich OV 

osłabiłoby możliwości informacyjne planu zagospodarowania przestrzennego. 

• obszary przestrzeni publicznych - publiczne tereny zielone PZ definiowane są jako jedyne obszary 

przestrzeni publicznych we wniosku ZP Hlinki. Zgodnie z § 34 ustawy nr 128/2000 Dz. U., O 

miejscowościach są przestrzeniami publicznymi „…wszystkie place, ulice, targowiska, chodniki, 

zieleń publiczna i parki….. służące do ogólnego użytku…”. Hlinka nie ma placu ani placu wiejskiego. 

Drogi lokalne obsługujące obszar zabudowany są uwzględnione w obszarze DK - infrastruktura 

transportowa - wybrane drogi lokalne (patrz poniżej). 

• obszary produkcji i magazynowania - rolnicze VZ są definiowane osobno, ponieważ ich głównym 

sposobem wykorzystywania jest hodowli zwierząt gospodarskich na dużą skalę. Na pozostałych 

terenach do produkcji i magazynowania VS jest dozwolone warunkowo. 

• obszary produkcji i magazynowania - elektrownie wiatrowe VE. Warunki dla korzystania z terenu, 
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rozmieszczenie przestrzenne i ochrona charakteru krajobrazu wynikają z konkretnego rodzaju 

zastosowanego - wielkości elektrowni wiatrowej, która określa wymagany obszar dla jej eksploatacji i 

utrzymania oraz szerokość dróg dojazdowych. 

• Obszary infrastruktury transportowej - wybrane drogi DK. Obszary infrastruktury transportowej - 

wybrane drogi są zdefiniowane dla istniejących lokalnych i celowych dróg w Hlince, które są 

długoterminowo ustabilizowane terytorialnie i ważne dla systemu obsługi ruchu drogowego wsi. 

Możliwe są ich regulacje kierunkowe i szerokości - dopuszczają to wszystkie obszary terenu 

zabudowanego i niezabudowanego. Proponowane drogi lokalne i specjalnego przeznaczenia w 

wymaganym zadaniu ZP będą realizowane w korytarzach infrastruktury transportowej i technicznej K 

(patrz II.1.-  rozdział e4, rozdział g + tabele). 

 

Warunki dla korzystania z obszarów o różnych zastosowaniach są ustalone w taki sposób, że poprzez 

ich spełnienie realizowana jest proponowana koncepcja urbanistyczna i układ krajobrazu. 

 Obszar zabudowany składa się z terenu zabudowanego wsi, terenów pod zabudowę i terenów pod  

przebudowę. 

 Obszar niezabudowany (otwarty krajobraz) obejmuje obszary, które nie są przeznaczone pod 

zabudowę lub tylko ograniczone w wymienionych przypadkach.  

 Jako przewarzające (główne) wykorzystanie to warunki i zastosowania dominujące na danym 

obszarze nazywane pod względem wykorzystania obszarów o różnych zastosowaniach. 

 Jako dopuszczalne wykorzystanie to wymienione cele i sposób wykorzystania, które są 

odpowiednie i możliwe dla danego obszaru, ale nie dominują w tym obszarze. 

 Za warunkowo możliwe wykorzystanie są uważane cele i sposób wykorzystania, których 

lokalizacja musi być zawsze oceniana indywidualnie pod kątem zgodności z główną i dominującą 

funkcją obszaru pod względem możliwych negatywnych oddziaływań na otoczenie, pod względem 

ich wpływu na architektoniczno-urbanistyczne wartości terytorium, na charakter krajobrazu itp. 

Ponadto, cele i sposób użytkowania, które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu określonego 

warunku. 

 Niedopuszczalne zastosowania obejmują cele i sposób użycia, które nie mogą być umieszczone 

na danym obszarze w czasie trwania planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Dopuszczalność umieszczania gruntów budynków, urządzeń i terenów również podlega na ich 

zmiany.  

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ i terminów użytych w warunkach korzystania z obszarów w rozdz. f) części 

tekstu I.1: 

• Definicja pojęcia dobrobyt zamieszkiwania opiera się z wyroku sygn. akt 2As 44/2005 – 116 

Najwyższego Sądu Administracyjnego, jako „podsumowanie czynników i wpływów, które 

przyczyniają się do uczynienia mieszkania zdrowym i odpowiednim dla wszystkich kategorii 

użytkowników lub do stworzenia odpowiedniej atmosfery spokojnego życia; w szczególności 

jakość poszczególnych elementów środowiska, takich jak niski poziom hałasu (z transportu, 

produkcji, obiektów rozrywkowych, prac budowlanych i innych), czystość powietrza, 

odpowiednia ilość zieleni, niska emisja zapachów i kurzu, słońce itp.; następnie bada 

intensywność zakłóceń poszczególnych czynników i ich konsekwencji, czyli obiektywnie 

istniejący zestaw czynników i wpływów, które są rozpatrywane indywidualnie i wszystkie w 

kontekście.” Oznacza to, że rozmieszczenie budynków w postępowaniu dotyczącym 

zagospodarowania przestrzennego analizuje i ocenia możliwe zakłócenia, a także proponuje się 
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intensywność zakłóceń dobrobytu a w pozwoleniach na budowę są zaprojektowane środki, aby 

wyeliminować te negatywne skutki. Zmiany na terytorium, które mogłyby zakłócić dobrostan 

mieszkań, muszą być oznaczone w ZP jako warunkowo dopuszczalne. 

• Maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowań w poszczególnych obszarach o różnym 

wykorzystaniu jest ustalona w taki sposób, aby utrzymać istniejącą skalę zabudowy wsi. Zwykle 

określa się, jako wysokość domu rodzinnego z dwoma piętrami naziemnymi z poddaszem. 

• Warunki przestrzennego układu w niektórych obszarach nie są określone: 

  - w obszarze udogodnień obywatelskich - cmentarze OH, nie oczekuje się działalności 

budowlanej. Rozmiar wszelkich konstrukcji będzie zależał od potrzeb pogrzebowych lub potrzeb 

kościoła. 

  - na terenach zieleni krajobrazowej zakłada się tylko małe budynki gospodarcze (ambony, 

karmniki). 

  - na terenach gospodarki wodnej i wodnej nie przewiduje się budynków, których wysokość 

musiałaby być regulowana. 

• Duże boisko - to boisko o powierzchni ponad 1000 m
2
. 

• Plac zabaw - zdefiniowany obszar do swobodnego poruszania się i gry dla dzieci wyposażone w 

obiekty nieruchome (piaskownice, huśtawki, itp.). Plac zabaw może być ogrodzony. 

• Usługi, rzemiosła i handel mogą być prowadzone na terenach budynków w celu umieszczenia 

ich w budynkach dla działalności gospodarczej, nie obniżają jakości środowiska i dobrostan 

mieszkań. 

• Drobna produkcja, usługi produkcyjne - małe przedsiębiorstwa, które wymagają oddzielnej 

konstrukcji do produkcji, ale mogą stanowić część obszaru mieszkalnego, jeśli nie obniżają 

jakości środowiska. 

• Produkcja, magazynowanie, produkcja rolna - wymagające budynki do produkcji i 

magazynowania, budynki dla rolnictwa. Nie mogą być częścią terenu mieszkalnego. 

• Hodowla zwierząt na dużą skalę - wymaga oddzielnych budynków gospodarskich do hodowli 

zwierząt gospodarskich, które nie mogą być częścią mieszanych obszarów mieszkalnych. 

• Hodowla zwierząt na małą skalę - prowadzona jest w budynku dla działalności gospodarczej, 

który może znajdować się w mieszanych obszarach mieszkaniowych SB, ale nie może obniżać 

dobrostan mieszkań. 

• Infrastruktura techniczna dozwolona w obszarze zabudowanym, oprócz sieci wodociągowej, 

kanalizacji, linii kablowych niskiego napięcia i stacji transformatorowych, oznacza również 

oczyszczalnie ścieków komunalnych lub zbiorczych (np. dla budynków mieszkalnych) i inne 

urządzenia służące potrzebom obszaru zabudowanego miejscowości. 

 

e 8) BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ŚRODKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W planie zagospodarowania przestrzennego Hlinki nie ma wyznaczonych budynków użyteczności 

publicznej ani obszarów sanitarnych, dla których prawa do gruntów i budynków mogą zostać 

wywłaszczone. 

Jako środki pożytku publicznego, dla których prawa do gruntów mogą być ograniczone lub 

wywłaszczone są w ZP zdefiniowane regionalne biocentra, regionalne biokorytarze i lokalne biocentra 

terytorialnego systemu stabilności ekologicznej. Regionalne biocentrum RBC 105 Bor - Bouře, 

regionalny biokorytarz RBK 503 i regionalne biocentrum RBC 192 Osoblažský les są zdefiniowane, 

jako środki pożytku publicznego w ZÚR MS, dlatego są objęte planem zagospodarowania 

przestrzennego Hlinki. 
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e 9) LIMITY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TERYTORIÓW, 

ingerencje DO limitów WYNIKAJĄCYCH Z ROZPATRYWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W rozpatrywanym terenie istnieją ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z przepisów 

prawnych i decyzji administracyjnych obowiązujących w czasie prac nad planem zagospodarowania 

przestrzennego. Są one naniesione do rysunku koordynacyjnego, jeśli są widoczne w skali 1: 5000 

(np. strefy ochrony lokalnych sieci infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej, kanalizacji, linii 

niskiego napięcia, kabli telefonicznych, itp. nie są narysowane ze względu na ich mały rozmiar). 

 

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWODAWSTWA I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

• strefa ochronna dróg III. kl. = 15 m od osi drogi poza obszarem zabudowanym miejscowości. 

Posiadacze limitów to drogi III/45726, III/45729; 

Zgodnie z ustawą nr 13/1997 Dz. U., o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami. 

• strefy ochronne dla linii energetycznych 

- linia napowietrzna NV 22 kV - 7 (10) m od zewnętrznego przewodu po obu stronach 

- strefa ochronna linii kablowej energii elektrycznej VN 22 kV, 1 m od kabla po obu stronach 

Zgodnie z ustawą nr 458/2000 Dz. U., w sprawie warunków działalności gospodarczej i wykonywania 

administracji państwowej w sektorach energetycznych oraz w sprawie zmian niektórych ustaw, z 

późniejszymi zmianami 

• nieruchome zabytki kultury 

10271/8-3828   teren kościoła św. Walentyna 

10271/8-3828/1  Kościół św. Walentyna 

10271/8-3828/2  Ukrzyżowanie (krzyż marmurowy) 

Zgodnie z ustawą 20/1987 Dz. U., w sprawie Państwowej Ochrony Zabytków z obowiązującym 

brzemieniu. 

