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

 
Celem głównym rozwoju gminy określonym w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Kroczyce” przyjętym uchwałą nr 8/II/2002 Rady Gminy Kroczyce z 

dnia 12 grudnia 2002 r. był rozwój zrównoważony respektujący unikalne walory przyrodniczo-kul-

turowe Jurajskiego Parku Krajobrazowego. 

 

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

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jej poszczególnych terenów, określono główny 

cel strategiczny rozwoju gminy, zgodny ze wskazaniami Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce: 

„Podejmowanie konsekwentnych i systematycznych działań zmierzających do osią-

gnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Kroczyce we wszystkich aspektach jej funk-

cjonowania.” 

 

Niniejsza edycja studium, w której utrzymano dążenie do zrównoważonego rozwoju jako celu roz-

woju gminy stanowi więc kontynuację i rozwinięcie założeń polityki przestrzennej gminy określonej 

w poprzednim dokumencie studium. 

 

W „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” określono ogólną wizję rozwoju gminy: 

 „W roku 2020 Gmina Kroczyce będzie miejscem przyjaznym mieszkańcom, zapewniającym dostęp 

do różnorodnych miejsc pracy i rozwijającym się z poszanowaniem zasobów środowiska natural-

nego”, a w szczegółowej definicji określonej dla każdego z trzech kluczowych obszarów rozwoju 

gminy: społeczeństwo, gospodarka i środowisko naturalne gmina Kroczyce będzie atrakcyjnym 

miejscem do życia dla obecnych i potencjalnym mieszkańców, będzie obszarem rozwiniętym go-

spodarczo, głownie w branży turystycznej, ekologicznej produkcji rolniczej oraz produkcji nieuciąż-

liwej, a czyste środowisko naturalne będzie jedną z podstawowych determinant świadczących o 

atrakcyjności gminy na tle regionu.” 

 

Wizja rozwoju gminy określona w strategii zakłada na rok 2020 okres perspektywiczny, który wy-

daje się być zdecydowanie zbyt krótkim przedziałem czasowym dla zrealizowania wszystkich usta-

leń studium, dlatego w niniejszym studium  wizję rozwoju gminy Kroczyce określono w następujący 

sposób: 
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„Gmina Kroczyce jako miejsce przyjazne mieszkańcom, zapewniające dostęp do róż-

norodnych miejsc pracy i rozwijające się z poszanowaniem zasobów środowiska natu-

ralnego”. 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy określone w studium będą służyły realizacji wizji 

rozwoju gminy zapisanej w „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020”. 

Osiągnięcie powyższego obrazu możliwe będzie poprzez realizację następujących celów strategicz-

nych: 

- utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego i zasobów infrastrukturalnych 

gminy, 

- tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej i 

rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze wykorzystywanie atrakcyjności 

turystycznej obszaru w celach zarobkowych, 

- wykorzystywanie zasobów środowiskowych gminy do podniesienia atrakcyjności turystycznej, 

gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem przyrody. 

 

W ustaleniach studium podzielono obszar gminy na strefy, w których realizowane będą poszczególne 

kierunki polityki przestrzennej gminy: 

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

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

- Strefa C - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji mieszkaniowej 

- Strefa D - Strefa związana z rozwojem funkcji rolniczej 

- Strefa E - Strefa lasów i zalesień 

- Strefa F - Strefa przyrodnicza 

Ww. strefy już w stanie istniejącym różnią się charakterem, intensywnością zabudowy, jej wysoko-

ścią i gabarytami. W każdej ze stref dla poszczególnych rodzajów zabudowy (zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa i zabudowa usługowa) ustalono parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenu. 

 

Realizacja wyżej wymienionych celów rozwojowych następowała będzie wskutek realizacji ustaleń 

zawartych w projekcie studium. 

 

- Cel strategiczny dotyczący utrzymania odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego i 

zasobów infrastrukturalnych gminy będzie realizowany przede wszystkim w strefach A, B i C.  

 

- Cel strategiczny dotyczący tworzenia atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie 

gminy działalności gospodarczej i rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze 

wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej obszaru w celach zarobkowych będzie realizowany 
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przede wszystkim w strefach A, C i D.  

 

- Cel strategiczny dotyczący wykorzystywania zasobów środowiskowych gminy do podniesienia 

atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem przyrody będzie 

realizowany przede wszystkim w strefach B, E i F.  

 

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

jące kierunki rozwoju: 

- M1 – obszary z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- M2 – obszary mieszkaniowo-usługowe 

- M3 – obszary z przewagą zabudowy zagrodowej 

- M4– obszary mieszkaniowo-rekreacyjne 

- M5 – obszary zabudowy zagrodowej w granicach PKOG - w obszarze o wysokich walorach 

krajobrazowych 

- M6 – obszary  zabudowy w granicach PKOG - w obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejonie 

nagromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

- U1 – obszary usługowe 

- U2 – obszary usługowe z zakazem zabudowy w granicach PKOG - w obszarze atrakcyjnym 

turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

- US1 – obszary sportowo-rekreacyjne 

- US2 – obszary sportowo-rekreacyjne o niskiej intensywności zabudowy 

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

obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych. 

