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 WYKAZ UWAG nr 2 
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 27 WRZEŚNIA  2016 R. DO 26 PAŹDZIERNIKA 2016 R. PROJEKTU  

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

(SKŁADANIE UWAG DO 17 LISTOPADA 2016 R.) 

 

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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 03.10.16 

1 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

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 

osiedla domków 

jednorodzinnych. 

 

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 13.10.16 

2 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnoszą o 

przesunięcie 

granic 

dopuszczalnej 

zabudowy 

działki nr 876 

położonej w 

Siamoszycach 

oznaczonej 

symbolem M1 

w związku z 

zamiarem 

zbudowania 

dwóch domów 

jednorodzinnych. 

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. 

 
 

3 12.10.16 

3 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę 

przeznaczenia 

części działki nr 

217/2 w 

Szypowicach  

z funkcji 

mieszkaniowej i 

zagrodowej na 

funkcję 

produkcyjno-

usługową. 

W uzasadnieniu 

wskazuje zamiar 

podjęcia 

działalności 

gospodarczej 

Działka nr 

217/2 

Szypowice 

Część M1 

Część R1 

Część ZL1 

Część ZL2 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się. Przyjęte w projekcie 

studium rozwiązania nie uniemożliwiają jednak 
realizacji zagospodarowania, o którym mowa w 

treści uwagi.  

 

Ustalenia studium dla działki nr 217/2 w 

Szypowicach w części obszaru oznaczonego 

symbolem M1 dopuszczają lokalizację 
nieuciążliwej produkcji i rzemiosła. 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ukierunkowanej 

na wytwarzanie 

wyrobów 

betonowych 

(prefabrykatów, 

galanterii 

ogrodowej). 

Wskazano 

również że 

wielkość 

planowanej 

dziennej 

produkcji nie 

przekroczy 15 t. 

 

4 20.10.16 

4 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekwalifikowa

nie działki  nr 

482 położonej w 

Przyłubsku 

pod zabudowę 

mieszkaniowo-

rekreacyjną. 

 

Działka nr  

482 

Przyłubsko 

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

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.  

 

5 24.10.16 

5 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr  

434 położonej           

w Kroczycach 

Starych pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

(M-1). 

 

Działka nr 

 434  

Kroczyce Stare 

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 26.10.16 

6 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działek nr  

1049,1050, 1051, 

921/1  

położonych           

w  

Siamoszycach 

pod zabudowę 

letniskową lub 

jednorodzinną. 

 

Działki nr 

1049, 1050, 

1051, 921/1 

Siamoszyce 

1049 - M1 

 

1050, 1051 

część M1 

część R3 

 

 921/1 –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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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.  

 

7 02.11.16 

7 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę na 

fragmencie 

działki nr 51 w 

Przyłubsku 

oznaczonym 

symbolem ZL1 

na którym 

istnieje kępa 

drzew i 

Działka nr 

51 

Przyłubsko 

Część M4 

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczenie 

tego fragmentu 

na tereny 

dopuszczone do 

zabudowy.   

 

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.  

 

8 03.11.16 

8 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnosi 

ponownie o 

uwzględnienie w 

projekcie 

studium zmiany 

zagospodarowani

a działki nr 791/5 

położonej w 

Lgocie 

Murowanej z 

działki rolnej na 

działkę 

budowlaną. 

 

Działka nr  

791/5 

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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. 



 7 

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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

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.  
 

9 03.11.16 

9 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi 

ponownie o 

uwzględnienie w 

projekcie 

studium zmiany 

zagospodarowani

a działki nr 791/4 

położonej w 

Lgocie 

Murowanej z 

działki rolnej na 

działkę 

budowlaną w 

całości. 

 

Działka nr  

791/4 

Lgota 

Murowana 

 

 

  

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 dalszemu poszerzaniu 

terenów zabudowy i jej rozpraszaniu 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.  

 

10 07.11.16 

10 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek  nr 

393/13, 393/14, 

393/21    

Działki 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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

położonych w 

Lgocie 

Murowanej na 

obszary 

oznaczone 

zapisem 7MN, 

RM, U 

(oznaczenia z 

planu 

miejscowego) 

oraz prośba o 

likwidację w 

miejscowym 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego  

drogi 

wewnętrznej na 

działce 393/13. 

 

komunikacyjną terenów zabudowy nastąpi na etapie 

planu miejscowego, w którym nastąpi 

rozgraniczenie terenów o określonym przeznaczeniu 
oraz zasadach zagospodarowania.  