• Rezerwat Przyrody Velký Pavlovický rybník – wielki Staw Pawłowicki 

   Ogłoszony Rozporządzeniem Rady Regionu Morawsko-Śląskiego nr 14/2013 w dniu 4.6.2013 r., ze 

skutkiem od 27.7.2013 r. 

• Pomnik Przyrody Osoblažský výběžek – cypel Osobłogi  

     Przepis prawny niezidentyfikowany. 

• Znaczący obszar Europejski Osoblažský výběžek C 208113460 

 Należy do europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000. Przekrywa się na pomnikiem 

przyrody Osoblažský výběžek i rezerwatem przyrody Velký Pavlovický rybník. 

• cieki wodne i strumienie zalewowe, stawy, lasy = są ważnymi cechami krajobrazu „zgodnie z 

prawem”. Grunty leśne prowadzone w ten sposób w księdze wieczystej, grunty prowadzone, jako 

obszary wodne zgodnie z rejestrem gruntów lub uzupełniane przez ÚAP. 

Zgodnie z ustawą ČNR nr 114/1992 Dz. U., w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu, z późniejszymi 

zmianami, i Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej nr 395/1992 Dz. U:, z 

późniejszymi zmianami. 

• strefa ochrony lasu 50 m od krawędzi gruntów leśnych 

Zgodnie z ustawą nr 289/1995 DZ. U., w sprawie lasów oraz zmiany i uzupełnienia niektórych 

ustaw z późniejszymi zmianami. 
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• strefa ochronna miejsca pochówku niezadeklarowana - 100 m od terenu cmentarza; 

Zgodnie z ustawą nr 256/2001 Dz. U. w sprawie usług pogrzebowych i zmian niektórych ustaw z 

późniejszymi zmianami. 

• strefa ochrona wiązki przekaźnika radiowego w zakresie około 30 m została powzięta z 

materiałów inwestora elektrowni wiatrowych. W ÚAP ORP Krnov nie została uwzględniona. 

• obszar zainteresowania Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej w zakresie zezwalania na 

następujące rodzaje budynków  

Zgodnie z § 175 ustawy nr 183/2006 Dz. U., możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę i zezwolenie 

na następujące budynki tylko na podstawie opinii Ministerstwa Obrony: 

budowa, przebudowa i naprawa sieci autostrad, dróg ekspresowych, dróg I., II. i III. klasy 

budowa i przebudowa linii kolejowych i ich obiektów 

budowa i przebudowa wszelkiego rodzaju lotnisk, w tym wyposażenia  

budowa linii VN i VVN 

budowa elektrowni wiatrowych 

budowa urządzeń radioelektronicznych (radiowych, radiolokacyjnych, radionawigacyjnych, 

telemetrycznych), w tym systemów antenowych i struktur wspierających (np. stacje bazowe…) 

budowa budynków i urządzeń wysokich 30 m lub więcej nad ziemią 

budowa zbiorników wodnych (tamy, stawy) 

budowa budynków tworzących dominanty w okolicy (np. wieże widokowe) 

 

INGERENCJE DO LIMITÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPATRYWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

• Obszar pod zabudowy Z3 leży w ÚAN II. ustawa nr 20/1987 Dz. U., w sprawie państwowej opieki 

nad zabytkami, z późniejszymi zmianami, zawiera przepisy zapewniające ochronę znalezisk 

archeologicznych podczas zmian na terytorium. 

• Cały rozpatrywany obszar znajduje się na terytorium MO ČR. Dla wymienionych budowli (patrz 

wyżej) możliwe jest wydanie UR lub SP tylko na podstawie opinii MO ČR. W ZP zostały 

zaproponowane budowle wymagające opinii: elektrownie wiatrowe, linie VN, wieża widokowa. 

 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z TERYTORIUM SĄ: 

• terytorium ze znaleziskami archeologicznymi I. i II. kategorii jest w Hlince znaleziskiem 

punktowym. ÚAN II-15-12-16/4 znajduje się w obszarze wiejskim Hlinki. Zgodnie z ustawą nr 

20/1987 Dz. U., w sprawie Państwowej Ochrony Zabytków w obowiązującym brzmieniu. 

• zabytki o znaczeniu lokalnym, cenne historycznie, architektonicznie budynki, krzyże, kaplice - 

zaznaczone na rysunku koordynacyjnym (więcej szczegółów w rozdziale e2). 

• ważne obszary migracji (patrz rozdział e5. Koncepcja struktury krajobrazu). 

• punkt obserwacji - jest to ostrzeżenie, że konieczne jest zachowanie widoku z tego miejsca na 

krajobraz (widok z wierzchołka 284 - miejsce „u kamieniołomu”). Proponowana jest tutaj wieża 

widokowa (patrz korytarz K8 dla wieży widokowej i drogi). 

• zieleń krajobrazu na rysunku koordynacyjnym jest oznaczona, jako obszar N - zieleń krajobrazu. 

Są to grupy dojrzałych drzew, gajów i lasów na terenach nieleśnych. Są one częściowo włączone 

do obszaru naturalnego, jeśli są częścią USES i / lub obszarów szczególnie chronionych. 

 

f) OCENA SKUTECZNEGO WYKORZYSTANIA ZABUDOWANEGO TERYTORIUM I 
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OCENA POTRZEBY OKREŚLENIA OBSZARÓW POD ZABUDOWY 

________________________________________________________________________________ 

Obszar mieszkaniowy Hlinki jest stosunkowo intensywnie zabudowany. Na wschodniej i południowej 

stronie obszaru SB mieszanej mieszkaniowej znajdują się oddzielne ogrody, inne obszary lub tereny 

domów i gospodarstw z dużymi ogrodami. Obszary te będzie również możliwe przeznaczyć pod 

zabudowę domów rodzinnych: znajdują się przy istniejących drogach lokalnych lub na proponowanej 

drodze (korytarz K11), możliwe będzie podłączenie ich do istniejącej sieci wodociągowej i 

proponowanej kanalizacji (patrz rysunek II-4) 

 na południe od boiska do piłki nożnej są odpowiednie grunty około 3 300 m
2
 

 na północ od Starego Dworu, między drogami lokalnymi są odpowiednie grunty około 4 800 m
2
 

 część ogrodów posiadłości gospodarczych w pobliżu proponowanej drogi lokalnej o powierzchni 

około 7800 m
2
 

  naprzeciwko remizy strażackiej znajduje się odpowiednia działka o powierzchni około 2400 m
2
 

Te około 1,8 ha powierzchni można uznać za odpowiednie do budowy nowych domów 

rodzinnych. Jest to około 12 RD na obszarze 1500m
2
 lub 15 RD na obszarze 1200m

2
. Do 2030 

r., potrzebne są grunty dla około 5 nowych domów rodzinnych (patrz rozdział e2, ustęp 

„mieszkania”). Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu 19 lat (1997-2015) zostały we wsi 

zrealizowane (uzyskane) 4 nowe mieszkania – w różnej formie nie tylko budowy domu 

rodzinnego - możliwe jest uznanie wyżej wymienionych obszarów zabudowy za 

wystarczające, chociaż nie wszystkie z nich będą natychmiast dostępne (prawa własności, 

potrzeba niezależnej drogi, rozbudowa sieci itp.). W głównym rysunku planu 

zagospodarowania przestrzennego nie zostały zakreślone. Z jednej strony nie wszystkie wolne 

przestrzenie w obszarze zabudowanym zostały zbadane, jak również zabudowa wszystkich 

wolnych miejsc nie jest konieczna w ZP. Zostały one przedstawione orientacyjnie na rysunku 

II-4. 

Obszary udogodnień obywatelskich (OV, OS) są ustabilizowane terytorialnie, ich rozszerzenie 

nie było wymagane. Konkretne wyposażenia udogodnień obywatelskich można stwarzać na 

miejscach mieszanych mieszkalnych SB. Na cmentarzu znajduje się teren pod zabudowę Z2 

dla zieleni publicznej PZ około 700m
2
. Powodem jest błędna definicja obszaru cmentarza w 

katastrze nieruchomości (patrz rozdz. e3). Dla obszarów produkcji i magazynowania (VZ, VS) 

nie było konieczne definiowanie obszarów pod zabudowy. Istniejące zakłady produkcji rolnej 

mają wystarczające rezerwy na ewentualne przedłużenia lub nadają się do przebudowę, jako 

„Stary Dwór” w Hlince i niewykorzystane areał w Rylovce. Obszar pod zabudowy Z3 dla 

rekreacji rodzinnej związany z ogrodnictwem, sadownictwem - jest zdefiniowany, jako zamiar 

wsi (więcej szczegółów patrz rozdz. e3, rozdz. g). 

 

g)  OCENA PRZEWIDYWANYCH KONSEKWENCJI PROPONOWANEGO 

ROZWIĄZANIA NA FUNDUSZU ROLNYM I TERENACH PRZEZNACZONYCH DO 

PEŁNIENIA FUNKCJI LASU 

II-3. Rysunek zakładanego zaboru funduszu gruntów, II-3.a) Wycięcie z rysunku zakładanej opcji 

zaboru funduszu gruntów Opcja 2, II-3.b) Wycięcie z rysunku zakładanego zaboru funduszu 

gruntów Opcja nr 3 

Ocena przewidywanych skutków proponowanego rozwiązania dla funduszu gruntów rolnych i 

gruntów przeznaczonych do pełnienia funkcji leśnych (zwanej dalej oceną zaboru gruntu) jest 

opracowana zgodnie z ustawą nr 334/1992 Dz. U., O ochronie funduszu gruntów rolnych, zmienioną 
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ustawą nr 231/1999 Dz. U., oraz ustawa nr 41/2015 Dz. U., Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska 

nr 13/1994 Dz. U., regulujące niektóre szczegóły ochrony funduszu gruntów rolnych, Instrukcja 

metodologiczna Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej (sygnatura: OOLP/1067/96) w sprawie 

zabierania gruntu z funduszu gruntów rolnych z 1.10.1996 r., z mocą od 1.1.1997 r., i ustawy nr 

289/1995 Dz. U., o lasach oraz o zmianach i uzupełnieniach do niektórych ustaw (ustawa o lasach). 

Uwzględniono także zalecenia metodyczne Departamentu Planowania Przestrzennego MMR oraz 

Departamentu Ochrony Podłoży i Środowiska Gleb MZP z sierpnia 2013 roku. Ocena zaboru gruntów 

służy władzom funduszu gruntów rolnych do oceny zakładanego zaboru gruntów rolnych w 

poszczególnych miejscach proponowanych do budowy. Ocena zaboru gruntów jest udokumentowana 

w uzasadnieniu planu zagospodarowania przestrzennego następującą częścią tekstową z załącznikiem 

do tabeli i na rysunku II-3. W całym rozpatrywanym terenie zostały zakreślone granice i kody 

przyjaznych dla ziemi jednostek ekologicznych i tereny odwodnione (przejęto z ÚAP). 

