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WYKAZ UWAG nr 1 
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 13 MAJA 2016 R. DO 14 CZERWCA  2016 R. PROJEKTU  

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

(SKAŁDANIE UWAG DO 6 LIPCA 2016 R.) 

 

LP 
DATA  
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NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
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STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05.05.16 

2 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

869/12 położonej 

w Kroczycach 

Okupnych pod 

zabudowę 

jednorodzinną. 

 

Działka nr   

869/12  

Kroczyce 

Okupne 

 

 

ZL1 

  

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 
wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 

stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 
2000.  

 

2 24.05.16 

4 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 162/2 

położonej w 

Lgocie 

Murowanej 

pod ”zabudowę 

jednorodzinną 

wolnostojącą a  

w przypadku 

braku takiej 

możliwości o 

Działka nr   

   162/2 

Lgota 

Murowana 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
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UWAGA  
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DNIONA 
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NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przekształcenie 

na działki 

rekreacyjne’. 

 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

3 25.05.16 

5 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

312/6 położonej 

w Kroczycach 

Starych w 

całości pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

lub zagrodową. 

 

Działka nr  

312/6 

Kroczyc Stare 

część R1, 

część M1. 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 

rejonie występowania złoża Kroczyce I i II) nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 30.05.16 

6 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie terenu 

działek nr 197,          

294 położonych 

w Hucie 

Szklanej 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

lub letniskową. 

 

Działka nr   

197                      

294  

Huta Szklana 

 

działka 197 

- ZL1. 

 

działka 

294-  

część ZL1,  

część ZL2. 

 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

5 31.05.16 

7 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ujęcie terenu 

działki rolnej nr 

336 położonej        

w Kroczycach 

Okupnych 

pod zabudowę 

rekreacyjną oraz 

parking 

 

Działka nr   

336  

Kroczyce 

Okupne 

 

ZL1,  

R1 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 
2000.  
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WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 
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UWAGA  
UWZGLĘ- 
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UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

samochodowy. 

 

6 31.05.16 

8 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki 

rolnej nr 807 

położonej w 

Podlesicach na 

działkę 

budowlaną. 

 

Działka nr   

807  

Podlesice 

R1, 

ZL1 

Uwaga 

uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 

w części 

Uwaga 

uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 

w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  

na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 
części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 

nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 
przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 

leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

 

7 01.06.16 

9 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

położonej w 

Kroczycach nr 

283/4 

„pod 

indywidualną 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną.”

Wnioskodawcy 

wnoszą sprzeciw 

odnośnie 

przekształcenia 

w/w działki pod 

tereny leśne. 

 

Działka nr   

283/4 

Kroczyce 

 

ZL2 

 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 
nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  

na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 

części działki, o której mowa w treści uwagi.  
Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 

nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 
zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 

leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
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NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 01.06.16 

10 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 283/3 

położonej w 

Kroczycach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Brak zgody na 

przekształcenie 

w/w działki pod 

tereny leśne. 

 

Działka nr   

283/3 

Kroczyce 

 

 

ZL2 

 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  
na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 

części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 
nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 
leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 
 

9 01.06.16 

11 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 482 położonej 

w Przyłubsku 

pod zabudowę 

rekreacyjną. 

Działka nr   

482 

Przyłubsko 

 

część M1, 

część ZL1 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegać 

będzie na powiększeniu obszaru zabudowy na części 
działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 
nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 
leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

10 02.06.16 

12 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działek 

rolnych nr 1002, 

1003, 1004 

położonych w 

Pradłach na 

Działki nr   

1002,             

1003,           

1004 

Pradła 

 

działka 

1002 

- część R1, 

- część 

R4/PE 

 

 

działki  

1003, 1004 

- część M1,  

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegać 

będzie na powiększeniu obszaru zabudowy M1 na 
części działek, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru wymienionego w treści 

uwagi pod zabudowę nie jest uzasadnione z uwagi na 
potrzebę przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych, w kontekście przeprowadzonego 
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 
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NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działki 

„budowlane         

z usługami”. 

 

-część R2, 

- część 

R4/PE. 

 

 

11 02.06.16 

13 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działek  nr 

277/6, 277/8, 

276, 274/6, 

278/7, 278/4 

położonych w 

Kroczycach 

Starych pod 

działalność 

gospodarczą i 

produkcję. 

 

Działki nr   

277/6,             

277/8,                

276,                  

274/6,           

278/7,              

278/4 

Kroczyce Stare 

Działki nr   

277/6,             

277/8, 

278/4 

- U1  

 

Działki 

276, 274/6 - 

M2  

 

Działka  

278/7 

ZL1 

                               

Uwzględniona 

w części 

dotyczącej 
działki nr 

278/7 

Nie 

uwzględniona 
w części 

dotyczącej 

działek  
nr 276, 274/6  

Uwzględniona 

w części 

dotyczącej 
działki nr 

278/7 

Nie 

uwzględniona 
w części 

dotyczącej 

działek  
nr 276, 274/6  

Uwaga jest uwzględniona w zakresie działki nr 278/7. 
W zakresie działek nr 277/6, 277/8, 278/4 uwaga jest 

bezprzedmiotowa, ponieważ ww. działki są położone 

w obszarze U1, w którym jest możliwe prowadzenie 
działalności gospodarczej wymienionej w treści 

uwagi. 