- P – obszary produkcyjno-usługowe 

- IT – obszary infrastruktury technicznej 

- TK – obszary kolejowe 

- ZC – obszary cmentarzy 

- R1 – obszary rolnicze 

- R2 – obszary rolnicze z zabudową 

- R3 – obszary zieleni w dolinach cieków 

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

energii elektrycznej 

- WS – obszary wód powierzchniowych 

- ZL1 – obszary lasów 

- ZL2 – obszary wskazane do zalesień 
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W studium dokonano bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na podstawie przeprowa-

dzonych analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz 

analizy możliwości finansowych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, sfor-

mułowano maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Przeprowadzono oszacowa-

nie chłonności terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę rozumianej jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, jak również analizę chłonności, po-

łożonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp-

nia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 

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

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

wynikało, że maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

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

ści wyrażonej w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Wyznaczone w studium nowe obszary zabudowy umożliwiają lokalizację zabudowy o powierzchni 

użytkowej nie przekraczającej maksymalnej ilości wynikającej z bilansu.  

W studium określono także możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyj-

nych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz 

potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z 

lokalizacją nowej zabudowy. 

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

własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy w rezerwach terenu niewykorzystanego pod 

zabudowę w ustaleniach planów miejscowych i w nowych obszarach zabudowy wyznaczonych w 

studium, nie przekraczają możliwości ich finansowania przez gminę. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę jest dostosowane do możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami miejscowymi tereny przeznaczone pod różne ro-

dzaje zabudowy zajmują obecnie 978 ha, co stanowi ok. 9% powierzchni gminy. 

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

korzystane ok. 630 ha, co stanowi 64,3% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę 

w obowiązujących planach miejscowych i 5,7% powierzchni całej gminy. 
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Z uwagi na istniejące duże rezerwy terenów nie wykorzystanych jeszcze pod zabudowę w usta-

leniach studium położono nacisk na porządkowanie istniejących struktur i efektywniejsze zago-

spodarowanie przestrzeni w istniejących terenach zabudowy.   

 

Zgodnie z ustaleniami studium łączna powierzchnia wszystkich terenów zabudowy wyznaczonych 

na obszarze gminy Kroczyce wynosi 1222 ha, z czego: 

- 978 ha to tereny przeznaczone pod różne rodzaje zabudowy w obowiązujących planach 

miejscowych, 

- 44 ha to tereny, na których znajduje się istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, i 

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

planach miejscowych, 

- 200 ha to tereny zabudowy projektowane w studium – poza terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę w obowiązujących planach miejscowych i poza terenami istniejącej zabudowy nie 

ujętej w obowiązujących dokumentach planistycznych. 

  

W skali gminy ustalenia studium powodują przyrost powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w stosunku do dotychczasowej powierzchni terenów zabudowy wyznaczonych w ob-

owiązujących planach miejscowych o 244 ha (z czego na 44 ha znajduje się istniejąca zabudowa), 

z powierzchni 978 ha do powierzchni 1222 ha. 

W skali gminy udział terenów przeznaczonych pod zabudowę zwiększył się więc z 9% do 11%. 

 

Nowa zabudowa faktycznie będzie mogła być lokalizowana na powierzchni ok.  548 ha z czego: 

- 200 ha to tereny zabudowy projektowane w studium, 

- 348 ha to rezerwy w terenach zabudowy wyznaczonych w obowiązujących planach 

miejscowych, nie wykorzystane jeszcze pod zabudowę. 

 

Przyrost terenów obszarów zabudowy jest związany w głównej mierze z: 

- realizacją wniosków mieszkańców. 

W trakcie procedury planistycznej  związanej z opracowywaniem nowego dokumentu studium, 

po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia wniesiono łącznie 848 

wniosków. Wśród złożonych wniosków najwięcej dotyczyło obszaru trzech miejscowości: 

Kroczyce Stare, Kroczyce Okupne i Podlesice. Złożone wnioski w przewadze dotyczyły 

przeznaczenia terenów pod indywidualną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W projekcie 

studium uwzględniono w całości lub w części około 38% wniosków. Najwięcej nowych terenów 

zabudowy wyznaczono w odpowiedzi na zgłoszone wnioski w miejscowościach Kroczyce 

Okupne, Kostkowice i Przyłubsko. 
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- zintensyfikowaniem zabudowy poprzez uzupełnienie luk w zabudowie w najintensywniej 

zabudowanych częściach gminy, to jest w miejscowościach Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare i 

Pradła, co umożliwi bardziej racjonalne planowanie sieci infrastruktury technicznej, 

 

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

nie ujmowanej w dotychczasowych dokumentach planistycznych. Wśród tych obszarów 

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

Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

  

- realizacją zamierzeń związanych z rozwojem przedsiębiorczości i wspieraniem rozwoju 

terenów o charakterze przemysłowym i usługowym, które stanowić będą lokalne ośrodki 

aktywności gospodarczej. Nowe tereny dla lokalizacji terenów zabudowy techniczno-

produkcyjnej zostały wyznaczone w Pradłach, w Przyłubsku i w Siedliszowicach, jako 

uzupełnienie istniejących i projektowanych w obowiązujących planach miejscowych terenów 

zabudowy. Nowe tereny dla lokalizacji terenów usługowych zostały wyznaczone w 

Kroczycach Starych, jako powiększenie terenu rezerwowanego pod usługi związane z 

handlem. Planowane jest także powiększenie terenu usługowego w miejscowości Kroczyce 

Okupne w sąsiedztwie stadionu sportowego, gdzie planowane jest prowadzenie działalności 

związanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. 