 

JAKOŚĆ GLEBY ROLNEJ 

Poszczególne rodzaje gruntów reprezentowane są w wiosce w następujący sposób: 

Typ gruntów ha % 

Całkowita powierzchnia 873,77  

Grunty rolne 693,14 79,3 

Grunty orne 664,30 95,8 

Uprawy chmielu - 0,0 

Winnice - 0,0 

Ogrody 6,99 1,0 

Sad owocowy - 0,0 

Trwałe użytki zielone 21,85 3,2 

Grunty leśne 102,55 11,7 

Powierzchnie wodne 29,79 3,4 

Obszar zabudowany i podwórza 5,57 0,6 

Pozostały obszar 42,72 4,9 

Grunty nierolnicze 180,63 20,7 

Źródło: ČSÚ, stan z dniem 31.12.2017 r. 

Całkowita powierzchnia Hlinki wynosi 874 ha. Grunty rolne stanowią znaczną część powierzchni wsi 

- 79%, tj. 693 ha, z czego dominują grunty orne, co stanowi we wsi 664 ha, co stanowi prawie 96% 

całkowitej powierzchni użytków rolnych. Grunty orne przeważają we wszystkich częściach wsi, 

trwałe użytki zielone występują we wsi jedynie do minimum, stanowią około 3% gruntów rolnych 

(mniej niż 22 ha) i występują na mniejszych obszarach, głównie w pobliżu cieków wodnych, a 

częściowo także na terenie zabudowanym wsi. Oprócz ogrodów na terenach zabudowanych, inne 

rodzaje gruntów rolnych nie są już obecne we wsi. Około 30% gruntów rolnych jest osuszanych, a 

główne instalacje odwadniające są odprowadzane do cieków wodnych. Lasy zajmują mniej niż 12% 

powierzchni wsi, grunty leśne znajdują się tylko w zachodniej części wsi. 

Podstawą ochrony funduszu gruntów rolnych w obszarze działań związanych z planowaniem 

przestrzennym są wyodrębnione jednostki ekologiczne gleby (BPEJ). Charakteryzuje je pięciocyfrowy 

kod numeryczny. Pierwsza cyfra kodu wyraża region klimatyczny - obszar o w przybliżeniu 

identycznych warunkach klimatycznych dla wzrostu i rozwoju upraw rolnych. Druga i trzecia cyfra 

kodu wyrażają główną jednostkę gleby (HPJ) - cel grupowania form gleby powiązanych właściwości, 
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które są określone przez genetyczny typ gleby, podtyp, substrat glebotwórczy, wielkość ziarna, 

głębokość gleby, stopień hydrom-orfizmu lub wyraźne nachylenie lub morfologię terenu i środki 

nawożenia. Czwarta cyfra kodu wyraża tworzenie powierzchni gruntów rolnych - nachylenie i 

odwrócenie do stron świata. Piąta cyfra kodu wyraża szkielet, co oznacza proporcję żwiru i kamienia 

w wierzchniej warstwie gleby do zawartości żwiru i kamienia na dnie 60 cm oraz głębokość gleby. 

Większość rozpatrywanego obszaru jest klasyfikowana zgodnie z kodem BPEJ w regionie 

klimatycznym 5 (MT2) - lekko ciepły, lekko wilgotny. Zachodnia część wsi wpada w obszar 

klimatyczny 6 (MT3) - lekko ciepły (do ciepłego), wilgotny. 

Charakterystyka głównych jednostek glebowych, które są znacząco reprezentowane w rozpatrywanym 

obszarze: 

11 - Modalne brązowe gleby, w tym gleby na okresowo wilgotnych terenach lessowych gleb i gliny 

solifluidowe, średnio ciężkie z cięższą spodnią częścią, bez szkieletu, z korzystnymi warunkami 

wilgotnościowymi 

14 - Modalne brązowe gleby, brązowe gleby szare, w tym gleby o słabo wilgotnych terenach 

lessowych gleb lub glebach nachylonych (poligeniczna) z wyraźną domieszką eolową, średnio ciężka 

z ciężką spodnią częścią, o korzystnych stosunkach wilgotności 

15 - Modalne brązowe gleby, brązowe gleby szare, w tym gleby o słabo wilgotnych terenach 

lessowych gleb na gliniastych zboczach z domieszką eolową, średnio do ciężkich, do średnich 

szkieletowych, o korzystnych stosunkach wilgotności tylko przy krótkotrwałym zwilżeniu 

26 – Gleby stałe znajdujące się na stałych skałach na łupkach, głównie średnio ciężkich do średnio-

szkieletowych, o korzystnym współczynniku wilgotności 

37 - Gleby stałe znajdujące się na stałych podłożach bez rozdzielczości, w podłożu o grubości 30 cm, 

lub z litą skałą, lekko do średniej szkieletowej, umiarkowanej do lekkiej w wierzchniej warstwie 

gleby, głównie suche, zależne od opadów deszczu 

43 - Brązowe gleby, w tym gleby na okresowo wilgotnych terenach lessowych gleb, średnio ciężkie, w 

spodzie i cięższe, bez szkieletu lub tylko z domieszką, podatne na zwilżenie  

46 – Brązowe gleby, w tym gleby na okresowo wilgotnych terenach lessowych gleb, na spadzistych 

(poligenicznych) glinach, średnio ciężkie, na spodzie i cięższe, bez szkieletu do średniego szkieletu, 

podatna na czasowe zwilżenie 

58 - Gleby w płaskim terenie na osadach nie wapiennych i wapiennych wzdłuż cieków wodnych, 

ewentualnie z podłożem teras, średnio ciężkie lub średnio ciężko lekkie, tylko nieznacznie 

szkieletowe, poziom wody poniżej 1 m, warunki wilgotności sprzyjające drenażowi 

Na obszarze Hlinki najbardziej rozpowszechniony jest procent gruntów z główną jednostką glebową 

14. Gleby te dominują głównie we wschodniej części wsi. Zachodnia część wsi jest bardziej 

uporządkowana pod względem terenu charakteryzowanego przez HPJ bardziej niejednorodna 

występują tu gleby np.: z HPJ 15, 26, 37, 46. 

Poszczególne BPEJ są klasyfikowane według ich jakości w klasach ochrony gruntów rolnych. Klasa 

ochrony 1. oznacza glebę najwyższej jakości, klasa ochrony 5. gleba najmniej jakościowa. W 

rozwiązanym obszarze przeważa gleba najwyższej jakości pierwszej i drugiej klasy ochrony, głównie 

w środkowej i wschodniej części wsi. W zachodniej części wsi istnieje również zwiększony stopień 

ochrony 3. 4. i 5. klasy ochrony. 

1. klasa ochrony obejmuje najcenniejsze grunty, które wyjątkowo można wyjąć z funduszu gruntów 

rolnych, głównie w ramach projektów związanych z przywróceniem stabilności ekologicznej 

krajobrazu lub istotnych struktur o dużym znaczeniu.  
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W 2. klasie ochrony znajdują się grunty rolne o ponadprzeciętnych zdolnościach produkcyjnych, 

grunty są jedynie warunkowo wyjmowane, a w odniesieniu do planowania przestrzennego jedynie 

warunkowo można je zabudować. 

Do 3. klasy ochrony łączy się gleby każdego regionu klimatycznego ze średnią zdolnością 

produkcyjną i umiarkowanym stopniem ochrony, który można wykorzystać do budowy. 

Gleby o niższej niż średnia zdolności produkcyjnej są związane z 4. klasą ochrony z ograniczoną 

ochroną, nadającą się również do budowy. 

Do 5. klasy ochrony zrzeszone są gleby, które stanowią gleby o bardzo niskich zdolnościach 

produkcyjnych, w zakresie gruntów dla celów rolniczych są zbędne, można spodziewać się bardziej 

efektywne ich wykorzystanie pozarolniczej. 

Ustawa nr 334/1992 Dz. U., w sprawie ochrony funduszu gruntów rolnych, z późniejszymi zmianami, 

§ 4, ustęp 3 stanowi, że grunty rolne pierwszej i drugiej klasy ochrony mogą zostać wyjęte tylko w 

przypadkach, gdy inny interes publiczny znacznie przewyższa interes publiczny ochrony funduszu 

rolnego. Rozmieszczenie poszczególnych elektrowni wiatrowych jest alternatywnie przygotowywane 

we wniosku ZP Hlinki. Opis i porównanie wariantów znajduje się w następnym rozdziale i) części 

tekstowej uzasadnienia. 

W rozdziale g) tekstowej części uzasadnienia znajdują się wpływy proponowanego rozwiązania 

oddziaływania na fundusz glebowy zgodnie z opcją nr 1 - wariant podstawowy - z propozycją czterech 

elektrowni wiatrowych (nr 2, 3, 4, 6), dla której jest opracowana część tekstowa i graficzna wniosku 

planu zagospodarowania przestrzennego I.1, I.2. Porównanie wariantów nr 1, 2 i 3 jest treścią 

rozdziału i) tekstowej części uzasadnienia. 

ZABÓR GLEBY ROLNEJ I LEŚNEJ 

Dla terenów pod zabudowy (Z) i korytarzy infrastruktury transportowej i technicznej (K), w których 

zaproponowane zostaną drogi i infrastruktura techniczna, w propozycji ZP Hlinki zakłada się zabór 

6,24 ha gruntów rolnych, z czego 6,18 ha jest grunt orny, reszta ogrody. Do zaboru nie proponuje się 

gruntów leśnych ani trwałych użytków zielonych. Z gruntów rolniczych jest 0,52 ha odwodnionych. 

Zabór gruntów rolnych przeznaczony jest na obszary VE produkcja i magazynowanie - elektrownie 

wiatrowe, PZ obszary publiczne - zieleń publiczna, RZ rekreacja - ogrody, w korytarzach K 

infrastruktury transportowej (DI) lub infrastruktury transportowej i technicznej (DTI) zostaną 

zaproponowane drogi miejscowe i drogi specjalnego przeznaczenia, jako tereny DK infrastruktura 

transportowa - wybrane drogi. Korytarze infrastruktury technicznej (TI) przeznaczone są dla 

kolektorów ściekowych i oczyszczalni ścieków w Hlince i Rylovce (0,06 ha). 

Z tabeli na końcu tego rozdziału wynika, że: 

- 2,66 ha gruntów rolnych zostaje zabrane pod tereny pod zabudowę Z1-2.3.4.6 elektrowni 

wiatrowych VE i dróg dojazdowych w korytarzach K2, K3, K4, K6 (jako tereny DK), 

- 0,07 ha gruntów rolnych zostaje zabrane pod tereny pod zabudowę Z2 - przestrzeń publiczna, 

publiczne tereny zielone PZ 

- 0,92 ha gruntów rolnych zostaje zabrane pod tereny pod zabudowę Z3 - rekreacja, ogrody RZ 

- 2,59 ha gruntów rolnych zostaje zabrane pod tereny pod wybudowane drogi (takie jak tereny DK) i 

dwie oczyszczalnie ścieków w korytarzach K7 - K14. 