Uwaga jest nieuwzględniona z w części dotyczącej 
działek nr 276, 274/6 ze względu na położenie w 

bliskim sąsiedztwie z terenami zabudowy 

mieszkaniowej. 

12 02.06.16 

14 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 315/4 oraz 

działek leśnych 

nr 9/1, 9/2 

położonych w 

Piasecznie 

„na działki 

rekreacyjno 

budowlane”. 

Działka nr   

315/4            

9/1,                    

9/2 

Piaseczno 

 

Działka  

315/4 

- R1, 

- ZL1. 

Działki  

9/1, 9/2 

-ZL1 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

13 06.06.16 

15 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 487/1 

położonej w 

Kroczycach 

Starych 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną             

i usługi. 

 

Działka nr   

487/1 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 

rejonie występowania złoża Kroczyce I i II, w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

14 06.06.16 

16 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki nr 172 

położonej w 

Działka nr   

172 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kroczycach 

Starych II na 

działkę  

budowlaną. 

 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi 

(oraz mała szerokość działki) nie predysponuje go do 

lokalizacji zabudowy.  
 

 

15 06.06.16 

17 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 486/2 w 

Kroczycach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną             

i usługi. 

 

Działka nr   

486/2 

Kroczyce 

Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 
rejonie występowania złoża Kroczyce I i II, w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

16 06.06.16 

18 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 488/1 

położonej w 

Kroczycach 

Starych 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną             

i usługi. 

 

Działka nr   

488/1 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 

rejonie występowania złoża Kroczyce I i II, w 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 06.06.16 

19 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki nr 

486/3 położonej 

w Kroczycach 

Starych 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną             

i usługi. 

 

Działka nr   

486/3 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 
rejonie występowania złoża Kroczyce I i II, w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

18 06.06.16 

20 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki rolnej 

nr 376/1  

położonej w 

Kroczycach 

Okupnych 

Działka nr   

376/1 

Kroczyce 

Okupne 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 
nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pod zabudowę 

rekreacyjną. 

2000.  

 

19 08.06.16 

21 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działek nr 

515, 335/5, 

336/5, 337/3 

położonych w 

Kroczycach 

Starych 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną          

lub rekreacyjną. 

 

Działka nr   

515,                       

335/5              

336/5,           

337/3 

Kroczyce Stare 

Działka  

Nr 515  

- ZL2, 

Działki nr 

335/5, 

336/5, 

337/3 

-część M1, 

- część R1, 

- część 

ZL2. 

 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

20 08.06.16 

22 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki leśnej 

nr 230 położonej 

w Hucie  

Szklanej 

Działka nr   

230 

Huta Szklana 

ZL1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

na „działkę 

mieszkaniowo-

rekreacyjną 

CM4.” 

 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

21 09.06.16 

24 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przesunięcie 

granic 

dopuszczalnej 

zabudowy 

działki nr 876 

położonej w 

Siamoszycach 

oznaczonej 

symbolem M1 

„w związku z 

chęcią 

zbudowania 

dwóch domów 

na większych 

działkach,” 

Działka nr   

876 

Siamoszyce 

część – M1, 

część – R1, 

część – 

ZL1, 

---------  
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

Uwaga nie jest uwzględniona. 
Na części działki stanowiącej przedmiot uwagi został 

już w projekcie studium utworzony obszar M1. 

Wnioskowane w treści uwagi dalsze powiększenie 
wyznaczonego w projekcie studium obszaru M1 nie 

jest uzasadnione z uwagi na potrzebę przeciwdziałania 

dalszemu poszerzaniu terenów zabudowy w celu 

ochrony kompleksów rolnych i leśnych, w kontekście 

przeprowadzonego bilansu terenów przeznaczonych 

pod zabudowę. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 09.06.16 

25 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

1078 położonej 

w Siamoszycach 

na działkę 

budowlaną. 

 

Działka nr   

1078  

Siamoszyce 

R1 

 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

23 09.06.16 

26 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działek nr  

434/1, 434/2 

położonych           

w Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

Działka nr   

 434/1,              

434/2 

Kroczyce Stare 

część – M1, 

część – R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

Uwaga nie jest uwzględniona. 

Na części działki stanowiącej przedmiot uwagi został 
już w projekcie studium utworzony obszar M1. 

Wnioskowane w treści uwagi dalsze powiększenie 

wyznaczonego w projekcie studium obszaru M1 nie 
jest uzasadnione z uwagi na potrzebę przeciwdziałania 

dalszemu poszerzaniu terenów zabudowy w celu 

ochrony kompleksów rolnych i leśnych, w kontekście 
przeprowadzonego bilansu terenów przeznaczonych 

pod zabudowę. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

jednorodzinną. 

 

24 09.06.16 

27 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr  

620/3 położonej 

w 

Dobrogoszczyca

ch pod zabudowę 

mieszkalną. 