 

- rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i nowej zabudowy związanej z obsługą 

ruchu turystycznego wraz z parkingami, zlokalizowanej na obrzeżach obszarów najbardziej 

atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie, z uwagi na konkretne potrzeby związane z obsługą 

nasilonego ruchu turystycznego, weekendowego i sezonowego. Na terenie gminy planuje 

się lokalizację terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z parkingami, na obrzeżach obszarów 

najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie, w tym parkingi w rejonie Góry Zborów, 

w sąsiedztwie zbiornika wodnego Dzibice w Kostkowicach, w rejonie ośrodka narciarskiego 

na terenie Lgotki. 

 

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

rzystaniem rezerw w dotychczasowych terenach zabudowy odpowiada aktualnemu zapotrzebowa-

niu gminy na tereny zabudowy w perspektywie następnych 30 lat. Faktyczny rozwój i wykorzysta-

nie tych obszarów pod zabudowę będzie jednak procesem długofalowym, uzależnionym w głównej 

mierze od zjawisk społecznych i ekonomicznych. 
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Korzystne położenie gminy, w stosunku do miast aglomeracji górnośląskiej, jak również jej wysoka 

atrakcyjność turystyczna powodują, że turystyka i wypoczynek może stanowić korzystną alterna-

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

zasobów kulturowych, przyrodniczych, jak również ochrona terenów cennych pod względem przy-

rodniczym i krajobrazowym przed zabudową. 

     

W ustaleniach studium wskazano przede wszystkim na konieczność zachowania unikalnych walo-

rów krajobrazowych terenu, przeciwdziałania rozpraszaniu się zabudowy w celu ochrony komplek-

sów rolnych i leśnych oraz planowania terenów zabudowy w kompleksach uporządkowanych prze-

strzennie. 

Wyznaczając nowe obszary zabudowy w ustaleniach studium kierowano się potrzebą ochrony wa-

lorów krajobrazowych, w tym np. pozostawiono wolne od zabudowy obszary położone wzdłuż 

drogi wojewódzkiej Kroczyce Żarki utrzymując otwarcia widokowe na Górę Zborów. 

Nowo projektowane obszary zabudowy stanowią logiczną kontynuację, wypełnienie i uzupełnienie 

istniejącej zabudowy, co w efekcie pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i uporządkowanie 

przestrzeni. Procesy urbanizacyjne na obszarach cennych z punktu widzenia potrzeb ochrony przy-

rody i krajobrazu zostały bardzo ograniczone. Ograniczono lub całkowicie wyeliminowano rozwój 

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

zabudowy objęto m.in. 

1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Krztyni, 

2) obszary objęte ochroną przyrody: rezerwat Góra Zborów, obszary położone w podstrefie 

IB wyznaczonej w planie ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, obszary M6 i U2 – 

obszary  zabudowy w granicach PKOG w obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejonie na-

gromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

3) obszary R1 – obszary rolnicze, 

4) obszary R3 – obszary zieleni w dolinach cieków, 

5) obszary WS – obszary wód powierzchniowych, 

6) obszary ZL1 – obszary lasów, 

7) obszary ZL2 – obszary wskazane do zalesień, 

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

PKOG w obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodni-

czych i krajobrazowych, 

9) obszary położone w odległości mniejszej niż 5 m od cieków wodnych – zakaz nie dotyczy 

obszarów US1, 

10) obszary położone w odległości mniejszej niż 50 od granic cmentarzy. Zakaz zabudowy do-

tyczy budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów ży-

wienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności. 
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Ustalenia studium zostały zawarte w następujących podrozdziałach: 

1. Wizja, misja i cele strategiczne rozwoju gminy.  

2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wyni-

kające z audytu krajobrazowego.  

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

wyłączone spod zabudowy.  

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

krajobrazu kulturowego.  

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

6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

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

8. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-

nym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami 

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

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

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadze-

nia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej.  

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

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

nierolnicze i nieleśne.  

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

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

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

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

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

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

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

gradowane. 

16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.  

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-

spodarowania występujących w gminie.  

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

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.  

19. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń studium. 
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Dokumentację studium stanowią załączniki do uchwały nr 212/XXIX/2017 Rady Gminy Kroczyce 

 z dnia 19 czerwca 2017 r.: 

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

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

Kroczyce”, 

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

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

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

ustaleń studium,  

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

 

 