Większość z zaborów gruntów rolnych przypada na elektrownie wiatrowe i drogi dojazdowe do nich 

oraz na inne proponowane „wybrane drogi” obszarów infrastruktury transportowej DK. Całkowita 

powierzchnia obszaru dla jednej VE - około 100 x 120 m - została określona zgodnie z 
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doświadczeniem inwestora z porównywalnymi realizacjami w oparciu o profesjonalne oszacowanie 

maksymalnego rozmiaru obszaru, na którym można zlokalizować teren dla VE do 200 m wysokości 

(maszt + rotor), które są wymagane, jako podstawowe parametry VE. 

Do łącznej powierzchni obszaru pod zabudowy dla poszczególnych VE ujęto zarówno obszary, które 

będą zwolnione z ZPF przez cały okres użytkowania VP = trwały zabór gruntu, jak i czasowe i 

krótkoterminowe zabory gruntów, które będą wykorzystywane tylko podczas budowy i montażu VP. 

W celu trwałego zaboru gruntu przewiduje się maksymalnie 5000 m
2
 na jedną VE (obszary 

przeładunkowe dźwigów do napraw VE, fundamenty elektrowni, małe stacje transformatorowe, drogi 

dojazdowe). Wielkość stałego zaboru będzie zależeć od konkretnego rodzaju użytego VE, kształtu 

obszaru wymaganego przez dostawcę, konfiguracji terenu, rozwiązania technicznego podanego w 

dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego i zarządzania budową, ale nie 

przekroczy podanego 0,5 ha na 1 VE. Oznacza to, że połowa obszaru zabudowanego dla czterech 

elektrowni w opcji 1 zostanie ponownie wykorzystana, jako grunty rolne (uprawne) po ich budowie. 

W saldzie zaborów (na stałe) uwzględniono tylko 0,5 ha na 1 VE (więcej informacji można znaleźć w 

tabelach na końcu rozdziału). 

Korytarze infrastruktury transportowej i technicznej K2, K3, K6 mają szerokość 50 m i są 

przeznaczone dla dróg dojazdowych do autostrady i kabla wysokiego napięcia do zasilania z 

autostrady. Szerokość korytarza pozwala dostosować trasę komunikacyjną, np. Konfigurację terenu 

lub inne warunki lokalne. Trwałe zajęcie terenu wynika z długości korytarza i z założonej szerokości 

drogi 5 m, tj. 6 m drogi (według inwestora, minimalna szerokość podstawowych parametrów 

używanych przez VE). W korytarzu K4 przewiduje się przebudowa drogi miejscu dróg dojazdowych 

do elektrowni wiatrowych - trwały zaborów jest szacowana na podstawie prawdopodobnych 

modyfikacji. Stałe zabory gruntów będą niskie w stosunku do całkowitej powierzchni korytarza - 

około 12%. Linie kablowe VN nie wymagają stałego zaboru gruntu (więcej informacji można znaleźć 

w tabelach wariantów dla elektrowni wiatrowych na końcu tego rozdziału). 

Obliczenia trwałych zaborów gruntów dla wybranych dróg lokalnych i użytkowych oraz oczyszczalni 

ścieków w pozostałych korytarzach infrastruktury transportowej i technicznej K7 - K14 podano w 

osobnej tabeli na końcu rozdziału. Szerokość korytarza wynosi od 15 do 20 m, przewiduje się także 

zasadzenie zieleni, alejek, wzdłuż dróg lub korzystanie z „nieoficjalnych”, w rejestrów gruntów 

nieoznaczonych dróg. 

Obszary pod zabudowy Z2 i Z3 są uwzględnione w całości w bilansach zaborów gruntów. 

 

OCENA ZABORU GRUNTÓW ROLNYCH  

Na podstawie analizy demograficznej rozwoju wsi w ostatnich dziesięcioleciach oraz w odniesieniu do 

warunków rozwoju gospodarczego wsi, wyodrębniono potrzebę określenia obszarów pod zabudowy 

dla mieszkań (patrz rozdział e2) i rozdz. f). Okazało się, że na terenie zabudowanym wsi jest 

wystarczająco dużo odpowiednich prześwitów, aby pomieścić niezbędne 5-6 działek budynków dla 

mieszkań w domach rodzinnych. W związku z tym nie ma potrzeby definiowania obszarów pod 

zabudowę poza obszarem zabudowanym wsi. 

W związku z terenem zabudowanym wsi zaprojektowano dwa obszary pod zabudowę Z2 o 

powierzchni 0,07 hektara jest przeznaczona dla utworzenia zieleni publicznej - miejsca czci jako 

pamięć o pierwotnych mieszkańcach wioski. Dziś jest to stary niemiecki cmentarz, który nadal 

znajduje się w księdze wieczystej, jako grunty orne 2. klasy ochronnej Z3 o powierzchni 0,92 ha i 

przeznaczony jest dla (RZ) - rekreacji, ogrodów. Jest to wymóg wsi, która rejestruje więcej 
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zainteresowanych osób z szerszego obszaru wraz z gruntem pod budowę małego domu wakacyjnego 

w ogrodzie. Teren zostanie oddzielony od gruntów ornych proponowaną drogą lokalną. Warunki 

korzystania z obszaru Z3 są ustalone tak, że ogromna większość (ponad 80%) może być nadal 

użytkowana rolniczo (patrz rozdział f. części tekstowej I.1.). Oba obszary pod zabudowę to grunty 

orne 2. klasy ochronnej w stosunku do obszaru zabudowanego wsi nie występują inne niż 1. i 2. klasy 

ochronnej. 

Położenie elektrowni wiatrowych w krajobrazie zachodniej części wsi opiera się na definicji parków 

wiatrowych Hlinka i Dívčí Hrad - w Aktualizacji nr 1 ZÚR Regionu Morawsko-Śląskiego i ÚAP 

Regionu Morawsko-Śląskiego (patrz rozdz. h). Szczegółowe informacje na temat lokalizacji 

poszczególnych elektrowni wiatrowych były konsultowane z inwestorem, przestrzegano jego zaleceń 

dotyczących lokalizacji i orientacji obszarów obsługi, dróg dojazdowych oraz całkowitej powierzchni 

wymaganej do eksploatacji elektrowni wiatrowej przez cały okres jej użytkowania. Dla 4 elektrowni 

wiatrowych i dróg dojazdowych w obszarach pod zabudowy Z1-2,3,4,6 i korytarzach K2, K3, K4 i 

K6 przewiduje się trwały zabór gruntów rolnych w zakresie 2,66 ha, z czego 0,32 ha (12% ) 2. klasy 

ochronnej, 0,41 ha (15%) 3. klasy ochronnej, 1,88 ha (71%) 4. klasy ochronnej i 0,05 ha (2%) 5. klasy 

ochronnej. Z tego 0,52 ha to odwodnione tereny (grunty orne 3. i 4. klasy ochronnej) - patrz tabele na 

końcu rozdziału. Tereny pod zabudowy Z1-3, Z1-4, Z1-6 są zdefiniowane na obszarze parku 

wiatrowego Hlinka, który jest częścią A-ZÚR MsK, obszar pod zabudowy Z1-2 leży poza obszarem 

parku wiatrowego. Wynika to głównie z chęci uniknięcia zaboru gruntów rolnych z włożonych 

inwestycji do – osuszenia terenu. Z punktu widzenia wpływu na fundusz gruntów rolnych park 

wiatrowy znajduje się głównie na obszarach gruntów rolnych o zdolnościach produkcyjnych poniżej 

średniej. Rozmieszczenie obszarów pod zabudowy dla VE jest w ZP Hlinki rozpatrywane 

alternatywnie, porównanie opcji podano w rozdz. i. 

Dla wybranych lokalnych dróg i dróg specjalnego przeznaczenia, które będą realizowane w 

korytarzach infrastruktury komunikacyjnej, transportu i infrastruktury technicznej K7 - K12 i dwie 

małe oczyszczalnie ścieków w korytarzach infrastruktury technicznej K13, K14 zbiera się 2,59 ha 

gruntów ornych, z czego 0,99 ha (38%) 1. klasy ochronnej, 1,45 ha (56%) 2. klasy ochronnej a 

pozostałe 0,15 ha (6%) 3, 4, 5 klasy ochronnej. Odwodnione grunty nie są zajmowane. Niektóre z 

proponowanych dróg lokalnych i specjalnych należą do długoterminowych zamierzeń miejscowości 

(dostęp do obory, droga z Rylovki do Krzyżkowic, południowa zagumienna droga). Kolejne są nowe 

plany uzupełnienia sieci ważnych (wybranych) dróg w korytarzach K8, K9, K10 (do wieży widokowej 

i terenów leśnych oraz potoku Sadeckiego w pobliżu granicy państwowej). Tabela na końcu rozdziału 

opisuje przeznaczenie proponowanych dróg i przybliżoną kalkulację ich powierzchni, która obejmuje 

proponowane towarzyszące aleje, zieleń. Biorąc pod uwagę, że większość proponowanych dróg 

znajduje się we wschodniej części wsi, gdzie dominują grunty rolne 1. i 2. klasy ochronnej, udział tych 

najwyższej jakości gruntów wynosi 2,59 ha z łącznego zaboru - 2,44 ha (94%). Jednocześnie we 

wschodniej części wsi występuje znaczny brak zieleni krajobrazowej, zieleń wzdłuż dróg będzie z 

wielu punktów wymagana – zatrzymywanie wody w krajobrazie, ukrycie dla małych zwierząt, 

krajobrazowa funkcja estetyczna.  

W całkowitej sumie zaboru gruntów rolnych w planie zagospodarowania przestrzennego = 6,24 ha 

przeważa 2 klasa ochronna = 2,57 ha (41%), a następnie 4 klasa ochronna = 1,96 ha (32%), 1 klasa 

ochronna = 1,18 ha (19%), 3 klasa ochronna = 0,45 ha (7%) i 5 klasa ochronna = 0,08 ha (1%). 

Z całkowitego zaboru gruntów rolnych, grunty 1 i 2 klasy ochronnej tworzą 60% - 3,75 ha. Wynika to 

głównie z lokalnych i użytkowych dróg w korytarzach K9, K10, K11, K12 i obszaru pod zabudowę 

Z3. Obszar Z3 pozostaje w dużej mierze wykorzystywany, jako grunty rolne - ogród, sad (patrz I.1., 

rozdz. f, ustęp 16). 
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Definicja obszarów pod zabudowy i korytarzy dla infrastruktury transportowej i technicznej różni się 

od planu miejscowości z 2004 r. Poniższa tabela zawiera wykaz obszarów i korytarzy, dla których jest 

zabór gruntów rolnych 1 i 2 klasy ochronnej i porównanie z ZP wsi: 

oznaczenie obszaru lub 

korytarza 

przeważające sposoby 

wykorzystania obszaru 

lub korytarza 

zabór ZPF 1. i 2. Klasy 

ochrony 

w ZP miejscowości w 

2004 r. 