Działka nr   

620/3 

Dobrogoszczy

ce 

R2 

 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

25 09.06.16 

28 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr  

620/4 położonej 

w 

Dobrogoszczyca

Działka nr   

620/4 

Dobrogoszczy

ce 

R2 

 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ch pod zabudowę 

mieszkalną. 

 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

26 10.06.16 

30 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki nr  

745/1 położonej 

w  Lgocie 

Murowanej pod 

zabudowę 

mieszkaniową i  

usługi. 

Działka nr   

745/1 

Lgota 

Murowana 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

27 10.06.16 

32 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

745/1 położonej 

w Lgocie 

Murowanej pod 

zabudowę 

mieszkaniową          

i usługi. 

 

Działka nr   

745/1 

Lgota 

Murowana 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

28 13.06.16 

33 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

Działka nr   

2002 

Kroczyce 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2002 położonej 

w Kroczycach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

29 13.06.16 

35 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki 

rolnej  nr 381/9  

pod zabudowę 

„mieszkaniowo  

rekreacyjną „ w 

Kroczycach 

Starych 

 

Działka nr   

381/9 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 



 18 

LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 
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NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
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STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  
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DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
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UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

30 13.06.16 

36 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki  nr 

544/3 położonej 

w Kroczycach 

Starych  pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

lub rekreacyjną. 

 

Działka nr   

544/3 

Kroczyce Stare 

Część M1 

Część ZL1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi 

(tereny leśne, brak dojazdu) nie predysponuje go do 
lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 14.06.16 

37 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki 

rolnej  nr 315/4 

położonej w 

Piasecznie               

pod zabudowę 

mieszkaniowo 

rekreacyjną.            

(M 4)”. 

 

Działka nr   

315/4 

Piaseczno 

część- R1, 

część- ZL1 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
 

32 14.06.16 

39 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przesunięcie 

granicy 

zabudowy 

zagrodowej do 

180 mb               

o symbolu M-5 

terenu działki nr 

209 położonej      

w Lgotce,  z 

wykorzystaniem 

do 120 m  pod 

uprawę   

lawendy,                 

w pozostałej 

części pod 

budowę suszarni. 

Działka nr 

209 

Lgotka 

Część M5 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 
uwzględniona 

---------   
Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
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DATA  

WPŁYWU   
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NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   
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TREŚĆ UWAGI 
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MOŚCI, KTÓREJ  
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CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 
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GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  
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UWAGA  
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UWZGLĘ-
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UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

33 14.06.16 

40 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przesunięcie 

granicy 

zabudowy 

zagrodowej do 

180 mb               

o symbolu M-5 

terenu działki nr 

211położonej        

w Lgotce z 

wykorzystaniem 

do 120 m  pod 

uprawę   

lawendy,                 

w pozostałej 

części pod 

budowę suszarni 

„i innych 

obiektów 

gospodarczych” 

 

Działka nr 

211 

Lgotka 

Część M5 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

34 15.06.16 

41 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki 

rolnej  nr 315/5 

położonej w 

Piasecznie             

Działka nr   

315/5 

Piaseczno 

- R1, 

- ZL1 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
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DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
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DOTYCZY  
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UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pod zabudowę  

mieszkaniowo 

rekreacyjną            

(M4). 

stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
 

35 15.06.16 

42 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

336 położonej        

w Kroczycach 

Okupnych pod 

budowę 

parkingu. 

 

Działka nr   

336  

Kroczyce 

Okupne 

ZL1,  

R1 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
 

36 15.06.16 

43 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

807 położonej      

w Podlesicach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

Działka nr   

807 

Podlesice  

R1, 

ZL1 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  
na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 

części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 
nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 
leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 
 

37 15.06.16 

44 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

215/1 położonej        

w Białej Błotnej          

pod zabudowę 

Działka nr   

215/1  

Biała Błotna 

R2 

 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  
na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 

części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 
nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 
zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 

leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mieszkaniową. 

 

 

38 15.06.16 

45 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

215/2 położonej 

w Białej Błotnej 

pod zabudowę  

mieszkaniową. 

 

Działka nr   

215/2 

Biała Błotna 

R2 

 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  

na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 

części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 
nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 

przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 
leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 
 

39 15.06.16 

46 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ponowne 

rozpatrzenie 

wniosku o 

przekształcenie    

działki rolnej nr 

2051 położonej  

w Kroczycach 

Okupnych. 

Działka nr   

2051 

Kroczyce 

Okupne 

Część M1 

Część R1 

Część  ZL1 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga 

uwzględniona 
w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegać 

będzie na powiększeniu obszaru zabudowy na części 
działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 

nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 
przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 

leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

40 16.06.16 

47 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działek nr 

1535 i 1784 

położonych w 

Kroczycach 

Okupnych 

na działki 

budowlane. 

 

Działka nr   

1535,               

1784 

Kroczyce 

Okupne 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

41 17.06.16 

52 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przekwalifikowa

nie działki nr 

2053/8 położonej 

w Kroczycach 

Okupnych 

pod zabudowę 

mieszkalną. 

