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WYKAZ UWAG nr 3 
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 21 LUTEGO 2017 R. DO 22 MARCA 2017 R. PROJEKTU  

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

(SKAŁDANIE UWAG DO 13 KWIETNIA  2017R.) 

 

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 15.03.17 

1 

(nr uwagi  

w Wykazie  

uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę 

przeznaczenia 

działki nr 217/2 

w Szypowicach  

Poprzez takie 

jego określenie, 

które umożliwi 

usytuowanie na 

tej działce 

zakładu 

produkcyjnego 

zajmującego się 

wytwarzaniem 

wyrobów 

betonowych. 

Wskazano 

również że 

wielkość 

planowanej 

dziennej 

produkcji nie 

przekroczy 15 t. 

 

Działka nr  

217/2 

Szypowice 

część – M1, 

część – R1, 

część – ZL2, 

 

 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się tzn. uznaje się, że 
przyjęte w projekcie studium rozwiązania nie 

uniemożliwiają 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 

2 20.03.17 

2 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

przekształcenie  

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.  

 

3 20.03.17 

3 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę ponownie 

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 
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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.  

 

4 22.03.17 

4 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnosi 

ponownie o 

uwzględnienie w 

projekcie 

studium zmiany 

zagospodarowani

a działki nr 791/5 

położonej w 

Lgocie 

Murowanej z 

działki o 

charakterze 

rolniczym 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 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.  
 

5 05.04.17  

5 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

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 wydane pozwolenie na 

budowę oczyszczalni, rozstrzygnięty przetarg na jej 
realizację.  

6 07.04.17 

6 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

Składający 

uwagę wnosi o 

przywrócenie w 

projekcie 

studium terenu 

działki 620/3 

położonej w 

Dobrogoszczyca

ch pod rolnictwo 

oraz o 

przekształcenie 

jej pod 

zabudowę 

zagrodową, 

mieszkaniową  

bądź 

rekreacyjną, 

agroturystyczną i 

usługi 

nieuciążliwe . 

Działka nr   

620/3 
Dobrogoszczyce 

 

R2 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

W zakresie możliwości lokalizacji zabudowy 

zagrodowej stwierdza się, że uwzględnienie uwagi 

w tym zakresie nie wymaga wprowadzania zmian 
do projektu studium, ponieważ ustalenia studium 

dla obszaru R2 dopuszczają  lokalizację zabudowy 

zagrodowej. 
 

W pozostałym zakresie uwaga nie jest 

uwzględniona - wnioskowane w treści uwagi 
przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową  

bądź rekreacyjną, agroturystyczną i usługi 

nieuciążliwe nie jest zgodne z kierunkiem 
zagospodarowania terenu ustalonym dla tego 

obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi w tym 

zakresie 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 
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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 

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 

mieszkaniowej bądź rekreacyjnej, agroturystycznej i 
usług nieuciążliwych. 

 

 

7 07.04.17 

7 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przywrócenie w 

projekcie 

studium terenu 

działki 620/4 

położonej w 

Dobrogoszczyca

ch pod rolnictwo 

oraz o 

przekształcenie 

jej pod 

zabudowę 

zagrodową, 

mieszkaniową  

bądź 

rekreacyjną, 

agroturystyczną i 

usługi 

nieuciążliwe . 

Działka nr   

620/4 
Dobrogoszczyce 

 

R2 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

W zakresie możliwości lokalizacji zabudowy 

zagrodowej stwierdza się, że uwzględnienie uwagi 
w tym zakresie nie wymaga wprowadzania zmian 

do projektu studium, ponieważ ustalenia studium 

dla obszaru R2 dopuszczają  lokalizację zabudowy 
zagrodowej. 

 

W pozostałym zakresie uwaga nie jest 
uwzględniona - wnioskowane w treści uwagi 

przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową  

bądź rekreacyjną, agroturystyczną i usługi 
nieuciążliwe nie jest zgodne z kierunkiem 

zagospodarowania terenu ustalonym dla tego 

obszaru w studium.  Uwzględnienie uwagi w tym 
zakresie 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, 
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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 

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 

mieszkaniowej bądź rekreacyjnej, agroturystycznej i 

usług nieuciążliwych. 
 

 

8 10.04.17 

8 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

przekształcenie 

terenu działki  nr 

694 położonej w 

Podlesicach na 

działkę 

budowlaną.  

 

Działka nr   

694 

Podlesice  

część – M4, 

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 

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 

9 11.04.17 

9 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

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).  

10 11.04.17 

10 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

dopuszczenie 

pod zabudowę 

działki nr 72/11 

oraz zachowanie  
dotychczasowych 

warunków 

zabudowy dla 

działek nr 72/6, 

72/12, 72/14, 

73/1, 73/4, dla 

których zgodnie 

z aktualnie 

Działki nr   

72/11 

72/6, 72/12, 

72/14, 73/1, 

73/4 

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).  