Uwagi  

Z1-2,3,4,6 VE – elektrownie 

wiatrowe 

0,18 NIE  

Z2 PZ - przestrzenie 

publiczne, zieleń 

publiczna 

0,07 NIE miejsce czci - były 
niemiecki cmentarz 

Z3 RZ – rekreacja, ogrody 0,92 TAK w ZP miejscowości dla 

RD 

K2,3,4,6 DTI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,14 NIE drogi dostępowe do VE 

K7 DI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,25 TAK wydłużenie dojazdu do 

obory 

K9 DI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,59 NIE przyjazd i dostęp do lasu 

K10 DI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,51 NIE dostęp do Potoka 

Sadeckiego, Granica 

państwa 

K11 DI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,46 TAK lokalne drogi – 

zagumienne  

K12 DI - dla obszaru DK 

wybrana drogi 

0,57 TAK Przebudowa drogi 

granicznej Rylovka 

K13 TI – infrastruktura 

techniczna 

0,03 TAK Oczyszczalnia ścieków 

Rylovka 

K14 TI – infrastruktura 

techniczna 

0,03 TAK Oczyszczalnia ścieków 

Hlinka 

Łącznie   3,75   

 

TERENY POD PRZEBUDOWĘ 

We wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka zostały zdefiniowane trzy tereny pod 

przebudowę. P1- przekształcenie niewykorzystanego zakładu rolniczego w Rylovce na obszar VS - 

produkcja i magazynowanie dla konkretnego projektu inwestycyjnego, grunty rolnicze tutaj nie 

występują; P2 to przekształcenie gruntów rolnych w niewykorzystywanym budynkiem gospodarczym 

w obszar PZ - przestrzeń publiczna, zieleń publiczna. Obszar ten jest połączony z zapleczem 

kulturalnym i społecznym z gastronomią i będzie również wykorzystywany na letnie imprezy 

towarzyskie. P3 to prawie nieużywany, częściowo zdewastowany obszar gospodarstwa rolnego „Stary 

Dwór”. Po przebudowie zostanie wykorzystany na małą produkcję i usługi, obszar VS - produkcję 

magazyny. Grunty rolnicze tutaj nie występują. 
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ZMIANY W RODZAJACH GRUNTÓW 

Zmiany użytkowania gruntów są w ZP proponowane kosztem gruntów rolnych - gruntów ornych lub 

trwałych użytków zielonych na rzecz gruntów leśnych lub innych gruntów. 

Na korzyść obszaru P - naturalnego proponowana jest zmiana około 12,1 ha gruntów ornych lub 

trwałych użytków zielonych. Chodzi o ustanowienie brakujących - niefunkcjonalnych - części 

terytorialnego systemu stabilności ekologicznej. Obszary istniejącego zielonego krajobrazu N - które 

są głównie nalotowymi zbiorowiskami leśnymi na terenach nieleśnych - są często włączane do USES 

jako istniejące obszary naturalne. 

Na korzyść obszaru S - mieszanego proponuje się zmianę około 9,5 ha gruntów ornych. Proponowane 

jest tutaj utworzenie trwałych użytków zielonych ba zboczach lub obniżenia krajobrazu jako środek 

kontroli erozji lub ochrona specjalnie chronionych części przyrody (OP Velké Pavlovický rybník). 

Na korzyść obszaru L – leśnego proponuje się około 3,3 ha ziemi. Specyficzne zalesianie jest 

proponowane jedynie na najgorszej, jakości gruntach ornych (5 i 4 klasy ochronnej) lub na gruntach 

nie rolnych zaoranych i włączonych do gruntów ornych. Dalsze zalesianie lub utworzenie trwałych 

użytków zielonych można wykonywać wszędzie na niezagospodarowanym terytorium wsi, tam gdzie 

to możliwe i właściwe (patrz część tekst I.1, rozdz. f). Proponowane zmiany na niezabudowanym 

terenie nie zakłócą organizacji uprawy ziemi rolnej, ani istniejącej specjalnej sieci drogowej (która 

może być utworzona w razie potrzeby) oraz środków przeciwpowodziowych i przeciwerozyjnych w 

razie potrzeby oraz w ramach wspólnych obiektów zgodnie z planem kompleksowej konsolidacji 

gruntów. Funkcjonalność melioracji będzie zakłócona tylko na stale zajętych działkach dla elektrowni 

wiatrowej na obszarze zabudowanym Z1-4. W tym miejscu konieczne będzie dokonanie niezbędnych 

dostosowań technicznych w celu utrzymania otaczających urządzeń odwadniających w pobliżu. 

 

PORÓWNANIE WARIANTÓW DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

WPŁYWU NA ZFP 

Zabór gruntu rolnego jest zawsze gruntem ornym. 

Oczekiwane zaborów gruntów ornych dla wariantów elektrowni wiatrowych przedstawiono w 

tabelach 1, 2, 3 oddzielnie dla obszarów pod zabudowy VE (stały zabór dla jednej VE wynosi zawsze 

maksymalnie 5000 m
2
) oraz oddzielnie dla korytarzy transportu i infrastruktury technicznej w tabelach 

5 ., 6., 7. (stały zabór dla dróg dojazdowych dla każdej VE o szerokości jezdni 5 m.). Z porównania 

wszystkich trzech wariantów nr 1, nr 2, nr 3 w tabeli 9, opcja nr 1 wydaje się najmniej korzystna pod 

względem zaboru gruntów: trwały zabór 2,66 ha gruntów ornych, z czego 0,52 ha jest osuszane i 0,32 

ha 2 klasy ochronnej. Zawiera jednak 4 VE w przeciwieństwie do wariantów 2 i 3 z 3 VE. Warianty nr 

2 i nr 3 różnią się co do stałego zaboru gruntów co najmniej: 2,03 ha wariant nr 1 - 2,09 ha wariant nr 

3. W wariancie nr 3 z czego odwodnionego gruntu jest 0,52 ha (w przypadku wariantu nr 2 nie ma 

osuszonych gruntów). W wariancie nr 2 jest wyższy zabór gruntów 2 klasy ochronnej i wynosi 0,32 ha 

- w wariancie nr 3 tylko 0,15 ha. Z podanego (i z tabel 1 do 9) jasno wynika, że różnice w 

przewidywanym wpływie na ZPF są nieistotne w ocenianych opcjach. 

 

h) OCENA ZGODNOŚCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 

POLITYKĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNĄ 

DOKUMENTACJĄ PLANOWANIA WYDANĄ PRZEZ REGION, WYMAGANIA 

WYNIKAJĄCE Z TERYTORIALNEJ DOKUMENTACJI ANALITYCZNEJ 

________________________________________________________________________________ 
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Podstawowe definicje i definicja obszarów rozwoju, osi i konkretnych obszarów na poziomie 

poszczególnych regionów jest realizowana w POLITYCE ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

REPUBLIKI CZESKIEJ W WERSJI AKTUALIZACJI nr 1 (PÚR ČR). Dany rozpatrywany teren jest 

w PÚR ČR częścią konkretnego obszaru SOB3 Jeseníky. Králický Sněžník. W aktualizacji nr 1 PÚR 

ČR zostały dodane lub zmodyfikowane niektóre państwowe priorytety planowania przestrzennego, 

które zostały włączone do 1. Aktualizacji ZÚR. Wymagania wynikające z PÚR ČR oraz jego 

aktualizacja nr 1 dotycząca koncepcji urbanistycznej, koncepcji infrastruktury publicznej i koncepcji 

zagospodarowania krajobrazu, które są istotne dla rozwiązanego obszaru Hlinki, zostały 

sformułowane w specyfikacji planu zagospodarowania przestrzennego, i w jaki sposób zostały 

spełnione jest częścią rozdz. c. 

Dla Hlinki jest to nadrzędna dokumentacja planowania terytorialnego ZASADY ROZWOJU 

TERYTORIALNEGO REGIONU MORAWSKIEGO-ŚLĄSKIEGO (ZÚR MSK) wydane przez radę 

Regionu Morawsko-Śląskiego w dniu 22.12.2010 r., na podstawie uchwały nr 16/1426. W ZÚR MSK 

jest Hlinka objęta szczególnym obszarem SOB3 Jeseníky- Králický Sněžník. 

Konkretne obszary to tereny, na których pojawiają się długoterminowe problemy związane z 

rozwojem gospodarczym, warunkami społeczno-demograficznymi lub stanem środowiska. 

Jednocześnie często jest to terytorium o określonych wartościach naturalnych lub cywilizacyjnych o 

znaczeniu krajowym lub lokalnym. Do konkretnych obszarów należą gminy, w których zgodnie z 

ustaleniami najpilniejszą potrzebą jest rozwiązywanie problemów w zakresie zrównoważonego 

rozwoju terytorialnego. Celem określenia konkretnych obszarów jest zapewnienie, aby regiony w 

nich, ministerstwa i inne centralne organy administracyjne w ramach swojej działalności stworzyły 

warunki do eliminacji problemów w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju terytorium zgodnie 

z celami i zadaniami planowania przestrzennego określonymi w ustawie budowlanej i respektowaniu 

priorytetów krajowych planowania przestrzennego i ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i 

cywilizacyjnych terytorium. Problemy konkretnych obszarów są pośrednio rozwiązywane przez 

szereg środków rozwoju i wsparcia w ramach polityki regionalnej, zwłaszcza na poziomie 

regionalnym (regionalny program obwodu regionu, regionalne programy operacyjne) i na poziomie 

Republiki Czeskiej. Powiązania między delimitacją regionalną i sektorową, pozycja poszczególnych 

obszarów (np.: słabych gospodarczo regionów dotkniętych strukturalnie) oraz wytyczenie tych 

regionów z planów zagospodarowania przestrzennego są nadal w dużej mierze nieobecne. 

W ramach ZÚR MSK są dla konkretnego obszaru SOB3 wyszczególnione wymagania dotyczące 

użytkowania terytorium, kryteria i warunki podejmowania decyzji w sprawie zmian. Jeśli chodzi o 

plan zagospodarowania przestrzennego, wymagania te są sformułowane w taki sam sposób, jak inne 

wymagania dotyczące koncepcji urbanistycznej, koncepcji infrastruktury publicznej, koncepcji układu 

terytorialnego i priorytetu planowania regionalnego w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

obszaru. W jaki sposób zostały spełnione te wymagania zawarte jest w rozdziale c). Najbardziej 

znaczącą zmianą, jaka będzie miała miejsce na obszarze Hlinki z regionu A-ZÚR MS, jest 

wyznaczenie obszaru dla parku wiatrowego Hlinka. Tylko w tym obszarze mogą zostać wyznaczone 

tereny pod zabudowę dla elektrowni wiatrowych, jeśli region A-ZÚR MS zostanie wydany wcześniej 

niż ZP Hlinki. 