 

Działka nr  

2053/8 

Kroczyce 

Okupne 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

42 

 

20.06.16 

 

53 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie  w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

1733/1, 

1921 położonych 

w Pradłach „ pod 

zabudowę lub 

działalność, a w 

przypadku braku 

takiej 

możliwości na 

działkę 

rekreacyjną.” 

Działki nr  

1733/1, 

1921 

Pradła 

Cześć M1, 

Część R1, 

Część R2, 

 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

43 

 

20.06.16 

 

54 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie  w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 381/20 

położonej w 

Działka nr  

381/20 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kroczycach 

Starych, pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

44 

 

20.06.16 

 

56 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie  w studium 

przeznaczenia 

terenu działek   

nr 814, 41 

położonych w 

Podlesicach pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

oraz działek nr 

560, 

561/1położonych 

w Podlesicach        

” pod rekreacje                     

i sport”. 

Działka nr 

814,                     

41,               

560,                   

561/1 

Podlesice 

Działka nr  

41 

- US3 

 

Działka nr  

814  

-R1 

Działki nr 

560,                   

561/1 

- ZL1 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

w zakresie działki nr 41, 560 i 561/1 nie jest możliwe 

ze względu na brak zgodności wnioskowanego w 
treści uwagi przeznaczenia terenu z ustaleniami planu 

ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, 
przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w 

sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 

działki nr 41 i częściowo 560 i 561/1 stanowiący 
przedmiot uwagi jest obszarem cennym przyrodniczo, 

położonym w granicach obszaru Natura 2000. 

 
Uwzględnienie uwagi w zakresie działki nr  814  

nie jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie 

jej byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

45 

 

22.06.16 

 

57 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie  w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

489 i 490 

położonych w 

Kostkowicach, 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną i 

letniskową oraz 

„przedłużenie 

granic prawa do 

zabudowy”. 

 

Działka nr  

489,                   

490 

Kostkowice 

Część M4 

część R1 
--------- 

Uwaga nie 
uwzględniona 

---------   
Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 
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WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
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UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

46 

 

22.06.16 

 

58 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 199 

położonej w 

Lgotce pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną        

„ chociażby w 

części 

odpowiadającej 

120 m”. 

Informacja o 

możliwości 

przekazania 

części 

nieruchomości 

na potrzeby 

utworzenia drogi 

łączącej  drogę A 

z drogą B. 

Działka nr  

199 

Lgotka 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 
wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763).  

47 

 

22.06.16 

 

59 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

Działka nr  

200   

Lgotka 

Część M5, 

Część R1, 

Część ZL1 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
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GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnej nr 200 

położonej w 

Lgotce tj. 

„rozszerzenie 

części           

nieruchomości 

przeznaczonej na 

cele budowlane 

do obszaru 

obejmującego 

120 m od drogi 

publicznej”. 

 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

48 

 

22.06.16 

 

60 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

602/2, 383/3  

położonych w 

Kroczycach 

Starych oraz 

działek nr 57 i 65 

położonych w 

Kroczycach 

Okupnych 

(uwidocznionych 

w załączniku 

graficznym), pod 

zabudowę 

Działki nr 

602/2,               

383/3 

Kroczyce Stare    

 

Działki nr  

57, 65 

Kroczyce 

Okupne 

Działki nr 

602/2 – M1 

 

 383/3 – R1 

    

57, 65 – R3 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mieszkaniową. 

 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

49 

 

22.06.16 

 

61 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

486/3 położonej 

w Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

jednorodzinną. 

 

Działka nr 

486/3 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 

rejonie występowania złoża Kroczyce I i II, w 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 

 

23.06.16 

 

 

63 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

572/4, 572/5, 

572/11, 572/12, 

572/13 

położonych w 

Kroczycach 

Starych pod 

„zabudowę 

mieszkalno-

rekreacyjną”. 

 

Działka nr 

572/4,                

572/5,           

572/11, 

572/12,      

572/13   

Kroczyce Stare 

ZL1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

51 

 

24.06.16 

 

65 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

72/11położonej 

w Piasecznie pod 

zabudowę 

mieszkaniową, 

uzasadniając 

powyższe 

Działka nr  

72/11 

Piaseczno 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 
wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763).  
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DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

posiadaniem 

pełnej 

infrastruktury na 

w/w działce, 

zgodnie z 

załączonymi 

mapami . 

 

52 

 

27.06.16 

 

68 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 1123, 

920/4, 1090/1, 

1089  

położonych w 

Siamoszycach 

powołując się na 

złożony wniosek 

w 2005 r. o 

uzgodnienie 

warunków 

zabudowy dla 

inwestycji 

budowy pola 

namiotowego dla 

70 osób wraz z 

przyłączami i 

budynkiem 

sanitarno 

higienicznym 

oraz wniosek 

Działka nr  

1123,                

920/4,              

1090/1,               

1089  

Siamoszyce 

 

Działka nr  

1123- R1 

 