 

 

11 07.11.16 

11 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki nr 

1078 położonej 

w Siamoszycach 

na działkę 

budowlaną. 

 

Działka  

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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

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.  

 

12 07.11.16 

12 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę terenu 

działek nr 451, 

469/2 

 położonych w 

Przyłubsku na 

działki 

budowlane.  

Działki nr 

451, 469/2 

Przyłubsko 

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.  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 10.11.16 

14 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu dla działki 

nr 808 położonej 

w Podlesicach 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną i 

zmianę 

dotyczącą 

przesunięcia 

terenu 

projektowanego 

pod zabudowę. 

 

Działka nr  

808 

 Podlesice 

Część M1 

Część ZL1 

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.  

 

14 14.11.16 

15 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składające 

uwagę wnoszą o 

zmianę w 

studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

68 położonej w 

Kostkowicach  z 

terenu rolnego na 

budowlany. 

Działka nr 

 68 

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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

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.  

 

15 15.11.16 

16 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

zachowanie 

dotychczasoweg

o statusu działki 

72/7 w 

Piasecznie tj. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

rezydencjonalna 

oznaczona 

symbolem  

10MNr, MT w 

obowiązującym 

miejscowym 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego.  

 

Działka nr   

72/7 

Piaseczno 

M6 --------- 
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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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 

 

17.11.16 

 

17 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

uwzględnienie 

zmiany 

dotyczącej 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

1123/2 położonej 

w Siamoszycach 

na działkę 

inwestycyjno-

budowlaną.  

Działka nr  

1123/2     

Siamoszyce               

 

Cześć   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 

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.  

 

17 15.11.16 

18 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

zmianę w 

studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

249, 251, 254 

położonych w 

Przyłubsku  z 

terenu rolnego 

Działki nr 

249, 251, 254 

Przyłubsko 

Działki nr  

251, 254  

– M1 

 

Działka nr 

249  

– 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 
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LP 
DATA  

WPŁYWU   
UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, 
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ   

I ADRES 
ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 
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MOŚCI, KTÓREJ  
DOTYCZY  
UWAGA 
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PROJEKTU  
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DLA  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

lub leśnego na 

budowlany. 

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.  

 

18 15.11.16 

19 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki  nr 

544/1 położonej 

w Kroczycach 

Starych  pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

lub usług  

związanych z 

obsługą 

rekreacji. 

 

 

Działka nr   

544/1 

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. 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

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.  
 

19 16.11.16  

20 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Sprzeciw 

przeciwko 

lokalizacji w 

Kostkowicach 

oczyszczalni 

ścieków 

 

Działka nr  

512/1   

Kostkowice        

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.  

20 16.11.16 

21 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki nr 

72/11 położonej 

w Piasecznie pod 

zabudowę 

mieszkaniową, 

uzasadniając 

powyższe 

posiadaniem 

pełnej 

infrastruktury na 

w/w działce. 

Oraz o 

zachowanie 
dotychczasowych 

warunków 

zabudowy 

działek o 

numerach 72/6, 

Działki nr 

   

72/11 

72/6, 72/12, 

72/14, 73/1, 

73/4   

Piaseczno                     

Działka nr 

72/11 – R1 

 

Działki nr  

72/6, 72/12, 

72/14, 73/1, 

73/4                       
- M6 

--------- 
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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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72/12, 72/14, 

73/1, 73/4  

położonych w 

Piasecznie dla 

których zgodnie 

z obowiązującym 

miejscowym 

planem 

zagospodarowani

a przestrzennego 

przewidziane jest 

prawo 

zabudowy. 

 

21 16.11.16 

22 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

zachowanie 

dotychczasoweg

o przeznaczenia 

działki nr 72/13 

w Piasecznie 

jako terenu o 

funkcji 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej o 

podwyższonym 

standardzie 
powierzchniowym 
nieruchomości z 

przeznaczeniem 

podstawowym 

pod zabudowę 

jednorodzinną 

rezydencjonalną. 

Działka nr   

72/13 

Piaseczno 

 

M6 --------- 
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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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

22 16.11.16 

23 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę 

przeznaczenia  

działki  nr 376/1  

położonej w 

Kroczycach 

Okupnych 

z rolnego na 

budowlane, z 

możliwością 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

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).  

23 16.11.16 

24 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

wnoszą uwagę 

dotyczącą działki 

nr 200 położonej 

w Lgotce. W 

uwadze wnoszą 

o rozszerzenie 

obszaru 

przeznaczonego 

na cele 

budowlane do 

powierzchni w 

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 
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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

granicy co 90 

metrów 

liczonych od 

drogi gminnej 

przy której 

znajduje się w/w 

działka. 