 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTACJI ANALITYCZNO TERYTORIALNYCH 

W ÚAP Regionu Morawsko-Śląskiego obszar parku wiatrowego Hlinka został opracowany i 

zmniejszony - planowany jest inny typ VE - większy i bardziej wydajny. Wymogi wynikające z UAP 

SO ORP Krnov zostały sformułowane w zleceniu ZP Hlinka, w jaki sposób zostały spełnione zawarte 

jest w rozdz. c). 
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i) OPIS I UZASADNIENIA WARIANTÓW WYZNACZENIA TERENÓW POD ZABUDOWY 

DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH 

______________________________________________________________________________ 

Rysunki: II-1. Rysunek koordynacyjny, II-1.a) Wycięcie z rysunku koordynacyjnego Wariant nr 2, II-

1.b) Wycięcie z rysunku koordynacyjnego Wariant nr 3, II-3 Rysunek przewidywanych zaborów z 

funduszu gleby, II-3.a) Wycięcie z rysunku przewidywanych zaborów z funduszu gleby Wariant nr 2, II-

3.b) Wycięcie z rysunku przewidywanych zaborów z funduszu gleby Wariant 3, II-2. Rysunek szerszych 

powiązań 

i) W zadaniu Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki rozdz. e) został sformułowany wymóg 

na opracowanie wariantu określenia terenów pod zabudowę dla elektrowni wiatrowych w Hlince. 

W dniu 15 stycznia 2018 r., w wydziale budownictwa MÚ Krnov odbyło się spotkanie w 

obecności przedstawicieli gminy, nabywcy, inwestora i przewodniczącego spotkań, którego 

celem było uzgodnienie bardziej szczegółowych warunków przetwarzania wariantów, tak aby 

były one zgodne z zatwierdzonym zleceniem - tj.: zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi i nadrzędnymi ÚPD. Jednocześnie, aby w maksymalnym możliwym zakresie, 

spełnili wymagania inwestora dotyczące parametrów technicznych elektrowni wiatrowych 

(wielkość obszarów obsługi, minimalna szerokość dróg dojazdowych, odległość wież VE, 

itp.). Podstawą spotkania był Rysunek problemowy z wyznaczeniem czterech VE, które są 

obecnie częścią ÚAP MSK i zaznaczeniem obszaru parku wiatrowego, który jest częścią 

Aktualizacji nr 1 ZÚR MSK (zwany dalej A-ZÚR, jeszcze nie wydany), w której można było 

umieścić pięć VE (jest to również podane w ÚAP ORP Krnov). Jednocześnie podkreślono, że 

projektant powinien unikać najwyższej, jakości gruntów rolnych i gruntów z 

przeprowadzonymi inwestycjami - co jest również warunkiem zlecenia. 

Uzgodniono opracowanie dwóch wariantów: 

1. Wariant A - dla 3 VE, w pozycjach w przybliżeniu odpowiadających tym przedstawionym 

na Rysunku problemowym, jako nr 2, 4 i 6. 

2. Wariant B - dla 3 VE, w pozycjach w przybliżeniu odpowiadających tym przedstawionym 

na Rysunku problemowym, jako nr 2, 3 i 6. 

Stwierdzono, że problematyczną jesz pozycja 4, ponieważ rozciąga się w całości na odwodnione gleby 

rolnicze, co może stanowić problem w ocenie interesu publicznego w ochronie ZPF. Problemem jest 

także pozycja VE nr 2, która znajduje się poza obszarem parku wiatrowego, zdefiniowana w A-ZÚR 

(w tym dopuszczalnej tolerancji 100 m w odniesieniu do skali rysunków ZUR - patrz rysunek 

Koordynacyjny ZP). W przypadku, gdy A - ZÚR zostanie wydany wcześniej niż ZP Hlinka, nie będzie 

możliwe podjęcie decyzji w tej części ZP i konieczne będzie egzekwowanie włączenia VE nr 2 do 

aktualizacji nr 2 ZÚR (która byłaby zgodna z umieszczeniem czterech VE w parku wiatrowym Hlinka 

według ÚAP MSK). 

W tym kontekście wspominamy podstawowe dokumenty dotyczące projektowania parków wiatrowych 

w MsK 

a) W A-ZÚR jest dla parku wiatrowego Hlinka wyznaczony jedynie obszar jest (patrz rysunek 

powzięty z A-ZÚR do rysunku Koordynacyjnego ZP) pod oznaczeniem EZv6-Hlinka; określono 

kryteria i warunki decydowania o możliwych wariantach w wyznaczonym obszarze w zadaniach 

planowania przestrzennego (patrz pełne brzmienie sentencji D.II.5.-65f): 

- Nie naruszać integralności kompleksu leśnego Městský les i zdefiniowanej tutaj funkcjonalności RBC 

USES Osoblažský les. 
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- Przy umieszczaniu poszczególnych masztów należy uwzględnić ochronę charakterystycznych cech 

poszczególnych krajobrazów C-01 Osoblaha i A-03 Jindřichov - Miasto Albrechtice włącznie ich 

właściwości docelowych dla ich ochrony. 

- W ZP miejscowości zdefiniować obszary dla rozmieszczenia poszczególnych masztów i korytarzy w 

celi odprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. 

b) Do uzasadnienia zamysłu, dla których A-ZÚR wyznacza obszary, wykorzystane są wnioski z oceny 

oddziaływania na środowisko A-ZÚR (SEA A-ZÚR MsK) i materiały źródłowe do oceny skutków 

poszczególnych obszarów na krajobraz, które są badaniami terytorialnymi: 

- Charakterystyka docelowa Regionu Morawsko-Śląskiego (Atelier T-Plan, s.r.o., 03/2013) 

- Ocena rozmieszczenia projektów o dużej wysokości, powierzchni i wymiarach przestrzennych w 

krajobrazie Regionu Morawsko-Śląskiego (Löw a spol. s.r.o., 2013 - zwany dalej „badanie1”). 

W A-ZÚR są oceniane wszystkie plany parków wiatrowych z pełną liczbą masztów, które zadeklarował 

dostawca danych o zamiarach i z których pochodzą definicje terenów pod park wiatrowy (VP), tj. 5 

masztów w Hlince, 3maszty w Dívčím Hradu, 7 masztów w Slezských Pavlovicích. 

W końcowej ocenie stwierdzono, że wizualny wpływ na specyficzny krajobraz C-01 Osoblaha, ale 

również na A-03 Jindřichov-Velké Albrechtice zostanie zastosowany łącznie dla wszystkich trzech 

parków wiatrowych i jest uważany za znaczący. Wpływ na rozwój wsi i ograniczenie potencjału 

rekreacyjnego terytorium uważa się za mało istotne. 

Autor A-ZÚR ma zastrzeżenia do zaleceń badania: podczas gdy A-ZÚR ocenia poszczególne projekty 

i ich skumulowane skutki wyłącznie na podstawie cech charakterystycznych, cech docelowych i 

innych wartości określonych krajobrazów zdefiniowanych w rozdz. F A-ZÚR „badanie1” zawiera w 

swojej ocenie docelowe cechy konkretnych krajobrazów według A-ZÚR, ale w podsumowaniu 

końcowej oceny akcentuje ocenę w odniesieniu do tak zwanych indywidualnych jednostek 

krajobrazowych (SvC) określonych zgodnie z własną metodologią zespołu badawczego, które nie są 

specyficznymi krajobrazami zgodne ze standardem A-ZUR. 

 

c) W 2016 r. zostało opracowane „Terytorialne badanie lokalizacji dużych planów elektrowni 

wiatrowych w Regionie Morawsko-Śląskim” (Löw i zspół), zwane dalej „badanie 2” - jest zawarta w 

ÚAP MSK. W „badaniu2” zostały ocenione i podsumowane kumulatywne wpływy Grupy zamierzeń I 

dla parku wiatrowego Slezské Pavlovice (oznaczonego pod numerem 13 dla 4 VE) i parku wiatrowego 

Hlinka + Dívčí Hrad (oznaczone pod nr 6 + 7 dla 4 + 3 VE) między innymi zostały ocenione na 

poszczególne jednostki krajobrazowe SvC - zwłaszcza Osoblažské povodí Osoblahy (8/3). W tej 

grupie zamierzeń I doszło do zmniejszenia liczby turbin wiatrowych o 4, a ich parametry zostały 

powiększone - wysokość osi wirnika 140 m, średnica wirnika 131 m. W podsumowaniu końcowym i 

zaleceń, podane jest między innymi: 

„W przypadku mniej odpowiedniego projektu nr 6 + 7 VP Hlinka + Dívčí Hrad, który sam w sobie 

wpłynie wizualnie na większość obszaru SvC Osoblažské povodí Osoblahy, zaleca się zmniejszenie 

liczby VE o co najmniej 2 do 3 na południowym zachodzie, aby zmniejszyć jego wykorzystanie w 

krajobrazie VP - znacznie zmniejszyłoby wizualny wpływ na terytorium i osiedli na południe od 

projektu. Z ogółu 7 VE w „badaniu2” zaleca się zmniejszenie liczby VE w Hlince + Dívčím Hradu o 2 

do 3, tj. na 5 do 4. W niedawno zakończonym ZP Dívčí Hrad zostały specyfikowane tereny pod 

zabudowy dla 2 VE. W Hlince możliwe byłoby umieszczenie 3 do 2 VE. 

Jednocześnie w „badaniu2” zauważa się, że obszar ten nie został zidentyfikowany, jako mający 

podwyższone walory krajobrazowe na poziomie regionalnym, i że rekreacyjne użytkowanie 

terytorium nie będzie znaczące, a zatem „decydującym pozostaje stosunek obywateli do widoczności 

projektu w okręgu projektu zainteresowanych miejscowości i ich samorządów”. 
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- Obywatele i samorządy wszystkich trzech gmin nie sprzeciwiają się elektrowniom wiatrowym na 

swoim terytorium - według raportu przedstawicieli miejscowości. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, projektant ZP Hlinki postanowił włączyć do wniosku ZP: 

wariant nr 1 jako połączenie wariantów A + B wynikających z negocjacji w Urzędzie Miasta Krnov, 

wariant nr 2 która jest wariantem B ze spotkania w Krnovie, 

wariant nr 3 która jest wariantem A ze spotkania w Krnovie 

i to z następujących powodów: 

Lokalizacja elektrowni wiatrowej nr 2 - poza obszarem parku wiatrowego zdefiniowanym w A-ZÚR - 

prawdopodobnie nie będzie użyteczna (patrz wyżej, data wydania A-ZÚR i terminy wydanie ZP 

Hlinka), dlatego by wariant nr1, jako jedyny umożliwiałby ewentualną realizację VE v ZP Hlinka (VE 

nr 3 + 4 + 6). Ważnym kryterium podczas podejmowania decyzji będzie wpływ na Fundusz gruntów 

rolnych (patrz. rozdz. g). Ochrona gruntów rolnych jest interesem publicznym, ale produkcja energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest również wspierana. 

