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Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr 212/XXIX/2017 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 19 czerwca 2017 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium 

 

 
1. Do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kroczyce, zwanego dalej „studium”  wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r.  
wniesiono 114 uwag:   
1) na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
późniejszymi zmianami), 

2) w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami). 

 
2. Termin składania uwag upłynął dnia 6 lipca 2016 r. 

 
3. Zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kroczyce: 

1) 16 uwag zostało częściowo uwzględnionych a częściowo nieuwzględnionych, 
2) 22 uwagi zostały uwzględnione, 
3) 76 uwag zostało nieuwzględnionych. 

 
4. Do projektu studium wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 27 września  2016 r. do 26 października 2016 r. 
wniesiono 40 uwag:   
1) na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
późniejszymi zmianami), 

2) w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami). 

 
5. Termin składania uwag upłynął dnia 17 listopada 2016 r. 

 
6. Zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kroczyce: 

1) 3 uwagi zostały częściowo uwzględnione a częściowo nieuwzględnione, 
2) 3 uwagi zostały uwzględnione, 
3) 34 uwagi zostały nieuwzględnione. 

    

7. Do projektu studium wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach 21 lutego 2017 r. do 22 marca 2017 r. wniesiono 17 
uwag:   



2 

 

1) na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
późniejszymi zmianami), 

2) w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 
podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami). 

 
8. Termin składania uwag upłynął dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 
9. Zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kroczyce żadna z 17 wniesionych uwag nie została 

uwzględniona. 
 

10. Przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Kroczyce są uwagi nieuwzględnione w całości 
lub w części w rozstrzygnięciach Wójta Gminy Kroczyce, w tym: 
1) 92 uwagi wniesione do projektu studium wyłożonego po raz pierwszy do publicznego 

wglądu, w dniach od 13 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r., 
2) 37 uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego po raz drugi do publicznego 

wglądu, w dniach od 27 września  2016 r. do 26 października 2016 r., 
3) 17 uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego po raz trzeci do publicznego 

wglądu, w dniach od 21 lutego 2017 r. do 22 marca 2017 r. 
 

11. Rada Gminy Kroczyce działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z 
późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) po rozpatrzeniu 
uwag, o których mowa w ust. 10,  postanawia ich nie uwzględniać w tym zakresie, w jakim nie 
zostały uwzględnione, podtrzymując tym samym rozstrzygnięcia Wójta Gminy Kroczyce w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium, zgodnie z załączonymi 
wykazami nr 1, nr 2 i nr 3. 
 
 