Działki nr         

920/4, 

1090/1,               

1089 

–R3              

Uwaga 

uwzględniona 
w zakresie 

działek nr 

920/4, 1090/1, 
1089 

Uwaga 
nieuwzględnio

na w zakresie 

działki nr 1123 

Uwaga 

uwzględniona 
w zakresie 

działek nr 

920/4, 1090/1, 
1089 

Uwaga 
nieuwzględnio

na w zakresie 

działki nr 1123 

 

Uwaga nie jest uwzględniona w zakresie działki nr 
1123 - wnioskowane w treści uwagi przeznaczenie 

terenu nie jest zgodne z kierunkiem zagospodarowania 

terenu ustalonym dla tego obszaru w studium.  
Uwzględnienie uwagi nie jest możliwe ze względu na 

fakt, że uwzględnienie jej byłoby związane z 

koniecznością wyznaczenia nowego obszaru 
zabudowy wbrew przyjętym w studium zasadom 

takim jak przeciwdziałanie dalszemu powiększaniu  

obszarów zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych oraz dla zachowania walorów krajobrazowych 

terenu, w kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie działki nr 1123 nie predysponuje jej do 

lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

złożony w 2015r.  

o przeznaczenie 

działki nr 1123/2 

na inwestycyjno-

budowlaną pod 

realizację 

projektu 

„Grzebowisko 

Małych 

Zwierząt”. 

Nadto 

wnioskodawczyn

i informuje iż: 

-działka  nr 

920/4 posiada 

wodociąg w 

granicy oraz słup 

energetyczny 

oraz graniczy z 

zalewem 

wodnym,                  

-działka 1090/1 i 

1089 stanowią 

całość 

rekreacyjną o 

pow. 0.2527h, 

posiadają 

wodociąg w 

granicy oraz słup 

energetyczny i są 

w bardzo bliskiej 

odległości od 

zalewu wodnego. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

53 

 

27.06.16 

 

69 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu dla działki 

nr 808 położonej 

w Podlesicach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

Działka nr  

808  

Podlesice 

Część R1 

Część ZL1 

Uwaga 

uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 

w części 

Uwaga 

uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 

uwzględniona 

w części 

Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  

na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 
części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 

nie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę 
przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu terenów 

zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i 

leśnych, w kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

 

54 28.06.16 

70 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

669 położonej w 

Podlesicach pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Działka nr  

669   

Podlesice 

Część M4 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

55 28.06.16 

71 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ponowne 

rozpatrzenie 

wniosku w 

sprawie 

przekwalifikowa

nia w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 2053/9 

położonej w 

Kroczycach 

Okupnych. 

 

 

Działka nr  

2053/9 

Kroczyce 

Okupne 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56 28.06.16 

72 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ponowne 

rozpatrzenie 

wniosku w 

sprawie 

przekwalifikowa

nia w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 2053/8 

położonej 

Kroczycach 

Okupnych.  

Działka nr  

2053/8 

Kroczyce 

Okupne 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

57 28.06.16 

73 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ponowne 

rozpatrzenie 

wniosku w 

sprawie 

przekwalifikowa

nia w studium 

przeznaczenia 

terenu  użytków 

zielonych ( teren 

Działka nr  

2778 

Kroczyce  

Część ZL1 

Część R3 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zalewowy) 

działki  nr 2778 

położonej w 

Kroczycach pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

58 29.06.16 

74 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie  w 

studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

leśnych nr 572/8, 

572/9, 572/16, 

572/17, 572/18 

położonych w 

Kroczycach 

Starych 

(Przyłubsko)pod 

zabudowę 

mieszkaniowo-

rekreacyjną M4. 

 

Działka nr 

572/8,               

572/9,            

572/16, 

572/17,     

572/18  

Kroczyce Stare 

ZL1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

59 04.07.16 

77 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

312/8 położonej 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę. 

 

Działka nr 

312/8   

Kroczyce Stare 

R1 

 
--------- 

Uwaga nie 
uwzględniona 

---------   
Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 

rejonie występowania złoża Kroczyce I i II) nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

60 04.07.16 

78 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

312/5  położonej 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę. 

 

Działka nr 

312/5  

Kroczyce Stare  

R1 

 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi (w 
rejonie występowania złoża Kroczyce I i II) nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

61 04.07.16 

79 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

340/12 położonej 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

Działka nr 

340/12   

Kroczyce Stare 

ZL2 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

62 04.07.16 

80 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

340/11 położonej 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Działka nr 

340/11   

Kroczyce Stare 

ZL2 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

 

63 

 

04.07.16 

82 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 75/9 

położonej 

Piasecznie pod 

zabudowę 

zagrodową (M5). 

 

Działka nr 

75/9 

Piaseczno 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 
nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 

stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  

 

64 04.07.16 

83 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 75/9 

położonej 

Piasecznie pod 

zabudowę 

zagrodową (M5). 

 

Działka nr 

75/9 

Piaseczno 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 
nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
 

65 04.07.16 

84 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

Działka nr 

382/8 

Kroczyce stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 382/8 

położonej w 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkalną. 

 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

66 05.07.16 

85 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu całej 

działki rolnej nr 

185/1 położonej 

Gołuchowicach 

pod zabudowę 

mieszkalną w 

związku z 

projektowaną 

budową 

ekologicznego 

Działka nr 

185/1 

Gołuchowice 

Część M1 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

osiedla domków 

jednorodzinnych. 