Istnieje więcej kryteriów decydujących o ostatecznym wariancie. W dodatkowych badaniach i 

analizach w ZP Hlinki znaleziono inne dane, na przykład dotyczące zagnieżdżania i przelotu 

zagrożonych, wysoce zagrożonych gatunków ptaków, na które A-ZUR lub badania regionalne nie 

mają wpływu w tym szczególe, i któryby mogły mieć negatywny wpływ funkcjonowaniem parku 

wiatrowego. 

Częścią propozycji ZP Hlinka jest również ocena przewidywanych skutków planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zrównoważonego rozwoju obszaru, w tym oceny oddziaływania na środowisko. 

Dyskusja i ocena propozycji planu zagospodarowania przestrzennego, w tym ocena wpływu na 

zrównoważony rozwój obszaru, obejmie również zalecenia dotyczące ostatecznego wyglądu parku 

wiatrowego Hlinka - lokalizacji i liczby elektrowni wiatrowych 

 

j) OCENA ZGODNOŚCI TERYTORIALNEJ Z CELAMI I ZADANIAMI PLANOWANIA 

TERYTORIALNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY 

WARTOŚCI ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH NA TERYTORIUM ORAZ 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY TERENU NIEZABUDOWANEGO  

_______________________________________________________________________________ 

 

Celem planowania przestrzennego (zgodnie z § 18 Ustawy o budownictwie) jest stworzenie 

warunków do budowy i zrównoważonego rozwoju terytorium. Plan zagospodarowania przestrzennego 

Hlinka kompleksowo rozwiązuje całe terytorium gminy, określa jego koncepcję urbanistyczną i 

warunki korzystania z terenów zabudowanych i niezabudowanych, obszary przeznaczone pod 

zabudowy w celu osiągnięcia ogólnie korzystnej harmonii interesów publicznych i prywatnych w 

rozwoju obszaru. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego określone so warunki ochrony naturalnych, kulturowych i 

cywilizacyjnych wartości terytorium, w tym dziedzictwa urbanistycznego, architektonicznego i 

archeologicznego oraz ochrony krajobrazu. Proponuje się ekonomiczne wykorzystanie obszaru 

zabudowanego i ochronę terenów niezabudowanych. Obszary przeznaczone pod zabudowy są 

definiowane w odniesieniu do średnioterminowego potencjału rozwojowego gminy. 

Ocena zgodności planu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami planowania 

przestrzennego (zgodnie z § 19 Ustawy o budownictwie): 

Ustęp 1 
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a) ustalić i ocenić stan terytorium, jego wartości przyrodnicze, kulturowe i cywilizacyjne - 

badanie terytorium, opis wartości terytorium i ich ocenę przeprowadzono w Terytorialnych 

Danych Analitycznych okręgu administracyjnym ORP Krnov i w ramach dodatkowych badań 

Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka 

b) ustanowienie koncepcji rozwoju terytorialnego, w tym koncepcji urbanistycznej w odniesieniu 

do wartości i warunków terytorium. Koncepcja rozwoju terytorium gminy, koncepcja 

urbanistyczna oraz koncepcja ochrony i rozwoju wartości terytorium są określone w ZP 

Hlinka - patrz odpowiednie rozdziały części tekstowej I.1.ZP. 

c) zbadanie i ocena potrzeby zmian na terytorium, interes publiczny w ich wdrażaniu, ich 

korzyści, problemy, ryzyka, na przykład w odniesieniu do zdrowia publicznego, środowiska, 

budowy geologicznej, wpływu na infrastrukturę publiczną i jego wykorzystania 

gospodarczego. Zmiany na terytorium są proponowane za zgodą miejscowości tak, aby 

ograniczyć ryzyko wynikające z konfliktów z limitami użytkowania obszaru, aby nie wpłynąć 

negatywnie na zdrowie publiczne i środowisko oraz aby ich wdrożenie było korzystne i 

ekonomicznie do zaakceptowania. 

d) ustanowienie urbanistycznych, architektonicznych i estetycznych wymagań dotyczących 

użytkowania i rozmieszczenia przestrzennego obszaru i jego zmian, w szczególności 

lokalizacji, układu i projektu budowli. Tereny przeznaczone pod zabudowy zaprojektowane są 

z uwzględnieniem celowego wykorzystania obszaru zabudowanego, istniejącej struktury 

urbanistycznej wsi, warunków zagospodarowania przestrzennego i maksymalnych poziomów 

wysokości dla umieszczonych działek budynków. 

e) ustalenie warunków zmian w obszarze, w szczególności dla lokalizacji i rozmieszczenia 

budynków ze względu na aktualny charakter i wartości terytorium - określa się warunki 

zagospodarowania przestrzennego, biorąc pod uwagę historycznie ustalony charakter rozwoju 

wsi. Wartości terytorium są przestrzegane. Wyznaczenie obszarów przeznaczonych pod 

zabudowy dla elektrowni wiatrowych – co będzie znaczącą ingerencją do krajobrazu - 

znajduje się w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wspólnych negocjacji 

opracowano w wariantach. Ich wpływ na zrównoważony rozwój terytorium, w tym wpływ na 

środowisko, jest oceniany i podsumowany wraz z całą propozycją planu zagospodarowania 

przestrzennego w oddzielnych dokumentach „Ocena przewidywanych skutków planu 

zagospodarowania przestrzennego na zrównoważony rozwój terytorium” (zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do rozporządzenia 500/2006 Dz. U.) oraz „Ocena oddziaływania na 

środowisko planu zagospodarowania przestrzennego” (zgodnie z załącznikiem do ustawy nr 

183/2006 Dz. U.). 

f)  określenie kolejności zmian w obszarze (etapy) - etapy nie zostały określone. Proponowane 

zmiany na terytorium mają taką wielkość i charakter, że miejscowość może, w zależności od 

swoich bieżących potrzeb lub możliwości, zdecydować, w jakiej kolejności zostaną wdrożone. 

g) stworzyć warunki terytorialne dla zmniejszenia ryzyka katastrof ekologicznych i naturalnych 

oraz wyeliminować ich konsekwencje, w naturalny sposób. Środki ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej mogą być wdrażane przez określone warunki 

użytkowania gruntów. Ryzyko katastrof ekologicznych, takich jak nieodwracalne zakłócenia 

równowagi ekologicznej w krajobrazie, znaczące osuwiska, powodzie, są mało 

prawdopodobne we wsi. W celu utrzymania równowagi ekologicznej w krajobrazie ZP 

proponuje definicję elementów USES. 

h) stworzenie warunków na terytorium do eliminacji skutków nagłych zmian gospodarczych - 

Baza produkcyjna w Hlince jest ustabilizowana, ale mało znacząca, nie proponuje się żadnych 

innych obszarów produkcji. Plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki, które 

pozwalają na prowadzenie szerszego zakresu działalności produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Ze 
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względu na wielkość i lokalizację, Hlinki pozostanie uzależniona od warunków 

ekonomicznych w okolicznych miejscowościach i regionie. 

i)  ustanowienie warunków dla odnowy i rozwoju struktury osadniczej i jakości mieszkań - 

proponuje się rozwój obszaru i ustala się warunki użytkowania gruntów, które respektują 

istniejącą strukturę zabudowy mieszkaniowej i ustalają warunki wstępne jakości 

mieszkalnictwa. 

j)  zbadanie i stworzenie warunków terytorialnych dla ekonomicznego wykorzystania środków 

budżetu publicznego na zmiany na terytorium - proponowane rozwiązanie planu 

zagospodarowania przestrzennego zostanie ocenione przez gminę pod kątem uzyskania 

środków finansowych na realizację proponowanych budowli. W przypadku budowli 

przekraczających możliwości wsi, finansowanie jest zapewniane przy pomocy tytułów dotacji 

i funduszy rozwojowych w Republice Czeskiej i UE. 

k) stworzyć warunki dla zapewnienia ochrony ludności na danym terytorium - w planie 

zagospodarowania przestrzennego nie określono konkretnych wymagań dotyczących 

rozwiązań w zakresie ochrony ludności. Ochrona ludności na tym obszarze będzie zarządzana 

za pośrednictwem Planów kryzysowych i awaryjnych Krnova i Regionu Morawsko-Śląskiego. 

l)  określenie koniecznych działań rekultywacyjnych, rekonstrukcyjnych na tym obszarze - nie 

proponuje się koniecznych interwencji w zakresie odbudowy lub rekultywacji w gminie. 

m) stworzyć warunki dla ochrony terytorium zgodnie ze specjalnymi przepisami przed 

negatywnymi skutkami przedsięwzięć na terytorium i zaproponować środki wyrównawcze, 

chyba że szczególna regulacja prawna stanowi inaczej - w planie zagospodarowania 

przestrzennego nie proponuje się szczególnych obszarów lub struktur wymagających ochrony 

terytorium na mocy specjalnych przepisów prawnych. 

n) regulować zasięg obszarów do wykorzystania zasobów naturalnych - nie ma złóż surowców 

lub obszarów wydobycia lub zasobów wody użytkowej w gminie itp. 

o) stosować wiedzę szczególnie z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego 

oraz ekologii i opieki nad zabytkami - twórcy planu zagospodarowania przestrzennego 

opierają się na aktualnej wiedzy i instrukcjach metodologicznych w poszczególnych 

dziedzinach. 

 

Ustęp 2 

Zadaniem planowania przestrzennego jest również ocena wpływu planu zagospodarowania 

przestrzennego na zrównoważony rozwój obszaru - władze regionalne zażądały oceny skutków planu 

zagospodarowania przestrzennego na zrównoważony rozwój terytorium i dlatego zostały 

przygotowane (patrz punkt e). 

 

k) OCENA ZGODNOŚCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 

WYMOGAMI USTAWY BUDOWLANEJ I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH 

Plan zagospodarowania przestrzennego Hlinki jest opracowany zgodnie z wymogami ustawy nr 

183/2006 Dz. U., o planowaniu terytorialnym i kodeksem budowlanym (ustawa budowlana) w 

brzmieniu późniejszych zmian, rozporządzenia nr 500/2006 Dz. U., o terytorialnie dokumentacji 

analitycznej i sposobie ewidencji terytorialnie działalności planowania w brzmieniu późniejszych 

zmian i rozporządzenia nr 501/2006 Dz. U., w sprawie ogólnych wymagań dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego, w brzmieniu późniejszych zmian. 

Zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 ustawy o budownictwie plan zagospodarowania 

przestrzennego określa podstawową koncepcję zagospodarowania obszaru administracyjnego gminy, 

ochrony jej wartości, układu powierzchniowego i przestrzennego, układu krajobrazu oraz koncepcji 
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infrastruktury publicznej. Plan zagospodarowania przestrzennego definiuje obszar zabudowany, 

obszary przeznaczone pod zabudowy i obszary pod przebudowę. Budynki pożyteczności publicznej 

nie są zdefiniowane. Wymóg ich rozgraniczenia nie wynika z ZÚR MSK, wieś nie wymaga ich 

zdefiniowania.  

Zgodnie z § 43 ust. 3 ustawy o budownictwie plan zagospodarowania przestrzennego Hlinki określa i 

rozwija cele i zadania planowania przestrzennego zgodnie z nadrzędną dokumentacją planowania 

przestrzennego i polityką zagospodarowania przestrzennego (patrz rozdz. h). 

Zgodnie z § 43 ust. 4 ustawy o budownictwie plan zagospodarowania przestrzennego został 

sporządzony dla całego terytorium administracyjnego Hlinki, który tworzony jest obszarem 

katastralnym Hlinki. 

Zgodnie z postanowieniami § 44 litera a) ustawy o budownictwie, postanowiono o sporządzeniu planu 

zagospodarowania przestrzennego z własnej inicjatywy, ZP Hlinki i zlecenie na Plan 

zagospodarowania przestrzennego Hlinki, zmieniono na podstawie wyniku dyskusji, zatwierdzono w 

dniu 13.11.2017 r. Odpowiedzialnym projektantem planu zagospodarowania przestrzennego jest Ing. 

arch. Kateřina Buschová, Autoryzowany Architekt, ČKA 3017, tj. plan przestrzenny Hlinka, jest 

przygotowywany przez osobę upoważnioną do wykonywania wybranych prac budowlanych zgodnie z 

§ 158 ustęp 1a, § 159 ustawy o budownictwie. 

Treść planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada załącznikowi 7 do rozporządzenia nr 

500/2006 Dz. U., w brzmieniu późniejszych zmian. 

Obszary o różnych możliwościach wykorzystania zostały określone w planie zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z postanowieniami § 4 do § 19 rozporządzenia nr 501/2006 Dz. U. z 

późniejszymi zmianami. Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego, z zastosowaniem § 3 ustęp 4 

rozporządzenia nr 501/2006 Dz. U., z późniejszymi zmianami, zdefiniowane obszary o różnych 

możliwościach wykorzystania, kolejno dokładniej rozdzielone i zostały zdefiniowane obszary o innym 

sposobie wykorzystania niż określono w § 4 do 19 rozporządzenia (patrz rozdz. e6, e7). 

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że plan zagospodarowania przestrzennego Hlinki jest 

przygotowywany zgodnie z wymogami ustawy nr 183/2006 Dz. U., o planowaniu zagospodarowania 

przestrzennego i kodeksie budowlanym (ustawa budowlana), z późniejszymi zmianami, oraz o 

rozporządzeniach wykonawczych nr 500/2006 Dz. U., o Terytorialnych Danych Analitycznych, 

dokumentacji planowania przestrzennego i metodzie zagospodarowania przestrzennego w 

obowiązującym brzmieniu nr 501/2006 Dz. U., W sprawie ogólnych wymagań dotyczących 

użytkowania gruntów, z późniejszymi zmianami. 

 

l) OCENA ZGODNOŚCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 

WYMAGANIAMI SPECJALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ Z OPINIAMI 

OBJĘTYCH WŁADZ ZGODNIE ZE SPECJALNYMI PRZEPISAMI LUB Z WYNIKIEM 

ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

________________________________________________________________________________ 

ZGODNOŚĆ Z OPINIAMI ORGANÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

 

Zostanie dopełnione później. 

 

m) RAPORT Z OCENY SKUTKÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TERYTORIUM ZAWIERAJĄCY PODSTAWOWE 
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INFORMACJE O WYNIKACH TEJ OCENY, ŁĄCZNIE Z WYNIKAMI OCENY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

________________________________________________________________________________ 

 

Częścią wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki jest odrębny tom „Ocena wpływu 

Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki na zrównoważony rozwój terytorialny”, w tym 

odrębna część A „Ocena oddziaływania na środowisko wniosku Planu zagospodarowania 

przestrzennego Hlinka - SEA”. 

 

Z przygotowanej Oceny oddziaływania wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki 

na zrównoważony rozwój terytorium wynika, że proponowany plan zagospodarowania 

przestrzennego wydaje się możliwy do zaakceptowania przez gminę i że korzyści z proponowanego 

rozwiązania mogą przeważyć nad jego możliwymi negatywnymi skutkami. Wdrożenie Planu ZP 

Hlinka nie powinno zagrażać warunkom życia przyszłych pokoleń. 

 

W odniesieniu do szerszych powiązań, funkcji gminy w strukturze osadnictwa i warunków 

naturalnych terytorium, poprawy warunków ekonomicznych (utrzymanie istniejącego, przynajmniej 

umiarkowanego rozwoju nowych, np. w dziedzinie produkcji rolnej i przemysłowej, usług, małych 

przedsiębiorstw, rzemiosła, itd.) oraz rozwój funkcji usług mieszkaniowych, rekreacyjnych i 

częściowo również usług wsi (np. usługi turystyczne, hotelarstwo i zakwaterowanie, czas wolny, 

agroturystyka, jazda na rowerze), przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na 

środowisko. Optymalizacja funkcji rozpatrywanego obszaru (mieszkalnego, rekreacyjnego i 

gospodarczego) w odniesieniu do współpracy osadnictwa w mikroregionie Osobłogi jest warunkiem 

wstępnym odpowiedniego - zrównoważonego rozwoju gminy. 

 

Ocena oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka - SEA 

została opracowana zgodnie z §10i ustawy nr 100/2201 Dz. U., W sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko z późniejszymi zmianami w zakresie załącznika do ustawy nr 183/2006 Dz. U., W sprawie 

planowania przestrzennego i przepisów budowlanych. Wniosek o jego opracowanie został wniesiony 

przez Wydział Środowiska Morawsko-Śląskiego Urzędu Regionalnego w Ostrawie. Opracowanie 

„Ocena SEA” jest przygotowane, jako osobny tom - załącznik A., do Oceny wpływu wniosku Planu 

zagospodarowania przestrzennego Hlinki na rozwój zrównoważonego terytorium. 

W oparciu o szczegółową ocenę wpływu koncepcji na poszczególne elementy środowiska, rozdział 8 

„Ocena SEA” opisuje proponowane środki mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub 

kompensowanie wszelkich negatywnych lub oczekiwanych wpływów na środowisko wynikające z 

wdrożenia Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka na środowisko naturalne. W rozdziale 11 

proponuje się środki ochronne, które zmniejszają znaczenie zidentyfikowanych czynników. 

Przestrzegając proponowane zalecenia dotyczące realizacji koncepcji Planu zagospodarowania 

przestrzennego Hlinka nie spowoduje poważnych starć z ochroną środowiska, przyrody i 

krajobrazu, dlatego zaleca się, aby władze regionalne wydały pozytywną opinię na temat Planu 

zagospodarowania przestrzennego Hlinka na następujących warunkach (jest to zalecenie mające 

na celu zwiększenie ochrony funduszu gruntów rolnych, komentarz podany kursywą do 

poszczególnych zaleceń): 

 

1. W uzasadnieniu propozycji ZP Hlinki dla każdego obszaru, w którym przewidywany jest zabór gleb 

I. lub II. klasy ochronnej, dopełnić uzasadnienie, dlaczego inne interesy publiczne znacznie 

przewyższają interes publiczny ochrony funduszy rolnych. Jeśli nie przeważa inny interes publiczny, 
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obszar z propozycji ZP Hlinki pominąć. 

Po omówieniu wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki zostanie na podstawie zaleceń 

zleceniodawcy ÚPD w sprawie zmiany ZP dodane do części tekstowej II. Uzasadnienie powyższej 

wymaganego konkretnego uzasadnienia wszystkich obszarów, dla których przewiduje się zabory 

gruntów w I. lub II. klasie ochronnej ZPF. 

 

2. Rozważyć celowość równoległego zdefiniowania obszarów K9 (DI) i K10 (DI) oraz możliwość ich 

zastąpienia jednym korytarzem. 

Po omówieniu wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinki zostanie we współpracy z 

okolicznymi miejscowościami zbadana konieczność zdefiniowania dwóch równoległych korytarzy dla 

dróg i zostanie rozważona możliwość zastąpienia ich tylko jednym korytarzem. Podczas rozważanie 

uwzględnione zostaną trasy pierwotnych dróg polnych w ramach ich ewentualnej odbudowy, 

wykorzystane zostaną preferencyjnie dostępne grunty nierolnicze, uwzględniony zostanie pozytywny 

wpływ zieleni krajobrazowej otaczająca drogi polne, np. aleje, drzewa, krzewy, miedze i ich udział w 

zdolności retencyjnej gleby oraz promowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie o intensywnej 

eksploatacji rolnej.  

3. Zdefiniować korytarz K7 (DI) na skraju gruntów rolnych. 

Po omówieniu wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka, we współpracy z gminą, 

trasa korytarza K7 dla drogi prowadzącej do Obory, zostanie zbadana możliwość zdefiniowania 

korytarza wzdłuż krawędzi lasu, aby uniknąć niepożądanego rozdzielenia spójnego obszaru gruntów 

ornych.   

 

n) OPINIA URZĘDU REGIONALNEGO WEDŁUG § 50 UST. 5 USTAWY O 

BUDOWNICTWIE  

________________________________________________________________________________ 

Zostanie dopełnione później. 

o) OŚWIADCZENIE O TYM, JAK WZIĘTO POD UWAGĘ OPINIĘ ZGODNIE Z § 50 UST. 5 

USTAWY O BUDOWNICTWIE  

________________________________________________________________________________ 

Zostanie dopełnione później. 

p) DECYZJE W SPRAWIE SPRZECIWÓW 

________________________________________________________________________________ 

Zostanie dopełniony później. 

r) OCENA ZASTRZEŻEŃ 

________________________________________________________________________________ 

Zostanie dopełnione później. 

s) MIEJSCE PRZECHOWANIA DOKUMENTACJI 

________________________________________________________________________________ 

Plan zagospodarowania przestrzennego Hlinka zostanie zdeponowany w Urzędzie wsi Hlinka, w 

Urzędzie Budowlanym w Osobłodze, u zleceniodawcy - tj. w Urzędzie Miasta Krnova, Wydziale 

Budownictwa - oraz w Urzędzie Wojewódzkim Regionu Morawsko-Śląskiego, Wydziale Planowania 

Przestrzennego, Urzędu Budowlanego i Kultury. 

 