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.  
 

24 16.11.16 

25 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnoszą  o 

zwiększenie 

obszaru terenu 

do zabudowy na 

działce nr 670/19 

położonej w 

Lgocie 

Murowanej.  

Działka nr   

670/19 

Lgota 

Murowana 

 

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.  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 16.11.16 

26 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki 

rolnej nr 199/4 

położonej w 

Siemięrzycach  

pod zabudowę 

rekreacyjną. 

         

Działka nr  

199/4 

Siemięrzyce 

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.  

 

26 16.11.16 

27 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki  nr 

199 położonej w 

Lgotce pod 

zabudowę 

zagrodową. 

 

 

 

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).  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 17.11.16 

28 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działek nr 

340/11 i 340/12 

położonej 

Kroczycach 

Starych jako 

działki 

budowlane. 

 

Działka nr   

340/11,  

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 

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 17.11.16 

29 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składająca uwagę 

wnosi o 

zachowanie 

dotychczasowych 

warunków 

zabudowy działek 

o nr 259/1 i 311/1 

dla których 

zgodnie z 

obowiązującym 

planem 

Działka nr   

259/1, 311/1 

Piaseczno 

Część - M6 

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).  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

miejscowym 

przewidziane jest 

prawo zabudowy. 

 

29 17.11.16 

30 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

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. 

 

Działki 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 

 

 

Uwzglę
dniona 

w 

zakresie 
części 

działki 

nr 515 

Nie uwzględniona 

w zakresie działek 
nr 335/5, 336/5, 

337/3 i w zakresie 

części działki nr 
515  

Uwzględ

niona w 
zakresie 

części 

działki nr 
515 

Nie uwzględniona w 

zakresie działek nr 

335/5, 336/5, 337/3 
i w zakresie części 

działki nr 515  

 

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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 17.11.16 

31 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi  o 

przeznaczenie w 

projekcie 

studium terenu 

działki 620/3 

położonej w 
Dobrogoszczycach 

pod zabudowę 

mieszkaniową, 

bądź 

rekreacyjną, 

agroturystyczną i 

usługi 

turystyczne. 

Działka nr   

620/3  
Dobrogoszczyce 

 

 

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.  

 

31 17.11.16 

34 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

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 

Działki nr 

602/2, 383/3, 

57, 65 

Kroczyce Stare 

Działki nr   

602/2,  

Część M1 

Część R1 

 

Działka 383/3 

-R1 

 

Działki nr 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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kroczycach 

Okupnych 

(uwidocznionych 

w załączniku 

graficznym), pod 

zabudowę 

mieszkaniową. 

 

 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.  

 

32 17.11.16 

35 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę dotyczącą 

działek nr 72/2, 

72/3, 72/5, 73/2, 

73/5 położonych 

w Piasecznie 

składa uwagę o 

treści : „Zmiana 

przeznaczenia 

korzystania z 

działek (według 

starego 

planu),Uniemożli

wienie 

korzystania z 

nieruchomości w 

sposób uprzednio 

prawnie 

możliwy.”   

 

Działka nr   

72/2, 72/3, 

72/5, 73/2, 

73/5 

Piaseczno 

M6 --------- 
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).  



 23 

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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 17.11.16 

36 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składające 

uwagę dotyczącą 

działki nr  73/3,  

położonej  w 

Piasecznie 

wnoszą o zmianę 

projektowanej w 

studium 

kwalifikacji w/w 

działki z M6 na 

działkę o  

statucie 

dotychczasowym 

tj. zabudowa 

mieszkaniowa 

rezydencjalna 

oznaczona w 

obowiązującym 

planie symbolem 

10Mnr,MT  

  

Działka nr 

73/3 

Piaseczno 
M6 --------- 

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).  

34 17.11.16 

37 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składający 

uwagę wnosi o 

przeznaczenie 

działek nr  

 84/1, 

101/8 w 

Piasecznie, 

 

167, 168, 185, 

199/2 

w Siemięrzycach 

i  

545/2 w  

Kroczycach 

Działki nr 

84/1, 

101/8 

Piaseczno 

167, 

168, 185, 

199/2 

Siemięrzyce 

545/2 

Kroczyce Stare 

Piaseczno 

Działki nr 

84/1,  

Część – M4 

Część – R1 

Część –ZL1 

 
101/8  

Część –M5 

Część – M4 

Część – ZL1 

 