 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

67 05.07.16 

86 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 42, 

38/6  położonych 

w Piasecznie pod 

zabudowę 

argumentując 

jednocześnie iż   

powyższe 

„pozwoli na 

poszerzenie 

koncepcji 

rozwoju 

działalności 

turystycznych na 

terenie Jury 

Krakowsko –

Częstochowskiej

…” 

Działka nr            

42,                      

38/6 

Piaseczno 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 

2000.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68 05.07.16 

87 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 36/4, 

37/1, 37/3 

położonych  w 

Piasecznie  pod 

zabudowę. 

 

Działka nr 

36/4,                     

37/1,                 

37/3 

Piaseczno 

Część 

działki 36/4 

– M4  

 

Pozostała 

część 

działki 36/4  

oraz działka 

nr 37/1, - 

R1 

  

Działka 

37/3  

część R1 

część ZL1                       

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 

wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 
ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). Obszar 
stanowiący przedmiot uwagi jest obszarem cennym 

przyrodniczo, położonym w granicach obszaru Natura 
2000.  

 

69 05.07.16 

88 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 85/3, 

85/1  położonych  

w Kroczycach , 

pod zabudowę. 

Działka nr 

85/3,                  

85/1 

Kroczyce 

Działka nr 

85/3 

część M1, 

część R1 

 

Działka nr 

85/1 

część M1, 

część R1 

część  U1 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

70 05.07.16 

89 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 664, 

665/3 

położonych w 

Podlesicach pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Działka nr 

664,                  

665/3 

Podlesice 

część M4 

część  R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

71 05.07.16 

90 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 665/4, 

666  położonych 

w Podlesicach 

pod zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Działka nr 

665/4,                   

666 

Podlesice 

część M4 

część  R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

72 05.07.16 

91 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych: nr 813  

położonej w 

Podlesicach   

oraz nr 60 

położonej w 

Działka nr  

813  

Podlesice                 

i  

działka nr 

60 

Kroczyce Stare 

Działka nr  

813  

– R1 

             

działka nr 

60 

-R3 

Uwaga 
uwzględniona 

w zakresie 

działki nr 60 
w Kroczycach 

Starych  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w zakresie 

działki nr 813 

w Podlesicach 

Uwaga 
uwzględniona 

w zakresie 

działki nr 60 w 
Kroczycach 

Starych  

Uwaga nie 

uwzględniona 
w zakresie 

działki nr 813 

w Podlesicach 

 
Uwaga nie jest uwzględniona w zakresie działki nr 

813- wnioskowane w treści uwagi przeznaczenie 

terenu nie jest zgodne z kierunkiem zagospodarowania 
terenu ustalonym dla tego obszaru w studium.  

Uwzględnienie uwagi w zakresie tej działki nie jest 
możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kroczycach 

Starych – pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 
terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru działki nr 813 stanowiącej 

przedmiot uwagi nie predysponuje go do lokalizacji 

zabudowy.  
 

73 05.07.16 

92 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnych nr 

393/13, 393/14, 

393/21    

położonych w 

Lgocie 

Murowanej na 

obszary 

oznaczone 

zapisem 7MN, 

RM, U 

 

Działka nr  

393/13, 

393/14,    

393/21   

Lgota 

Murowana                  

M1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

Uwaga nie jest uwzględniona, ponieważ jest 

bezprzedmiotowa. Na działkach wymienionych w 

treści uwagi w studium wyznaczono obszar M1 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Ustalenia studium nie precyzują obsługi 
komunikacyjnej terenów zabudowy na poziomie dróg 

dojazdowych i wewnętrznych.  Wyznaczenie terenów 

dróg, które będą stanowiły obsługę komunikacyjną 
terenów zabudowy nastąpi na etapie planu 

miejscowego, w którym nastąpi rozgraniczenie 

terenów o określonym przeznaczeniu oraz zasadach 
zagospodarowania.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74 05.07.16 

93 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

186/1 położonej 

w 

Gołuchowicach, 

w całości pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Działka nr 

186/1 

Gołuchowice 

Część M1 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

75 05.07.16 

94 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

83 położonej            

w Kroczycach 

Starych  pod 

zabudowę. 

 

Działka nr          

83 

Kroczyce Stare 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

76 05.07.16 

95 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

nr183    

położonej w 

Dobrogoszczy-

cach  pod 

zabudowę. 

Działka nr            

183 

Dobrogosz-

czyce 

R2 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

77 05.07.16 

96 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 470 

położonej w 

Siedliszowicach  

pod zabudowę 

mieszkaniowo – 

usługową o 

symbolu MN. 

Do wniosku 

dołączono mapę. 

 

Działka nr            

470 

Siedliszowice 

Część M1 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 
nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 
kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 
przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 
Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

78 05.07.16 

97 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

233/5 położonej 

Działka nr            

233/5 

Browarek 

R2 
Uwaga 

uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
uwzględniona 

w części  

Uwaga nie 
uwzględniona 

w części 

 
Uwaga jest częściowo uwzględniona, a częściowo 

nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi polegające  

na ujęciu w obszarze zabudowy dotyczyć będzie tylko 
części działki, o której mowa w treści uwagi.  