 8 

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 

obowiązującym 

planem 

miejscowym 

przewidziane jest 

prawo 

zabudowy.    

 

11 11.04.17 

11 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

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  

Podlesice 

 

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).  

12 12.04.17 

12 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnoszą o 

zwiększenie 

powierzchni 

przewidzianej 

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 
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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 

pod zabudowę na 

działce nr 876 

położonej w 

Siamoszycach  

W związku z  

faktem że 

składający są 

współwłaściciela

mi działki 

informują o 

chęci 

zbudowania 

dwóch domów 

jednorodzinnych 

na danej działce. 

  

terenów zabudowy w celu ochrony kompleksów 

rolnych i leśnych, w kontekście przeprowadzonego 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 

 

13 

 

13.04.17 

 

13 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składająca 

uwagę wnosi o 

ujęcie w studium 

przeznaczenia 

terenu działki   

nr 1123/2 

położonej  w 

Siamoszycach 

jako teren 

dopuszczony do 

zabudowy z 

przeznaczeniem  

pod pole 

namiotowe lub 

pod hodowlę 

zająca, bażanta 

lub kuropatwy, 

powołując się 

Działka nr  

1123/2 

Siamoszyce                

 

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 

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 
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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 

jednocześnie  na  

uwagi złożone w 

dniach: 

30.05.2016 r. i 

26.06.2016 r.  

 

komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej. 

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

nie predysponuje go do lokalizacji zabudowy.  

 

14 13.04.17  

14 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

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   

Siedliszowice        

część – M1, 

część – R1 
--------- 

Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 

uwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się, ponieważ ustalenia 

studium dla terenu wymienionego w treści uwagi w 
obszarze oznaczonym symbolem M1 dopuszczają 

lokalizację jedynie nieuciążliwej produkcji i 

rzemiosła. Granice obszaru M1 w projekcie studium 
wyłożonym po raz trzeci do publicznego wglądu w 

granicach działek wskazanych przez składających 

uwagę zostały już ograniczone w stosunku do 
granic tego obszaru w projekcie studium 

wykładanym po raz pierwszy i drugi do publicznego 

wglądu. W wyłożonym po raz trzeci do publicznego 

wglądu projekcie studium w granicach działek 

wskazanych przez składających uwagę, obszar M1 

został ograniczony wyłącznie do terenów już 
zainwestowanych, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie terenu.  

15 13.04.17 

15 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składający 

uwagę wnosi o 

zmianę 

przeznaczenia 

północnej części  

działki  nr 74/2 

położonej w 

Białej Błotnej 

wskazując że na 

tym terenie w 

1999 r.  wydano 

pozwolenie na 

budowę i  

rozpoczęta 

Działka nr   

74/2 

Biała Błotna 

 

 

R2 

 

--------- 
Uwaga nie 

uwzględniona 
---------   

Uwaga nie 
uwzględniona 

 

 
Uwzględnienie uwagi w zakresie możliwości 

lokalizacji zabudowy zagrodowej nie wymaga 

wprowadzania zmian do projektu studium, 
ponieważ ustalenia studium dla obszaru R2 

dopuszczają  lokalizację zabudowy zagrodowej. 
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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 

została  budowa 

dużej obory wraz 

z niezbędną 

infrastrukturą. 

 

16 

18.04.17 

Data 

nadania  

13.04.17 

16 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składające 

uwagę wnoszą: 

Na działkach nr 

430, 431/1, 

431/2  w  

Pradłach;  o 

objęcie całej 

powierzchni 

nieruchomości z 

wyznaczeniem 

kierunku 

rozwoju: 

 – zabudowa 

usługowa 

nieuciążliwa, 

- nieuciążliwa 

produkcja , 

rzemiosło,  

Zabudowa 

rekreacji 

indywidualnej, 

-tereny i obiekty 

sportu i rekreacji. 

Uzupełniająco : 

- zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

zagrodowa, 

agroturystyczna 

Działki nr   

430, 431/1, 

431/2,  

447, 433/2 

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 

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 

 

Na działkach nr 

447 i częściowo 

433/2   w  

Pradłach;  o 

ujawnienie 

dojazdu do 

nieruchomości 

tzn. całej działki 

drogowej wraz z 

częścią działki 

433/2 przejazd 

poprzez działkę. 

 

17 

18.04.17 

Data 

nadania  

13.04.17 

17 

(nr uwagi  

w Wykazie 

 uwag nr 3) 

 

Składające 

uwagę wnoszą 

objęcie całej 

nieruchomości nr 

432/5  

  w  Pradłach 

symbolem M1 z 

projektu studium 

– obszar z 

przewagą 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

   

Działka nr   

432/5 

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 

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.  
 

 

 