Siemięrzyce 

Piaseczno 

Uwzglę
dniono 

w 

zakresie 
części 

działki 

84/1 
 

Siemięrz

yce 
Uwzglę

dniono 

w 
zakresie 

działek 

nr 167, 
168 i 

Piaseczno 

Nie uwzględniono 

w zakresie części 
działki 84/1 

 

Nie uwzględniono 

w zakresie  działki 

101/8 

 
Siemięrzyce 

Nie uwzględniono 

w zakresie  części 
działki 185 i w 

zakresie działki  

199/2 
 

Kroczyce Stare 

Piaseczno 

Uwzględ
niono w 

zakresie 

części 
działki 

84/1 

 
Siemięrz

yce 

Uwzględ
niono w 

zakresie 

działek 
nr 167, 

168 i 

części 
działki 

Piaseczno 

Nie uwzględniono 

w zakresie części 
działki 84/1 

 

Nie uwzględniono 

w zakresie  działki 

101/8 

 
Siemięrzyce 

Nie uwzględniono 

w zakresie  części 
działki 185 i w 

zakresie działki  

199/2 
 

Kroczyce Stare 

 

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 
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Starych 

pod usługi 

turystyczne 

  

 

167, 168,  

- R1 

185 

-część  R1 

- część ZL1 

199/2 

-ZL1 

 

Kroczyce Stare 

545/2 – 

- część M1 

-część ZL1 

 

części 

działki 

185  

Nie uwzględniono 

w zakresie  działki 

545/2 
 

 

 

185  Nie uwzględniono 

w zakresie  działki 

545/2 
 

 

 

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.  
 

35 17.11.16  

38 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Sprzeciw 

przeciwko 

prowadzeniu 

działalności 

przemysłowej 

zarówno tej 

istniejącej  jak i 

polegającej na 

rozszerzeniu 

działalności na 

działkach  nr  

342/1, 342/3, 

342/4, 343/1, 

343/2, 343/4, 

343/5, 343/6, 

343/7 w 

Siedliszowicach 

 

Działki nr  

342/1, 342/3, 

342/4, 343/1, 

343/2, 343/4, 

343/5, 343/6, 

343/7   

Siedliszowice        

M1 

Uwzglę

dniono 

w 
zakresie 

części 

działek 
nr 

342/4, 

343/6, 
343/7  

Nie uwzględniono 

zakresie działek nr 

342/1, 342/3, 

343/1, 343/2, 

343/4, 343/5 
oraz w zakresie  

części działek nr 
342/4, 343/6, 343/7  

Uwzględ

niono w 
zakresie 

części 

działek 
nr 342/4, 

343/6, 

343/7  

Nie uwzględniono 

zakresie działek nr 

342/1, 342/3, 

343/1, 343/2, 

343/4, 343/5 
oraz w zakresie  

części działek nr 
342/4, 343/6, 343/7  

 

Ustalenia studium dla terenu wymienionego w treści 

uwagi w obszarze oznaczonym symbolem M1 
dopuszczają lokalizację jedynie nieuciążliwej 

produkcji i rzemiosła. Uwagę uwzględnia się 

częściowo poprzez ograniczenie powierzchni 
obszaru M1 w granicach działek wskazanych przez 

składających uwagę w stosunku do granic tego 

obszaru w projekcie studium wykładanym po raz 
pierwszy i drugi do publicznego wglądu. Obszar M1 

ograniczać się będzie  wyłącznie do terenów już 

zainwestowanych, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie terenu.  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 17.11.16 

39 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

 

Składający 

uwagę dotyczącą 

działki nr  72/8,  

położonej  w 

Piasecznie wnosi 

o zmianę 

projektowanej w 

studium 

kwalifikacji w/w 

działki z M6 na 

działkę o  

statucie 

dotychczasowym 

tj. zabudowa 

mieszkaniowa 

rezydencjalna 

oznaczona w 

obowiązującym 

planie symbolem 

10Mnr,MT  

 

Działka nr   

72/8 

Piaseczno             

M6 --------- 
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).  

37 

22.11.16 

Nadane 

17.11.16 

40 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 2) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przeznaczenie w 

projekcie 

studium terenu 

działki 620/4 

położonej w 
Dobrogoszczycach 

pod zabudowę 

mieszkaniową, 

bądź 

rekreacyjną, 

agroturystyczną i 

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 

uporządkowanie przestrzeni, 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych oraz dla zachowania 
unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu,  
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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  
NIERUCHOMOŚCI, 

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  
NIEUWZGLĘDNIONA 

UWAGA  
UWZGLĘ-
DNIONA 

UWAGA  
NIEUWZ- 

GLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

usługi 

turystyczne. 

 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.  

 

 

 