Przeznaczenie całego obszaru działki pod zabudowę 

nie jest uzasadnione z uwagi na położenie działki w 
bliskim sąsiedztwie linii kolejowej oraz z uwagi na 

potrzebę przeciwdziałania dalszemu poszerzaniu 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w miejscowości 

Browarek w 

całości  pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

terenów zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych, w kontekście przeprowadzonego 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 

 

79 06.07.16 

98 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

położonych w 

Kroczycach 

Starych nr 423/1 

i 169  pod 

zabudowę 

mieszkaniową  

oraz działek nr 

282/1, 282/2, 

429/1” na cele 

usługowe”. 

Do wniosku 

dołączono mapę 

ze szkicami. 

Działka nr 

423/1,                

282/1,              

282/2,               

429/1,               

169  

Kroczyce Stare            

423/1 

- M2 

-R1 

 

282/1 

– ZL2 

- ZL1 

 

282/2 

- ZL2, 

- ZL1, 

-U1 

 

429/1 

- U1 

- R1 

 

169 

– R3 

 

Uwaga 

uwzględniona  

 
w zakresie 

umożliwienia 

lokalizacji 

funkcji 

usługowej na  

części działki 
nr 282/1,  

 

 
w zakresie 

działki nr 

429/1. 
 

w zakresie 

części działki 
nr 169 

Nie 
uwzględniona  

 

w 
granicach 

działki nr 

423/1, 

 

w zakresie 

umożliwienia 
lokalizacji 

funkcji  

mieszkaniowej 
na  części 

działek nr 

282/1, 282/2 
 

w zakresie 

części działki 
nr 169 

  

Uwaga 

uwzględniona  

 
w zakresie 

umożliwienia 

lokalizacji 

funkcji 

usługowej na  

części działki 
nr 282/1,  

 

 
w zakresie 

działki nr 

429/1. 
 

w zakresie 

części działki 
nr 169 

Nie 
uwzględniona  

 

w 
granicach 

działki nr 

423/1, 

 

w zakresie 

umożliwienia 
lokalizacji 

funkcji  

mieszkaniowej 
na  części 

działek nr 

282/1, 282/2 
 

w zakresie 

części działki 
nr 169 

  

Uwaga jest częściowo nieuwzględniona, a częściowo 

uwzględniona.  

Uwzględnienie uwagi nie jest możliwe w całości ze 
względu na fakt, że uwzględnienie jej byłoby 

związane z koniecznością wyznaczenia nowego 

obszaru zabudowy wbrew przyjętym w studium 
zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie wskazanych jako nieuwzględnione działek 

lub ich części  nie predysponuje ich do lokalizacji 

zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

80 06.07.16 

99 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu tj. 

przedłużenia linii 

zabudowy 

działki nr 559  

położonej w 

Podlesicach pod 

zabudowę 

mieszkaniową            

i usługi oraz 

działki nr 505/1 

położonej  w 

Przyłubsku pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

Do wniosku 

dołączono mapy 

ze szkicami. 

 

Działka nr            

559 

Podlesice 

 

Działka nr             

505/1 

Przyłubsko 

Działka nr            

559 

-M4, 

- R1 

 

Działka nr 

505/1 

- M1 

- R1 

Uwzględniono 
w zakresie 

części działki 

nr 559 w 
Podlesicach –  

Nie 

uwzględniono 
w zakresie  

części 

działki nr 
505/1 w 

Przyłubsku  

Uwzględniono 
w zakresie 

części działki 

nr 559 w 
Podlesicach –  

Nie 

uwzględniono 
w zakresie  

części 

działki nr 
505/1 w 

Przyłubsku  

Uwaga jest częściowo nieuwzględniona, a częściowo 

uwzględniona.  

Uwzględnienie uwagi nie jest możliwe w całości ze 
względu na fakt, że uwzględnienie jej byłoby 

związane z koniecznością wyznaczenia nowego 

obszaru zabudowy wbrew przyjętym w studium 
zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie wskazanych jako nieuwzględnione działek 

lub ich części  nie predysponuje ich do lokalizacji 

zabudowy.  
 

81 06.07.16 

100 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

leśnej nr 572/7 

położonej w 

Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkaniowo-

Działka nr            

572/7 

Kroczyce Stare 

ZL1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy w kontekście 

przeprowadzonego bilansu terenów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rekreacyjną, 

oznaczoną 

symbolem M4. 

Do wniosku 

dołączono 

fragment mapy 

zasadniczej. 

przeznaczonych pod zabudowę. 

 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi 

(tereny leśne) nie predysponuje go do lokalizacji 

zabudowy.  
 

82 06.07.16 

101 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

1996 położonej 

w Pradłach „na 

cele budowlane 

lub zabudowy 

letniskowej”. 

 

Działka nr 

1996  

Pradła            

R3 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

83 06.07.16 

102 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

131/2 położonej 

w miejscowości    

/brak danych / 

poprzez 

„rozszerzenie 

pasa zabudowy 

do drogi 

poprzecznej 

dojazdowej i 

naniesienie na 

plan 

przestrzenny 

2016 r.” 

 

Działka nr            

131/2 

Gołuchowice 

Część M1 

Część R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

84 06.07.16 

103 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 831 

położonej w 

Podlesicach  pod 

„ zabudowę  

jednorodzinną 

Działka nr            

831 

Podlesice 

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wolnostojącą”. 

 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

85 06.07.16 

104 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 2364 i 

1720/1 położonej 

w Kroczycach 

Okupnych pod 

zabudowę  

jednorodzinną 

wolnostojącą”. 

 

Działka nr            

2364,              

1720/1 

Kroczyce 

Okupne 

2364, 

Część – M2 

Część –R3 

 

1720/1 

- R3 

 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

86 06.07.16  

105 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

1642/2 położonej 

w Pradłach,             

w całości  pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

Działka nr 

1642/2  

Pradła            

Część - M2 

Część – R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 
uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 
jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 

byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 
studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 
przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 

tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 
położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

87 05.07.16  

107 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek 

rolnej nr 122 i 

146 położonych 

w 

Gołuchowicach 

pod zabudowę. 

 

Działka nr          

122,                      

146 

Gołuchowice 

122  

- M1 

-ZL2 

 

146 

-M1 

-ZL1 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 

dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

88 06.07.16 

108 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

441 położonej             

w Pradłach na 

działkę 

budowlaną. 

 

Działka nr  

441   

Pradła         

Część – M1 

Część – R3 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 
Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 

kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 
tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 

unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 
predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

89 06.07.16  

110 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki   

nr 491 położonej             

w Kostkowicach 

poprzez 

„poszerzenie 

wyznaczonego 

terenu leśnego z 

przeznaczeniem 

pod zabudowę 

jednorodzinną”. 

 

Działka nr  

491  

Kostkowice           

Część – M4 

Część –R1 
--------- 

Uwaga nie 
uwzględniona 

---------   
Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona - wnioskowane w treści 

uwagi przeznaczenie terenu nie jest zgodne z 
kierunkiem zagospodarowania terenu ustalonym dla 

tego obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że uwzględnienie jej 
byłoby związane z koniecznością wyznaczenia 

nowego obszaru zabudowy wbrew przyjętym w 

studium zasadom takim jak: 

 racjonalne zagospodarowanie i 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  

 planowanie terenów zabudowy w 

kompleksach uporządkowanych 

przestrzennie z ułatwionym dostępem do 
dróg i do sieci infrastruktury technicznej w 

kontekście przeprowadzonego bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, w 
tym analizy możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE  
NIERUCHO- 

MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

USTALENIA  
PROJEKTU  
STUDIUM 

DLA  
NIERUCHOMOŚ

CI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA 
GMINY KROCZYCE W SPRAWIE  

ROZPATRZENIA  UWAGI 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY 
KROCZYCE  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR 

212/XXIX/2017 
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 r. 

UWAGI 

UWAGA  
UWZGLĘ- 
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZGLĘDNI

ONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Z uwagi na powyższe zasady stwierdza się, że 

położenie obszaru stanowiącego przedmiot uwagi nie 

predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  
 

90 30.06.16  

111 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Piaseczno 

wniosek o 

zmianę  z 

przeznaczeniem 

pod zabudowę 

jednorodzinną”. 

 

Działki nr  

261/1 , 

303/2  

Piaseczno           

R1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwaga nie jest uwzględniona.  Uwzględnienie uwagi 

nie jest możliwe ze względu na brak zgodności 
wnioskowanego w treści uwagi przeznaczenia terenu z 

ustaleniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”, przyjętego Uchwałą nr IV/48/2/2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763).  

91 10.06.16  

113 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Sprzeciw 

przeciwko 

lokalizacji w 

Kostkowicach 

oczyszczalni 

ścieków 

 

Działka nr  

512/1          
IT --------- 

Uwaga nie 
uwzględniona 

---------   
Uwaga nie 

uwzględniona 

Uwagi nie uwzględnia się. 

Wprowadzenie zmian do projektu studium w zakresie 
wymienionym w treści uwagi nie jest uzasadnione ze 

względu na ustalenia obowiązującego planu 

miejscowego oraz ze względu na fakt, że realizacja 
oczyszczalni ścieków jest istotna z punktu widzenia 

strategii rozwoju gminy.  

92 14.06.16  

114 

(nr uwagi  

w Wykazie 

uwag nr 1) 

Sprzeciw 

przeciwko 

lokalizacji 

terenów 

przemysłowych 

w 

Siedliszowicach 

 

Działki nr  

342/1, 342/3, 

342/4, 343/1, 

343/2, 343/4, 

343/5, 343/6, 

343/7          

M1 --------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

Uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ w ramach 

obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M1, 

który został powiększony w stosunku do stanu 
istniejącego zainwestowania możliwe jest 

lokalizowanie jako uzupełniającego kierunku rozwoju 

jedynie nieuciążliwej produkcji i rzemiosła  

 


